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Samenvatting en conclusie
Deze rapportage is het resultaat van een verkennende studie naar de informatie
behoefte van teamleiders in mbo-instellingen. Daarbij gaat het onderzoek in op de
informatiebehoefte, de interactie tussen teamleiders en informatiemanagers en
knelpunten in de informatievoorziening. De studie is uitgevoerd door op vijf ROC’s
een aantal teamleiders en informatiemanagers te interviewen.
Er is bij de onderwijsinstellingen veel informatie

• Teamleiders hebben (soms) moeite om hun

beschikbaar. Deze informatie is veelal gericht

teamdoelen te formuleren en daar de juiste

op externe verantwoording en strategische

informatiebehoefte uit te verwoorden (pro-

beleidsvorming. Informatiemanagers zijn vooralsnog

actief sturen).

vooral gericht op het strategisch niveau van de
organisatie, het College van Bestuur (CvB) en

• Informatie blijkt soms verouderd zodat deze niet
voor sturing ingezet kan worden (tijdigheid).

de directeuren, en minder op de operationele
werkelijkheid van de teamleiders.

Het gesprek tussen informatiemanager en teamleider

Verschillende teamleiders geven aan behoefte

is vaak ad hoc en weinig systematisch in de

te hebben aan het intern en extern vergelijken

organisatie geregeld. De aanbeveling is om de

van informatie. Ze zijn benieuwd hoe andere

dialoog te intensiveren. Deze dialoog kan gericht

vergelijkbare teams het doen.

zijn op de informatiebehoefte, de evaluatie van het
gebruik van deze informatie en op het bevorderen

Uit deze verkennende studie blijkt dat de informatie

van het formuleren van scherpe teamdoelen en

die gerelateerd is aan ROC-brede doelstellingen vaak

informatie die nodig is om deze te monitoren.

beschikbaar is. Meer aandacht voor de vertaling van

Echter, niet alle kennis die nodig is om processen

centraal niveau naar decentraal niveau is gewenst. De

te monitoren zal in informatie, data en systemen te

operationele werkelijkheid van teamleiders kent een

vatten zijn.

andere dynamiek, heeft een andere ‘span of control’
en heeft een andere inhoud dan die van een CvB.
De informatie die dichter bij de sturingsbehoefte
van de teamleiders ligt is minder goed beschikbaar
via de systemen. Daarbij zijn verschillende
discrepanties te onderscheiden:
• Niet alle teamleiders kunnen de gegevens
uit de systemen goed interpreteren
(betekenisverlening).
• Teamleiders houden vaak eigen lijstjes bij om
in sturingsinformatie te voorzien. Wellicht is
dit informatie die minder goed in systemen te
vatten is en een hogere kennisdichtheid heeft
(bruikbaarheid en inhoud).
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1 Inleiding
Onderwijsinstellingen in het mbo hebben te maken met verschillende economische,
politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen
vertalen zij in kwalitatief goed onderwijs voor een gedifferentieerde leerlingpopulatie. ROC’s zijn behoorlijk complexe instellingen en de zorg voor kwalitatief goed
onderwijs is geen eenvoudige opgave. Zicht krijgen op wat goed werkt en waar nog
de nodige verbeteringen gerealiseerd kunnen worden, wordt een steeds belangrijker
onderdeel van de bedrijfsvoering van ROC’s. Niet alleen om de resultaten te kunnen
verantwoorden, maar ook om kwaliteitsverbetering te ondersteunen.
1.1 Sturing op basis van informatie

De doelstelling van het onderzoek is als volgt

Het inzichtelijk maken van opbrengsten is zowel

geformuleerd:

van belang voor de verantwoording als voor de

Het in beeld brengen van de informatiebehoefte van

sturing van de onderwijsinstellingen. Daarvoor

teamleiders en de bestaande en gewenste koppeling

zijn veelsoortige gegevens of data nodig. Nadat

van deze informatiebehoefte aan registraties en

de ROC’s zich veel moeite hebben getroost om hun

informatiesystemen.

verantwoordingsinformatie op orde te krijgen, is
door de invoering van resultaatverantwoordelijke

Vijf instellingen en daarbinnen vijf informatie

teams de behoefte aan informatie bij teamleiders

managers en elf teamleiders gaven inzicht in hoe

urgent geworden. Zij willen adequate sturings

die interactie er uitziet. Gespreksthema’s waren

informatie om de kwaliteit van hun onderwijs te

onder meer de inhoudelijke informatiebehoefte

kunnen monitoren en bijtijds bij te kunnen sturen.

van teamleiders, de aanwezige informatie,
het type data dat nodig is en knelpunten in de

De ondersteuning van teamleiders en resultaat

informatievoorziening.

verantwoordelijke teams door het leveren van
adequate informatie, vraagt om een goede interactie

1.3 Gehanteerde definities

tussen informatiemanager en teamleider. Beide

In deze rapportage staat de term informatie centraal.

spelen daarin een rol: de informatiemanager

• Informatie bestaat uit losse gegevens.

voorziet in de informatiebehoefte van de teamleider

Informatie is gevat in cijfers, opgenomen in

en de teamleider moet kunnen aangeven aan welke

registraties en informatiesystemen (data), of

informatie behoefte is.

opgeslagen in documenten.
• Kennis heeft betrekking op de interpretatie

1.2 Een verkennend onderzoek

en het gebruik van informatie. Kennis is dus

In opdracht van Kennisnet heeft IVA beleidsonderzoek

gebonden aan personen.

en advies een kleinschalig onderzoek uitgevoerd

• Personen kunnen kennis en informatie delen.

naar de interactie tussen teamleider en informatie
manager in het mbo.
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1.4 Opzet van de rapportage

Na de beschrijving van de feitelijke bevindingen

Van elk van de vijf ROC’s is een aparte casus

wordt op basis van een beschouwing nader ingegaan

beschrijving gemaakt. Deze casusbeschrijving is

op de manier waarop teamleiders, met behulp van

te vinden in de bijlage. De volgende hoofdstukken

informatie, beter kunnen sturen op resultaten. Tot

vormen een reflectie op basis van de inzichten

slot worden algemene conclusies en aanbevelingen

die zijn opgedaan door met teamleiders en

beschreven.

informatiemanagers in gesprek te gaan.
Wij bedanken de contactpersonen en geïnterviewde
Deze rapportage start met de bevindingen uit deze

medewerkers van ROC Zeeland, Gilde Opleidingen,

gesprekken. In de beschrijving van de bevindingen

ROC Mondriaan, ROC Eindhoven en ROC de Leijgraaf

wordt ingegaan op de vraag naar informatie en het

voor hun medewerking aan het onderzoek.

aanbod van data, de bevorderende en belemmerende
factoren in de interactie tussen informatiemanager
en teamleider en de witte vlekken in de match tussen
vraag naar en aanbod van informatie.

2 Informatie voor teamleiders: 		
de praktijk
De volledige casusbeschrijvingen zijn in bijlage 1 van dit rapport opgenomen.
Dit hoofdstuk bevat de bevindingen van de verkenning op hoofdlijnen, met
achtereenvolgens: vraag naar en aanbod van informatie; de interactie tussen
informatiemanager en teamleider; sturen met informatie: van doelen naar
stuurinformatie. De gepresenteerde resultaten zijn casuïstisch van aard en niet
representatief voor alle ROC’s.
2.1 Vraag naar en aanbod van informatie

vanuit de markt nodig heeft, of als in het team meer

Er zijn tussen de ROC’s vanzelfsprekend verschillen

inzicht is gewenst over de reden van vertrek van

in de mate waarin de aanwezige informatie

deelnemers.

aansluit op de behoefte van de teamleiders. In deze
paragraaf wordt een aantal in meer of mindere

De informatiebehoefte is gevarieerd. Zo stelt een

mate gemeenschappelijke kenmerken van de ROC’s

teamleider vooral informatie te missen op het

beschreven.

gebied van onderwijsinhoudelijke zaken, wil een
ander meer zicht hebben op vertrekredenen van

2.1.1 Beschikbaarheid van informatie

deelnemers en mist weer een andere teamleider

Binnen de ROC’s is veel informatie beschikbaar.

vooral informatie over de beroepspraktijkvorming

Zeker rond de doelen die ROC-breed gedeeld worden

en stages. De teamleiders willen graag beschikken

en waar de teams binnen ROC’s gezamenlijk aan

over sturingsinformatie gericht op hun teams en

werken is de benodigde informatie aanwezig.

hun leerlingen. De vertaalslag richting teamleiders

Het betreft bijvoorbeeld informatie over leerling-

is door de informatiemanagers ingezet maar op dit

aantallen, aan- en afwezigheid, studiesucces,

moment is de informatievoorziening vooral gericht

verzuim en jaar- en diplomaresultaat. Teamleiders

op verantwoording aan de inspectie en de wensen

geven aan dat de beschikbare informatie vaak de

van het CvB, en minder op de informatiebehoefte van

volledige informatiebehoefte, of in ieder geval een

de teamleiders.

substantieel deel daarvan dekt.
Eén van de informatiemanagers vraagt zich af of
Echter, niet alle informatie die de teamleiders nodig

teamleiders zicht hebben op de informatie die ze

hebben is aanwezig in de systemen. Vaak is het

nodig zouden moeten hebben. Zij zouden volgens

ontbreken van bepaalde informatie gerelateerd aan

de informatiemanager moeten starten vanuit de

specifieke wensen van de teamleider en het team. Dit

vraag wat ze willen bereiken (bijvoorbeeld aan-

is bijvoorbeeld het geval als het team cursussen en

en afwezigheid van leerlingen) en van daaruit hun

trainingen voor het bedrijfsleven en andere klanten

informatiebehoefte moeten formuleren.

verzorgt, en informatie over de opleidingsvraag
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2.1.2 Behoefte aan informatie

In figuur 2.1 wordt duidelijk dat niet alle team

Via een quick scan onder de geïnterviewde

leiders weten dat er gegevens over medewerkers

teamleiders en informatiemanagers is

tevredenheid en competenties aanwezig zijn,

geïnventariseerd welke informatie beschikbaar is. Op

terwijl zij wel aangeven dat er behoefte aan is.

personeels-, deelnemers- en bedrijfsvoeringsniveau1
is van een aantal informatiecomponenten zowel

De informatie is ook beschikbaar volgens de

door de geïnterviewde informatiemanagers als

informatiemanagers. In mindere mate geldt dit voor

de teamleiders aangegeven of deze informatie

het ziekteverzuim. Verder geven teamleiders aan dat

op teamniveau beschikbaar is. Daarnaast hebben

gegevens over aan- en afwezigheid beschikbaar zijn

teamleiders, los van de beschikbaarheid, aangegeven

maar is dat volgens informatiemanagers niet altijd

of ze behoefte hebben aan deze informatie.

het geval.

Figuur 2.1 Quick scan personeelsgegevens

Medewerkerstevredenheid

Ziekteverzuim
IM informatie
beschikbaar

Aan- / afwezigheid

TL informatie
beschikbaar
Personeelsdossier

TL behoefte aan
informatie

Formatie (FTE)

Competenties
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 Van de eveneens bevraagde onderwijsinhoudelijke componenten ‘Monitoren CGO’ en ‘Raamleerplannen’ zijn geen resultaten opgenomen.
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Figuur 2.2 geeft een beeld van de informatie

vaker dan de informatiemanager aan dat zij over

voorziening rond deelnemers. Wat betreft deelnemer

gegevens beschikken van aan- en afwezigheid,

gegevens studenttevredenheid, aantallen deelnemers,

examinering, en stageplanning. Tot slot valt het

voortijdig schoolverlaten en rendement is de

verschil op ten aanzien van de in- en doorstroom

informatiemanager gemiddeld vaker van mening dat

van deelnemers: meer informatiemanagers dan

informatie op teamniveau beschikbaar is dan de

teamleiders geven aan dat de informatie beschikbaar

teamleider. Echter, de teamleiders geven

is terwijl de teamleiders er wel behoefte aan hebben.

Figuur 2.2 Quick scan deelnemergegevens

Studenttevredenheid
Aantal deelnemers
(per opleiding / crebo)
Rugzakje / leerplicht / MEE

IM informatie
beschikbaar

Aan- / afwezigheid / ziekteverzuim

TL informatie
beschikbaar
TL behoefte aan
informatie

Voortijdig schoolverlaten

Rendement

Examinering / leerlingresultaten

Instroom / doorstroom

Praktijkovereenkomst /
Onderwijsovereenkomst
Stageplanning (BPV)
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Figuur 2.3 laat zien dat bij de informatievoorziening

informatie is niet altijd beschikbaar. Informatie

van bedrijfsvoeringaspecten de teamleider in grotere

over roosters en planning is beschikbaar en voldoet

mate van mening is dat informatie beschikbaar

aan de behoeften van de teamleiders. Teamleiders

is dan de informatiemanager. Teamleiders geven

hebben ook behoefte aan gegevens over de

aan dat zij behoefte hebben aan gegevens over

tevredenheid van ouders en bedrijven maar deze is

inkomsten, uitgaven, omzet en budgetten, maar deze

niet altijd beschikbaar.

Figuur 2.3 Quick scan bedrijfsvoeringgegevens

Inkomsten

Uitgaven

Omzet commerciële activiteiten

Scholingsbudget

IM informatie
beschikbaar
TL informatie
beschikbaar

Rooster

TL behoefte aan
informatie

Planning
onderwijs / docenten / ruimtes
Tevredenheid ouders
Tevredenheid bedrijven
0%
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2.1.3 Bruikbaarheid van informatie

dashboards zijn opgenomen voldoen (nog) niet altijd

Als informatie beschikbaar is, wil dat niet zeggen

aan de wensen van de teamleiders.

dat teamleiders er goed mee uit de voeten kunnen.
Veel informatie uit de systemen is niet ‘op maat’

2.1.4 Interpretatie van informatie

beschikbaar. Informatie is niet specifiek genoeg,

Cijfers kunnen helpen om beter te sturen. De

of niet op het gewenste moment beschikbaar, of

teamleiders geven aan dat een cijfer niet altijd iets

past niet bij de geformuleerde teamdoelen. Wat de

zegt, en dat er vaak een verhaal achter de cijfers

teamleiders dan ook gemeen hebben, is dat zij zelf

zit. Een teamleider gaf aan dat zij erg schrok van de

informatie verzamelen en ordenen, op een voor hen

verzuimcijfers van deelnemers in een opleiding. Bij

overzichtelijke en toegankelijke manier.

navraag bleek dat de deelnemers in ploegendienst
werkten en het voor hen onmogelijk was alle lessen

Een deel van de beschikbare informatie is gericht op

bij te wonen. Het verzuimcijfer werkte als trigger

verantwoording op macroniveau. Voor teamleiders

om door te vragen en een oplossing te zoeken.

is deze informatie niet altijd relevant, volledig

De informatie is voor sommige teamleiders soms

of op het juiste moment beschikbaar. Eén van de

complex en moeilijk te interpreteren. Daarvoor zijn

teamleiders geeft bijvoorbeeld aan dat bekend is

uiteenlopende redeneren gegeven: men heeft niet zo

welke deelnemers met de opleiding gestopt zijn en

veel aanleg voor cijfers, men kent definities niet of

welke interventies het team heeft gepleegd om te

gehanteerde definities passen slecht bij het werk van

zorgen dat de deelnemer goed terecht komt. Deze

het team.

teamleider vindt de informatie op ROC niveau
minder relevant voor het aansturen van het eigen

Een teamleider merkt op dat teams die met

team. Een andere teamleider geeft aan maandelijks

dashboards en kritische prestatie-indicatoren

leerlingresultaten te willen zien.

werken beter presteren. Andere teamleiders geven
aan dat ze de vraag “waarom doen we het goed of

Het gebrek aan toegankelijkheid van informatie

niet goed?” belangrijk vinden. Een teamleider wil

is voor teamleiders reden om zelf informatie

zijn opleiding vergelijken met dezelfde opleiding

bij te houden. Teamleiders maken bijvoorbeeld

op andere scholen. De kunst is, volgens één van de

een eigen (Excel-)overzicht van praktijk- en

teamleiders, om cijfers om te zetten in informatie,

onderwijsovereenkomsten, verzuimredenen,

en meer specifiek om informatie om te zetten

docenten, lokalen en uren. Daarnaast vragen

in kennis. Het vraagt van de teamleiders een

teamleiders om informatie, maar komt deze

behoorlijke inspanning om informatie te verzamelen,

informatie (bijvoorbeeld de 30+ regeling of

de informatie zo te combineren dat gegevens

urennorm) (te) laat beschikbaar. In dat geval sturen

zeggingskracht krijgen, en het gebruik ervan in te

teamleiders zonder de gewenste informatie.

passen is in de dagelijkse routines.

Teamleiders vinden het prettig als informatie
vanuit één centraal punt beschikbaar is. Informatie
over specifieke teamgerelateerde doelen, is vaak
minder goed beschikbaar in (centrale) systemen dan
informatie die gerelateerd is aan ROC-brede doelen.
De prestatie-indicatoren die bijvoorbeeld in de
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2.2 De interactie tussen informatiemanager en

2.3 Sturen met informatie: van doelen naar

teamleider

stuurinformatie

De manier waarop de ROC’s de interactie tussen

Teams worden in steeds grotere mate

teamleiders en informatiemanagers vormgeven

resultaatverantwoordelijk. De beschikbaarheid

verschilt sterk. Doordat de informatiemanager

van managementinformatie is belangrijk

een centrale functie in het ROC heeft, wordt de

om de doelgerichtheid van de teams te

informatievoorziening vaak top-down aangestuurd.

versterken en invulling te geven aan deze

Interactie is meestal niet formeel ingeregeld

resultaatverantwoordelijkheid. Om goed te kunnen

en niet alle teamleiders komen in contact met

sturen zijn vanzelfsprekend duidelijke doelen nodig.

de informatiemanager. Teamleiders die langer

Niet in alle gevallen wordt op resultaten van

binnen het ROC werkzaam zijn of betrokken zijn bij

teams gestuurd en niet overal zijn teamplannen

veranderingsprocessen hebben vaker contact met de

het vertrekpunt voor de informatiebehoefte.

informatiemanager.

Het duidelijk werken vanuit teamdoelen kan de
informatiebehoefte sturen en ook de interpretatie

De volgende typeringen worden door de teamleiders

van informatie vergemakkelijken. Er is immers

en informatiemanagers aan hun samenwerking en

een duidelijk afgebakend referentiekader en zeker

contact gegeven:

wanneer teamdoelen aan unit- of ROC-brede doelen

• Interactie is ad hoc.

zijn gerelateerd kan informatie doorsijpelen van

• Contacten zijn min of meer toevallig.

boven naar beneden en een hulpmiddel zijn voor

• Er is geen formeel overleg tussen

bijsturing op deze doelen. Het definiëren van doelen

informatiemanager en teamleider.
• De informatiemanager is laagdrempelig,
behulpzaam en toegankelijk.
• In het verleden ging de aandacht van de

en het creëren van draagvlak daarvoor is voor
sommige teamleiders echter moeilijk. Teamleiders
spreken niet altijd in termen van indicatoren en/of
normeringen.

informatiemanager meer naar de bovenlagen in
de organisatie, inmiddels wordt de stap gemaakt

Informatie is meer gericht op verantwoording, en

naar de teams.

minder op (bij)sturing van (onderwijs)processen.

• Er is frequent overleg over bedrijfsvoering.

Een informatiemanager stelt dat hij graag wil
starten vanuit geformuleerde teamresultaten om van

De informatiemanagers worden aangestuurd door

daaruit processen te benoemen en stuurinformatie

het CvB. De brug naar de teamleiders wordt nu

beschikbaar te stellen.

geslagen. Dit is een omslag van aanbodgestuurde
informatievoorziening naar vraaggestuurde
informatievoorziening. Een praktisch probleem
daarbij is dat de informatiemanager vaak simpelweg
niet alle teamleiders kan bedienen.
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3 Sturen met informatie:
reflectie
Hoofdstuk drie beschrijft de interpretatie van de onderzoeksbevindingen, vanuit een
empirische basis zoals die wordt geboden door de casusbeschrijvingen. Bevindingen
zijn vanuit literatuur over besturing en informatie in een breder perspectief
geplaatst. Dit perspectief is vooral die van besturing. Het gaat immers om de vraag hoe
beschikbare informatie de teamleiders kan helpen om hun doelen (beter) te realiseren
en hun team tijdig bij te sturen indien dat uit de pas gaat lopen.
3.1 Strategische en operationele besturing

Op uitvoerend niveau is vaak meer kennis dan

De geïnterviewde teamleiders hebben niet allemaal

informatie nodig. Het gaat dan om interpretaties,

dezelfde positie en verantwoordelijkheden binnen

het duiden van informatie en het vertalen daarvan

het ROC. Sommige teamleiders zijn verantwoordelijk

naar het (verbeteren van) eigen handelen. Aan

voor de aansturing van één team, andere voor drie

het verbeteren van het eigen handelen en de

teams. Vanuit hun positie, hun ‘span of control’

verantwoordelijkheid op operationeel niveau worden

en de verantwoordelijkheid die zij dragen kijken

dus andere doelen gesteld dan op strategisch niveau.

zij verschillend naar sturing en informatie. In de
literatuur2 wordt onderscheid gemaakt in drie

In de ROC’s zijn de informatiemanager en de

hiërarchische niveaus: strategische besturing,

beschikbare informatie nog sterk gericht op de

tactische of managementbesturing en operationele

strategische besturing van de organisatie, en minder

besturing. Soms wordt nog een vierde hiërarchische

op uitvoeringsniveau georiënteerd. Dat betekent dat

laag onderkend: de uitvoering.

het doel van het verzamelen van informatie nog sterk
centraal gericht is. Afdelingen en teams verzamelen

De informatiebehoefte is op elk van deze niveaus

informatie die centraal verwerkt wordt en als

verschillend. Bij strategische besturing met een

basis kan dienen voor de verantwoording, maar de

grote ‘span of control’ gaat het vaak om macro-

vertaling daarvan naar lagere hiërarchische niveaus

omgevingsinformatie, output- en resultaatgegevens

is problematisch. De definities sluiten niet aan,

over de kerndoelen van de organisatie en

details worden soms gemist, en gegevens worden niet

verantwoording. Om strategisch te kunnen sturen

herkend omdat de uitvoeringspraktijk dynamischer is

is input vanuit het operationele niveau nodig.

dan in cijfers is te vatten. Kortom er kan (nog) geen

Operationele besturing op de lagere niveaus vergt

maatwerk op alle niveaus geleverd worden.

andere informatie en kennis. Dit kan worden
getypeerd als een verschil in ‘kennisdichtheid’.

2 ´Bestuurlijke Informatiekunde´, Bots, van Heck, van Swede.
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Figuur 3.1 Overzicht gelaagdheid en de verschillen in informatie 3

Coordination
Strategic
Systems

Management
Systems

Functional
Business
Applications
Knowledge
Systems

Operational
Systems
Sales and
Marketing

IT
Infrastructure
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3 Bron: ‘Bestuurlijke Informatiekunde’, Bots, van Heck, van Swede.
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Dat leidt tot de belangrijke vraag of het type

Outputsturing is in veel gevallen lastig. Teams

informatie dat teamleiders echt nodig hebben om

hebben moeite doelgericht te werken. Hoe

hun processen te sturen in systemen te vatten is.

hoger in de hiërarchie, hoe doelgerichter er

Naast het verschil in strategische en operationele

ogenschijnlijk gestuurd wordt. Teamleiders die meer

besturing, kan verschil gemaakt worden in

verantwoordelijkheden hebben, geven aan te sturen

outputsturing en processturing. Beide zijn op

op basis van informatie, zijn resultaatgericht en

teamniveau nodig en gewenst. Outputsturing is

voelen zich verbonden aan strategische plannen. De

nodig om doelen van teams in termen van ROC-brede

teamleiders waar dit minder het geval is hebben

doelstellingen te plaatsen. De doorvertaling van

minder informatie nodig, beschikken in mindere

centrale doelen naar teamdoelstellingen is voor het

mate over gedragen teamplannen en hebben vooral

ROC immers een belangrijke methode om de teams

behoefte aan specifieke onderwijsinhoudelijke

aan te sturen en de resultaten van de teams te

informatie, waarover ze nog niet in voldoende mate

monitoren.

kunnen beschikken.

Vanuit de teams beredeneerd is het resultaat

Het niveauverschil dat in de ROC’s en in de

vanzelfsprekend interessant, maar de processen en

informatiebehoefte te herkennen is, leidt tot de

de kwaliteit van deze processen om deze resultaten

volgende observaties:

te bereiken zijn des te interessanter. Teams moeten

• Er is sprake van een gat tussen strategisch,

immers op procesniveau interveniëren om resultaten

tactisch en operationeel niveau voor wat betreft

bij te sturen. Daarbij komt dat processen zich ‘real

beschikbare informatie.

time’ voltrekken en resultaten zich pas veel later

• Informatiemanagers en beschikbare informatie
zijn gericht op strategisch niveau.

manifesteren.

• In informatie die in de operationele besturing
nodig is kan in mindere mate worden voorzien.

Strategische doelen
Behoefte
organisatie/CvB
Beschikbare
Systemen

Verantwoorden

Sturen

• Teamleiders hebben naast informatie over
output, vooral ook informatie over de dagelijkse
procesgang nodig. De vraag is of deze
informatie in systemen is te vatten. Het sturen
op gedrag van docenten bijvoorbeeld kun je niet
vatten in een input-troughput -outputmodel.

Behoefte
Teamleider

Hier is meer kwalitatieve informatie nodig.
• Het overbruggen van de gap tussen de

Operationele (proces-)doelen

verschillende niveaus kan de doelgerichtheid
van de teams, door participatie van gebruikers,

Figuur 3.2 Niveauverschillen in informatiebehoefte

ondersteunen op doelen die ROC-breed
belangrijk zijn.
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Figuur 3.3 Proces benutten informatie als stuurinformatie
Teamdoelen

Informatie

Bijsturing en
besluitvorming

3.2 Kwaliteit van informatie

3.3 Sturen met informatie

Er is veel informatie beschikbaar. Teamleiders geven

Teamleiders hebben behoefte aan veel informatie.

aan dat als zij bepaalde informatie willen, deze

Zij hebben echter nog moeite hun informatievraag te

veelal aanwezig is. Om aan de informatiebehoefte

expliciteren. Ze kunnen nog onvoldoende formuleren

van de teamleiders te voldoen lijkt het niet

welke informatie ze echt nodig hebben in het

zozeer nodig om nieuwe data te verzamelen.

licht van hun belangrijkste doelen, en hebben nog

Teamleiders zullen altijd eigen lijstjes bijhouden

moeite de aangeboden informatie daadwerkelijk te

rond onderwerpen die zeer specifiek zijn voor het

benutten. Informatie is veelal aanbodgestuurd en

team of de teamdoelen. Teamleiders kunnen niet

teamleiders zijn niet altijd proactief en doelgericht

van ROC’s verwachten dat ze voor iedere specifieke

in hun vraagsturing. Teamleiders zien het nut van

informatiebehoefte toegankelijke systemen maken.

informatie. Zij noemen verschillende mogelijkheden:
• Het kunnen vergelijken met andere teams (en

Bovendien is veel van de aanvullende informatie die
teamleiders nodig hebben vaak meer op kennisniveau
dan op het niveau van feiten en cijfers. Het gaat vaak

dezelfde opleidingen op andere scholen).
• Het goed laten verlopen van (onderwijs)
processen.

om de cijfers achter de cijfers en de betekenis van

• Het verbeteren van trends.

deze cijfers. Informatiesystemen voorzien niet altijd

• De signalerende functie van cijfers.

in deze gegevens. Toegankelijkheid is een belangrijk

• Input voor onderwijsinhoudelijke zaken.

aandachtspunt. Het is niet zo dat de beschikbare

• Hulpmiddel bij resultaatverantwoordelijkheid.

informatie op één plek of bij één persoon te vinden

• Creëren van uniformiteit.

is, of precies past bij hun vraag. De informatie is

• Tool voor controle en sturing.

op verschillende plekken aanwezig, bij verschillende

• Onderbouwing bij besluiten.

collega’s en moet vaak nog gefilterd of bewerkt

• Benutten bij het afsluiten van

worden voor het team of de afdeling.

managementcontracten.

Het is nog een utopie dat teamleiders met

Teamleiders hebben de wens en de behoefte om

een druk op de knop de verlangde informatie

beter te sturen. Besturing wordt vaak gezien als

gepresenteerd krijgen. In de literatuur wordt de

bepalende factor voor het functioneren van de

kwaliteit van de informatie samengevat in drie

organisatie4. Uit de analyse van de interviews is niet

aspecten: volledigheid, juistheid en tijdigheid. De

op te maken dat teamleiders als beslissers altijd

geïnterviewden geven aan eerder last te hebben van

rationeel handelen. Dit zou veronderstellen dat

overtolligheid dan van onvolledigheid. Het feit dat

teamleiders handelen volgens bovenstaand schema.

4

schaduwbestanden worden bijgehouden geeft aan dat
men nog niet altijd vertrouwt op de juistheid van de
informatie.
4 ´Bestuurlijke Informatiekunde´, Bots, van Heck, van Swede, pagina 550.
5 Besturing wordt door Kampfraath en Marcelis (1981) gedefinieerd als het initiëren, richten en beheersen van activiteiten. Kramer en De Smit (1982) spreken
over besturing als ‘gerichte beïnvloeding’. In ‘Bestuurlijke Informatiekunde’ wordt de term ‘besturing’ synoniem gesteld met ‘het nemen van besluiten’. Naast
het nemen van besluiten is ook het realiseren van de genomen besluiten van belang (het zorg dragen dat besluiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden).
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Uit de gevoerde gesprekken komt geen beeld van

de inhoud van de stuurinformatie beter lijken te

teamleiders naar voren die informatie vooral

kennen, maar deze beter kunnen interpreteren en

willen hebben om hun besluitvormingsproces te

ook de structuur beter overzien, dan teamleiders die

optimaliseren. Ondersteuning van teamleiders kan er

minder in contact staan met de informatiemanager.

daarom op gericht zijn om van informatie geschikte

Niet alle informatie die teamleiders nodig hebben

kennis te maken en deze te benutten voor het sturen

is ‘harde’ informatie. Teamleiders hebben vooral

van hun team. Dat betekent ondersteuning bij het:

informatie nodig met een hoge kennisdichtheid,

• formuleren van doelen;

waarvan het de vraag is of deze in systemen is op te

• interpreteren van informatie, trekken van

nemen.

conclusies en nemen van besluiten;
• benutten van informatie als stuurinformatie en

Het lijkt wenselijk om de mogelijkheden om te

niet zuiver als verantwoordingsinformatie en

‘schakelen’ tussen niveaus in de organisatie te

controlemiddel.

vergroten. Data op centraal niveau moeten op
decentraal niveau beschikbaar worden gesteld.

3.4 Interactie informatiemanager en teamleider

Tijdigheid en toegankelijkheid van informatie kan

De interactie tussen de informatiemanager en

verbeteren als teamleiders daarin ondersteund en

de teamleider is veelal incidenteel van aard. De

gehoord worden.

informatiemanager wordt aangestuurd door het
CvB, is erg bereidwillig om data te leveren, maar
werkt als het ware met andere tijdsbogen dan de
teamleider. Daar waar de teamleider graag snel,
ad-hoc antwoord op acute vraagstukken wil, werkt
de informatiemanager op een ander niveau aan
het bouwen en inrichten van processen gericht op
(externe) verantwoording.
De informatiemanager kan beide niveaus overzien.
De geïnterviewde informatiemanagers zijn bezig
een slag te maken van strategisch naar tactisch
en operationeel niveau. Zij overzien de structuur
van de informatie die opgeslagen is en kennen de
interpretatieproblemen.
Opvallend is dat teamleiders die veel contact
onderhouden met de informatiemanager niet alleen

17

4 Conclusies en aanbevelingen
Binnen de bezochte ROC’s is veel informatie beschikbaar. Teamleiders geven aan dat
als zij bepaalde informatie willen, deze veelal aanwezig is. Teamleiders zien ook het
belang van informatie om te reflecteren op hun eigen handelen, en zich de vraag te
stellen “doen we het goed?” Niet alleen binnen de eigen school maar ook daarbuiten.
De toegankelijkheid van informatie en de doorvertaling van informatie op strategisch
ROC-niveau naar operationeel teamniveau is echter nog een belangrijk aandachtspunt.
De informatie is op verschillende plekken aanwezig, bij verschillende collega’s en
moet vaak nog gefilterd of bewerkt worden voor een team of afdeling. Het is nog een
utopie dat teamleiders met een druk op de knop de gewenste informatie gepresenteerd
krijgen.
Informatie is veelal beschikbaar rond ROC-brede

(externe) verantwoording. Hierbij merken we op dat

doelen waar het CvB actieve verantwoording over

niet alle informatie in systemen is op te nemen. Denk

aflegt. Informatie die gericht is op (proces)doelen

hierbij bijvoorbeeld aan informatie over effectief

op teamniveau is veel minder goed beschikbaar. De

gedrag van docenten. Veel van de informatie om

teamleiders hebben nog moeite deze doelen helder te

processen te monitoren en bij te sturen is ‘kennis’

formuleren en hun informatiebehoefte te definiëren.

die niet in ‘cijfers’ te vatten is.

Informatie is nog geen kennis. Er is een begin
gemaakt met resultaatgericht sturen: het formuleren

Bovenstaande conclusies leiden tot de volgende

van teamdoelen in teamplannen en het monitoren van

aanbevelingen. Aangezien het gesprek tussen

de voortgang. De vraag is in hoeverre het wenselijk

informatiemanagers en teamleiders nog vaak ad

is alle informatie in systemen op te nemen.

hoc is en weinig systematisch in de organisatie

De interactie tussen de informatiemanager en de

is geregeld, is een aanbeveling om de dialoog

teamleiders is vaak nog toevallig van aard en zeker

te intensiveren. Deze dialoog kan gericht zijn

niet breed en structureel georganiseerd. Als er

op de informatiebehoefte, de evaluatie van het

overleg is van informatiemanagers met teamleiders,

gebruik van deze informatie en op het bevorderen

zijn niet alle teamleiders daarbij betrokken. Hoewel

van het formuleren van scherpe teamdoelen en

de informatiemanager veelal aangestuurd wordt

de informatiebehoefte die nodig is om deze te

door het CvB, is er bereidheid om informatie aan

monitoren.

te leveren en toe te lichten. Vanuit het gezichtspunt
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van de teamleider levert dat de vraag op naar de

Het strekt daarbij tot de aanbeveling teamleiders te

snelheid waarmee informatie beschikbaar komt.

scholen in het formuleren van doelen, het werken met

Daar waar de teamleider graag snel antwoord

informatie en het sturen op basis van informatie.

wil op acute, ad hoc vraagstukken, werkt de

Uit de casusbeschrijvingen blijkt dat de behoefte

informatiemanager op een ander niveau aan het

aan informatie niet altijd goed aansluit bij de ‘on

bouwen en inrichten van processen gericht op

demand’ beschikbaarheid van gebruiksvriendelijke

en bij de vraag passende informatie. De

met dashboards. Het structureren van overleg en een

toegankelijkheid van informatie kan verbeterd

evaluatie van de beschikbaarheid en het gebruik van

worden door informatie te bundelen en op maat

informatie door teamleiders kan helpen om de vraag

beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door het werken

aan te scherpen en het aanbod daarop af te stemmen.
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Bijlage 1: Casusbeschrijvingen
ROC Zeeland
“Directeuren willen proactief kunnen
verantwoordelijkheid vallen van een clusterdirecteur: schakelen, en dat willen we ook
CIOS Goes/Breda, Economisch College Zeeland,
voor de teams mogelijk maken.”
ROC Zeeland kent negen clusters die onder de

Educatie, Horeca, Toerisme en Voeding, Ict & Elektro,
Maritiem, Techniek, Welzijn en Zorg. Een cluster telt

ROC Zeeland heeft een datawarehouse aangeschaft,

één of meerdere teams aangestuurd door teamleiders,

en beschikt met ingang van 2012 over een

die binnen een team worden ondersteund door

nieuw leerlingregistratiesysteem. Er is een set

een meewerkend voorman met een coördinerende

KPI’s benoemd, waarmee we meer willen dan

functie. Daarnaast kent het ROC zes centrale

verantwoording richting de inspectie. Er is behoefte

diensten waaronder ict, Financiën en de Studenten

aan managementinformatie en operationele

Adviesdienst (STAD). Ruim 700 medewerkers

informatie, en daarnaast aan stuurinformatie om

verzorgen middelbaar beroepsonderwijs voor circa

clusters te kunnen draaien. Informatie is vooral

8.000 leerlingen.

financieel en bedrijfskundig van aard en minder
onderwijskundig. Wat ik daarbij mis is: hoe zit het

De realisatie van de strategische doelen

met onderwijs, en hoe zit het met competenties?

‘Goed en aantrekkelijk onderwijs’, ‘Maximaal

Er wordt in mijn optiek te weinig naar de leerling

kwalificeren van deelnemers’, ‘Samenwerking en

gekeken. Bij ondersteuning staan de systemen nOISe

ondernemerschap’, ‘Professioneel’ en ‘Financieel’,

(kernregistratie) en Exact (financiën) centraal. We

wordt gemeten aan de hand van in het strategisch

hebben een datawarehouse dat wordt gevoed vanuit

plan opgenomen prestatie-indicatoren. ROC

deze systemen. nOISe is echter gedateerd en niet

Zeeland is in 2009 begonnen met het ROC breed

workflow gedreven. Bovenop nOISe hebben we een

invoeren van informatiemanagement op basis van

aantal modules die we kunnen laten communiceren,

het 9-vlaks model van professor Maes. Daarbij is

zodat we leerlingen die binnenkomen vanuit een

een start gemaakt met project -, programma- en

centrale positie kunnen bereiken.

procesmanagement.
Business Objects gebruiken we om rapportages uit te

20

Perspectief informatiemanager

draaien voor directie en clusterdirecteuren. Dat moet

De informatiemanager functioneert onder leiding

nu ook gaan gebeuren voor teamleiders. Directeuren

van de directeur bestuursdienst. De bestuursdienst

willen proactief kunnen schakelen, en dat willen we

ondersteunt het CvB en de onderwijsclusters met

ook voor de teams mogelijk maken. Planning is om

diverse disciplines, waaronder beleidsadvisering,

dit aan het eind van het schooljaar 2010-2011 te

onderwijsinnovatie en public relations &

hebben geregeld. We hebben clusteroverschrijdende

communicatie. Informatiemanagement is een

adviesgroepen waar we mee praten, maar via deze

vijfkoppige afdeling die wordt geleid door de

beleidsadviesgroepen bereiken we maar een beperkt

informatiemanager.

aantal directeuren. Wij bedienen het CvB en de

directies, en kijken tamelijk zwart-wit vanuit de

we deels uit eigen gegevens en deels uit gegevens

eisen van de inspectie naar prestatie-indicatoren,

van scholen. We willen ook prognoses maken over

maar ik kan me voorstellen dat een clusterdirecteur

instroom, bijvoorbeeld instroom vanuit vmbo, dat

ook andere eisen stelt. Ik verwacht dat de teamleider

is nu slecht georganiseerd. Er zijn benchmarks

in de toekomst maar een klein deel van de informatie

zoals de benchhmark mbo en een benchmark

die wij verzamelen zal gebruiken. Teamleiders sturen

rond tevredenheid maar die lopen niet ieder

op praktische informatie, en die informatie is er

jaar. Tevredenheid meten we daarom zelf in

wel, maar leveren wij niet aan. Deze informatie komt

tussenliggende jaren met een online enquêtetool.

bijvoorbeeld uit nOISe. Ik ben op zoek naar een extra

Informatie die teamleiders dagelijks nodig hebben

tool om informatie, buiten het dashboard te managen.

zijn gegevens over leerlingaantallen uitgesplitst

We hebben nu twee man die bezig zijn om lijstjes te

naar opleiding. Deze informatie komt nu via

maken voor teamleiders. Teamleiders kunnen nu dus

de studentenadministratie, maar komt realtime

indirect wel informatie opvragen, maar straks zal dat

beschikbaar. Teamleiders willen ook informatie over

veel sneller gaan.

het ziekteverzuim, daar kunnen ze nu niet altijd op
sturen. Daarnaast is het jaarresultaat een belangrijk

“Doordat informatie nu niet goed
beschikbaar is gaan mensen eigen
administraties bijhouden.”

stuurresultaat.

“Informatiemanagement moet
teamleiders kunnen ontlasten.”

Teamleiders krijgen straks toegang tot veel
meer informatie. Dan kunnen ze bijna alles uit

Ik ken sommige teamleiders goed. Ik kom ze tegen

het dashboard halen. Doordat de informatie nu

in verschillende werkgroepen. Ik spreek nu circa

niet goed beschikbaar is, gaan mensen eigen

25 procent van de teamleiders, maar dat zouden

administraties bijhouden. Ze werken nu met eigen

er meer moeten zijn. Wensen op het gebied van

lijstjes en dat is voor alle partijen heel frustrerend.

informatiebehoefte van andere teamleiders

Er is wel afgesproken dat de stuurinformatie van

krijg ik via de clusterdirecteur. Het is moeilijk

de organisatie die wij aanleveren leidend is. De

om teamleiders aan tafel te krijgen, ze hebben

lijst met KPI’s die er nu ligt is gebaseerd op het

een geweldige ‘span of control’, hebben het erg

strategische plan. Het is belangrijk dat een KPI

druk, en zijn zeer moeilijk bereikbaar. Sommige

meetbaar is. Het strategisch plan wordt ieder jaar

teamleiders zijn deels teamleider en deels docent,

bijgesteld, dus ook de KPI’s veranderen met het ROC

en dat is naar mijn mening niet te combineren.

mee.

Informatiemanagement moet ze kunnen ontlasten.
Goede informatie neemt werkdruk weg, maar

Niet alle informatie is beschikbaar, informatie

teamleiders moeten informatie wel willen ontvangen

over alumni moet nog worden opgezet. Schooluitval

en er wat mee willen.

rapporteren we wel, en doorstroom hbo rapporteren
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Teamleiders moeten tijd krijgen om routines te

Ik heb ook eigen Excel lijstjes waarin ik invoer welke

veranderen. Ze hebben nu wellicht het gevoel dat

leerlingen weg gaan, en om welke reden. Ik moest

ze niet genoeg gehoord worden. Ze hebben nog

voor de inspectie aangeven waarom het rendement

geen wezenlijke invloed op het ontwerp. Ik ga er

laag is. Ik heb destijds gegevens aangevraagd bij

vanuit dat de clusterdirecteur van het belang van

de afdeling STAD. Dan gaat er informatie over en

het team uitgaat, maar om plannen verder uit te

weer tussen STAD en het examenbureau, en krijg

werken is direct contact nodig. Als je teamleiders

ik uiteindelijk gegevens met nullen en enen waar

professioneel gaat benaderen, dan moet je ze ook

ik niets mee kan. Gecodeerde redenen zeggen me

zo benaderen over financiële zaken, en dus ook over

namelijk niets. De informatie is wel beschikbaar,

informatiesystemen. Teamleiders kunnen zich beter

maar erbij komen is lastig. Ik zou er als teamleider

positioneren en dat zou ook helpen om synergie

ook bij moeten kunnen, en hoop dat dit gaat

tussen clusters te verbeteren. Dat loopt niet altijd

gebeuren, maar weet het nog niet zeker. Er is een

even soepel, en vraagt meer energie dan we hebben

traject aan de gang om te vernieuwen, maar ik weet

gedacht.

niet of er gesprekken met teamleiders gepland
zijn. Vragen van bovenaf worden wel opgepakt. Dat

Perspectief teamleider cluster Techniek

is ook logisch, maar omgekeerd kan een verschil

De teamleider geeft fulltime leiding aan

in tijdschrijven tussen teams verschillen in inter

de teams procestechniek (BBL 2/3 en BOL

pretatie voor het CvB opleveren.

3/4 ), laboratoriumtechniek (BOL 3/4)) en
installatietechniek (BBL 2/3) in het cluster Techniek.

“Er is veel informatie op macroniveau,
maar ik heb informatie nodig over
mijn teams en de deelnemers.”

“Ik wil gerichte informatie uit het systeem,
zodat ik gericht kan controleren en sturen.”
Mijn prioriteiten in de informatievoorziening
worden opgelegd door het managementcontract.
Tevredenheid van deelnemers en beïnvloedbare

Ik ben blij dat er aandacht is voor de informatie

schooluitval zijn het belangrijkst, maar alle

behoefte van teamleiders. Veel informatie is nu

informatie is van belang. Bij tevredenheid van

gericht op verantwoording op macroniveau, namelijk

leerlingen zitten er nog wel eens verrassende dingen

voor het gehele ROC of voor een sector. Het zijn

tussen. De tevredenheid van ouders en werkgevers

nu vooral verantwoordingsgegevens en minder

is wel belangrijk maar heb je al in beeld vanuit

stuurgegevens. Het CvB vindt bijvoorbeeld dat een

gesprekken. Als docenten ontevreden zijn hoor je

cijfer omhoog moet, maar vanuit teams kun je daar

dat wel. Bij kleine teams worden gegevens vanwege

niets mee. Ik krijg dan geen stuurinformatie, maar

privacy vaak niet gerapporteerd, en ik heb enkel

gemiddelden op ROC niveau. Ik heb informatie

teams van minder dan tien docenten. De beoordeling

nodig over mijn teams en de deelnemers. Ik moet

van de intake is op clusterniveau beschikbaar, en dat

een managementcontract ondertekenen, waarin

zou ook op teamniveau zo moeten zijn, maar ik heb

als voorwaarde is opgenomen dat betrouwbare

het nog niet gezien. Intake geeft een eerste indruk

informatie beschikbaar is. Daar is in het verleden

van de school weer en als die negatief is moet je er

wel twijfel over geweest, maar ik heb de indruk dat

snel bij zijn.

het nu wat beter is.
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Resultaten over deelnemers, rendement en resultaten

KPI’s zijn afgestemd op doelstellingen van ROC

krijg ik van docenten, dus nog los van het systeem.

Zeeland. Meetbare doelstellingen is prima, maar

In nOISe is alleen summatieve toetsing opgenomen,

je moet wel naar het verhaal achter de cijfers

formatief zit er nog niet in. nOISe is een ramp, het

kijken. Weerstand tegen cijfers is bij het cluster

is niet gebruiksvriendelijk als je er niet dagelijks

techniek niet groot maar bij andere sectoren zou

mee werkt. Ik hoop dat dit beter wordt, want ik wil

dat best eens anders kunnen zijn. Ik staar me

gerichte informatie uit het systeem, zodat ik gericht

niet blind op cijfers, er is altijd fluctuatie, maar

kan controleren en sturen. Nu moet ik naar STAD om

wat is het streven? Zit er een plafond aan een

informatie te vragen en dan hoop ik dat ze binnen

KPI of moet het jaarlijks stijgen? Wij hebben wel

twee weken het gevraagde opleveren. Als informatie

discussie gevoerd over wat haalbaar is. Het is

traag komt ontstaat ook de cultuur om zonder

prima dat we doelstellingen hebben en ik wil ook

informatie te sturen en dat is natuurlijk niet de

best verantwoording afleggen, maar doelstellingen

bedoeling. Financiële informatie is goed inzichtelijk.

moeten dan wel door ons beïnvloedbaar zijn.

Budget en voortgang zijn iedere maand beschikbaar.
Absentie van deelnemers krijg ik iedere twee weken.

Perspectief teamleider Ict en Elektro

Van praktijk- en onderwijsovereenkomsten is nu

De teamleider geeft leiding aan een team

niet duidelijk waar het in het systeem zit. Je krijgt

elektrotechniek niveau 4 BOL en niveau 2-4 BBL

gegevens pas als de informatie in het systeem is

binnen het cluster Ict en Elektro.

ingevoerd. Rendementen zijn daardoor ook niet
altijd duidelijk. Ziekteverzuim is goed beschikbaar
op docentniveau. Ieder kwartaal een overzicht is
voldoende.

“Het aanleveren van informatie gebeurt
nu nog top down maar zou ook van
onder af moeten gaan ontstaan.”

“Als wij worden aangestuurd op resultaat
is het belangrijk dat wij ook op resultaat
kunnen sturen.”
Ik vind het fijn dat ik wordt gehoord, en vind het
prettig dat juist vanuit ons gestart wordt in dit
onderzoek. Er bestaat een hiërarchische lijn via het
CvB en directeuren naar de teamleiders. We moeten

Ik heb nog geen rol bij het uitrollen van informatie

managementcontracten tekenen en ze verwachten

naar de teams. De informatiemanager heeft

van ons resultaat. Als we worden aangestuurd

aangegeven dat hij eerst op CvB niveau werkt en

op resultaat is het belangrijk dat wij ook op

daarna naar onder toe. Ik heb daar wel vertrouwen

resultaat kunnen sturen. Sturen gaat om mensen

in. Ik heb bij voorkeur rechtstreeks contact met de

en cijfers kunnen helpen signaleren. Ik vind het

informatiemanager. Het contact is goed maar min

belangrijk dat doelen haalbaar zijn en realistisch.

of meer toevallig. Als het te lang duurt speel ik

Als je bijvoorbeeld kijkt naar het overzicht van het

vragen door via mijn clusterdirecteur want die heeft

ziekteverzuim dan schrik je je rot. Dat kan leiden

ook formeel gezag. Het aanleveren van informatie

tot verantwoording aan je clusterdirecteur, maar je

gebeurt nu nog top down maar zou ook van onder af

moet achter de cijfers kijken, dan is veel te verklaren.

moeten gaan ontstaan. Ik verwacht in de toekomst

Ziekteverzuimcijfers gaan rechtstreeks naar de

ook gebruiksvriendelijkere en meer gedetailleerde

clusterdirecteur, terwijl wij er wat mee moeten. Dan

informatie.

zou je toch verwachten dat wij deze informatie ook
krijgen. Daar staat tegenover dat je weet wat er in
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je team speelt als je je personeel goed kent en zelf

tot ik zag dat het een avondopleiding betrof waarin

zichtbaar bent.

mannen regelmatig werken. Ik had geen beeld
van deze avondopleiding, maar we vragen nu wel

Ik zit niet op alle informatie te wachten die ik

verantwoording over de afwezigheid.

krijg, maar vind het wel leuk om me in cijfers te

Ik kan wel in nOISe, maar daar staat zo veel in.

verdiepen. Ik wil ook naar collega’s toe transparant

Als teamleiders lopen we naar de meiden van de

zijn en bijvoorbeeld vertellen hoe we budgetten

deelnemersadministratie en die draaien gegevens uit.

verdelen. Voor een team is het ook belangrijk te

Zij weten waar het staat en wat ze moeten aanklikken.

weten hoe het in elkaar zit. Ik investeer tijd aan de

Ik krijg enorme bestanden met nummers, en ik word

koffietafel, en weet daardoor goed wat er gaande is.

gallisch van deze lijsten. Het eerste wat ik doe is

Ik heb eigenlijk geen grote behoefte aan veel meer

selecteren op afdeling, en daarna kijk ik naar de

informatie, maar besef dat het managementcontract

reden van vertrek, dat is het belangrijkst. Ik ben niet

dwingt tot meer cijfermatig kijken. Gegevens die het

iemand die daarnaast eigen bestanden bijhoudt. Wel

personeel betreffen zijn voor mij belangrijk, maar

houd ik informatie uit personeelszaken zelf bij. Dat

ik kan niet zeggen het één belangrijker is dan het

wordt hier in een schaduwdossier bewaard. Daar

andere. Deelnemer en personeel, daar gaat het in het

ben ik heel zuinig op, en dan kan ik het altijd vinden.

onderwijs over. Het is belangrijk dat de informatie

Dat is voor mijn personeel maar ook voor leerlingen

er is en dat het per afdeling en naar BBL/BOL is

belangrijk. Zelf gewenste informatie met een druk

uitgesplitst, dan haal je er heel veel uit.

op de knop ter beschikking hebben zou prettig
kunnen zijn. Een dashboard geeft mogelijk actuele

“Ik zoek informatie via de weg die het
minste tijd kost, en als dat niet lukt trek
ik aan de bel.”

en gedetailleerde informatie, maar hoe actueel is
nodig. Ik ga niet iedere dag naar STAD, maar zou bij
het voorbereiden van een teamoverleg wel even snel
wat actuele informatie willen, bijvoorbeeld over het

Financiële informatie krijg ik per kwartaal,

rendement. Ik heb geen behoefte aan formeel overleg

maar zou ik verder willen verfijnen. We worden

met de informatiemanager. Als ik om informatie

resultaatverantwoordelijke teams. Onze begroting

verlegen zit benader ik mijn clusterdirecteur of ga

is gebaseerd op het cluster Ict én Elektro. Ik wil

ik direct naar STAD. Ik houd van korte lijnen. Ik zoek

weten wat er binnenkomt en uitgaat voor elektro,

informatie via de weg die het minste tijd kost, en als

want daar ben ik verantwoordelijk voor, ik wil dus

dat niet lukt trek ik aan de bel.

gedetailleerdere informatie. Als ik vraag om de
gegevens over tevredenheid van studenten, dan
krijg ik één groot bestand. Ik zou echter graag
willen dat cijfers worden uitgesplitst naar BOL en
BBL. Ik wil ook gegevens die ik kan beïnvloeden. De
tevredenheid over de kantine is aardig, maar slecht
begeleid worden op stage, daar kan ik wat mee en
daar moet ik actie op ondernemen. Als leerlingen
ongeoorloofd afwezig zijn dan kijk ik niet alleen naar
het percentage, maar ook naar de onderliggende
redenen. Ik schrok van het afwezigheidpercentage
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Gilde Opleidingen
Gilde Opleidingen kent vijf (onderwijs)sectoren:

moment dat deze nodig is, en niet tot alle informatie

Economie, Educatie & Gilde praktijkopleidingen,

voor het geval ze die (mogelijk) ooit nodig hebben.

Hospitality & Wellness, Techniek en Zorg & Welzijn

Binnen Gilde Opleidingen is een intern proces OOG

en een viertal diensten: Bestuursbureau, Facilitair

gestart waarin onderwijsprocessen binnen Gilde

Bedrijf, Personele en Financiële zaken en het

Opleidingen worden geoptimaliseerd.

Servicecentrum. Ruim 1.200 medewerkers verzorgen
onderwijs aan zo’n 13.000 deelnemers binnen ruim

Perspectief informatiemanager

180 opleidingen. Iedere sector wordt geleid door een

De informatiemanager is ruim een jaar in dienst

sectordirecteur, en telt een aantal teams die worden

bij Gilde Opleidingen, in eerste instantie bij de

aangestuurd door een teammanager.

dienst facilitair bedrijf maar inmiddels binnen
het bestuursbureau, waar innovatiemanagement,

Gilde Opleidingen wil voor alle scholingsvragen

kwaliteitsmanagement en informatiemanagement zijn

op mbo-niveau hét expertisecentrum in de regio

gepositioneerd.

zijn. Een flexibele, vraaggerichte organisatie voor

“Voor mij is de inhoud leidend, daaruit
uitgangspunt voor de periode 2009-2014 zijn drie
volgen (onderwijs)processen en
speerpunten ontwikkeld. De belangrijkste opdracht is
daarbij horen systemen.”
alle (competentiegerichte) mbo-scholing. Bij dit

een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs
en de arbeidsmarkt, waarbij vakmanschap centraal

Het interne project OOG is gestart vanuit het

staat. Daarbij wordt gestreefd naar een hoger

signaal dat nOISe vervangen gaat worden.

rendement door leerlingen in staat te stellen hun

We staan te springen om een juiste aan- en

talent maximaal te ontplooien, en waarborgt Gilde

afwezigheidregistratie. Dat is in principe een

Opleidingen dat het mbo voor jongeren én volwassen

inrichtingsvraagstuk. Ik wil de doelen vaststellen,

werknemers toegankelijk is en blijft door ‘een

dan een proces beschrijven en vanuit het proces

leven lang leren’ als speerpunt te benoemen. In

zien waar informatie- en communicatiebehoefte

het strategisch beleidsplan 2009-2014 zijn bij

zit. Je kunt ook kiezen voor nOISe 2, maar je moet

deze speerpunten een aantal doelen geformuleerd

vooruitkijken. Je moet starten vanuit de inhoud en

die zijn doorvertaald naar jaardoelen voor het

de onderwijsprocessen die bij Gilde opleidingen zijn

CvB, sectoren en diensten. Teams werken met team

gedefinieerd. Mijn eerste presentatie voor het MT is

activiteitenplannen (TAP`s).

een verhaal geweest over het beoogde resultaat en
hoe je van daaruit doelen en processen kan invullen.

In een startbijeenkomst gaf een beleidsmedewerker

Informatie naar binnen gooien is makkelijk, maar of

van Gilde Opleidingen aan dat de

je daarmee ook het beoogde resultaat gaat behalen

informatievoorziening voor teams ‘van push naar

is een tweede. De vraag is ook wie de eigenaar is

pull moet’, teammanagers moeten zelf aangeven

van het proces, en hoe het proces wordt gemanaged.

welke informatiebehoefte er is. Informatie moet

In de beschrijving van de gewenste situatie moeten

daarbij bij voorkeur niet ‘just-in-case’, maar ‘just-

we weten wie de proceseigenaar wordt. Niet snel

in-time’ beschikbaar zijn. Teammanagers moeten

naar het systeem doorstappen, eerst organiseren dan

toegang hebben tot de juiste informatie op het

automatiseren. Als je een van de negen gebieden gaat
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“Informatiemanagement betekent
dat verder borgt. Procesbeheer, functioneel beheer
eigenlijk de juiste informatie in de
en applicatiebeheer zijn niet belegd. Organisatorisch juiste vorm op de juiste plek.”
inregelen, dan moet er ook een organisatie staan die

klopt die hark niet. Proceseigenaren over de
sectoren hebben we eigenlijk niet en wie is dan de

Ik krijg weinig vragen van teammanagers. Vragen

informatiebeheerder?

worden aan de eigen systemen gesteld. De gegevens
die ze nodig hebben om hun eigen proces te sturen

“Niet het management of het bestuur, maar
de teamleider is mijn belangrijkste klant.”

halen ze uit hun eigen Excel/Access overzichten.
Daarnaast wordt vanuit de diensten door de
afdelingen financiën en personeel informatie

Binnen OOG zit ik aan tafel met de verantwoorde

aangeleverd. Eigen systemen horen bij het werk,

lijken op de verschillende niveaus. Vanuit de huidige

dat is inherent aan de ontwikkeling van ict in de

informatie en huidige processen willen we naar

afgelopen 15 jaar. Je hebt organisatie en ict, en

gewenste processen en een gewenste situatie. Ik

er moet iemand tussen zitten die deze scheiding

praat met de betrokkenen zelf, het hoofd bpv-bureau,

bewaakt. Dat staat nog in de kinderschoenen. Ik ben

docenten en de teammanagers. Teamplannen zijn

er verantwoordelijk voor dat de juiste informatie

nog geen vertrekpunten, vanuit onderwijs zijn dat

bij de juiste persoon is op het juiste tijdstip, dat

de negen onderwijsprocessen. De verwachtingen

wil zeggen: ik ben er verantwoordelijk voor dat het

van de teammanagers zitten niet zozeer in (nieuwe)

ergens is ingeregeld. Het streven is er op gericht

systemen, maar in het verminderen van de werkdruk.

om te starten vanuit de vraag van de organisatie en

Dat kan worden bereikt door het weghalen van het

vervolgens de systemen daar op aan te passen.

invoeren van gegevens en van eigen systemen en
vergelijkingen. Daarbij moet de doorlooptijd worden

Op verschillende informatiegebieden zit meer of

verkort, en de betrouwbaarheid van gegevens

minder overlap tussen de beschikbare informatie

worden vergroot. Uniformiteit is daarbij geen doel

en de informatiebehoefte van de teammanagers. Bij

op zich, maar er moeten wel kaders zijn, eventueel

de domeinen P&O, financiën en kennisregistraties

met een eigen inrichting. De kaders zijn op dit

zit een grote overlap. Hiervoor hebben we centrale

moment voor bepaalde registraties zoals de aan- en

transactiesystemen. De overige onderwijsprocessen

afwezigheidregistratie niet helder.

zoals bijvoorbeeld het primaire proces en de
onderwijscatalogus worden ondersteund door

Waar je heen wilt in de toekomst, moet aansluiten

meerdere en verschillende transactiesystemen. Ik

bij de organisatie. De teammanagers zijn degenen

zie het structureren van de informatiebehoefte als

die voorop lopen, zij zijn degenen die dicht op

een rol van het informatiemanagement. Ik wil eerst

het primair proces zitten. Op dat niveau heb je

organiseren en dan automatiseren.

doelstellingen, en als de doelstellingen helder zijn,
kun je kijken naar de informatie die je nodig hebt
om het proces te faciliteren. Dat is misschien wel een
wat langer traject, maar de schets is dan wel gemaakt
door degene die midden in het proces zit. Ik wil
samen met de teammanagers bekijken of een proces
werkt en wat er verbeterd moet worden.
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Perspectief teammanager Hospitality & Wellness

geïmplementeerd vanuit de behoefte van de

De teammanager stuurt drie (kern)teams aan. Tot

diensten. Het was beter geweest om te starten

zijn takenpakket behoren onder andere ‘Gilde

vanuit onderwijs. Functionaliteit moet leidend zijn.

sportief’, een centraal project om sport en bewegen

Kernteams gaan nu op basis van een blauwdruk aan

te stimuleren, contractonderwijs (BBL opleidingen

de slag, en kunnen een eigen koers varen binnen de

buiten de Gilde gebouwen), administratieve

kaders die gesteld zijn.

processen binnen de sector, en het binnenhalen
van projecten en/of subsidies. Gilde Sportief telt
circa 3.000 deelnemers, het contractonderwijs 280
deelnemers in de BBL verdeelt over 14 opleidingen.

“Op macroniveau is goede informatie
beschikbaar, maar (nog) niet op
(kern)teamniveau.”

Gilde Opleidingen kent teammanagers zonder
lesgevende taken.

Ik heb wel enkele informatievragen waar niet
aan voldaan kan worden. Ik wil bijvoorbeeld per

“Het systeem moet aansluiten
bij de eigen procesgang.”

team een docentratio berekenen voor het aantal
deelnemers. Daar heb ik zelf een Excel-bestand voor
gemaakt. Cruciale informatie is voor mij informatie

Het project OOG moet zicht geven op interne

over rendement, onbekostigde dossiers, diploma’s en

processen. Gilde Opleidingen kent verschillende

financiën, en deze informatie is beschikbaar. Vanuit

mbo-instellingen met eigen werkwijzen en

verschillende hoeken krijg ik vragen die ik uit de

dat betekent dat processen moeten worden

systemen kan halen. Met nOISe is te werken, maar

geüniformeerd. Uniformiteit schept duidelijkheid,

het is te complex en niet gebruiksvriendelijk. Er zit

naar alle medewerkers. Afdelingen organiseren

veel in, waar je geen gebruik van maakt, en dat is

bijvoorbeeld aan- en afwezigheidregistratie

jammer. Informatie uit de intake is ook beschikbaar,

vaak locatiegebonden in eigen systemen. In de

en aan de hand daarvan raak ik met intakers over

tijd dat er geen informatiemanager was, was

bepaalde deelnemers in gesprek. Niet alle informatie

het erg afhankelijk van de vraag die je had, bij

is centraal beschikbaar, dus je bent altijd bezig

wie je terecht kwam. Elke afdeling had een eigen

met eigen systemen (lijstjes). Een voorbeeld is de

werkwijze, en maakte eigen afspraken. Er was wel

beroepspraktijkvorming. Waar zitten leerlingen?

een managementinformatiesysteem, maar geen

Hiervoor hebben we een prachtig systeem OMS bpv.

uniformiteit. We zouden veel meer producten

Maar om dit te gebruiken moeten we helaas de input

gezamenlijk moeten ontwikkelen en gebruiken, en

op drie fronten leveren, deze zijn niet aan elkaar

daarin meer brancheoverstijgend moeten werken.

gekoppeld. Ik heb ad hoc informatie nodig, maar ook
informatie die wordt gebruikt voor verantwoording.

Als processen opnieuw zijn ingericht, kun je

Informatie moet echt kloppen. Het is dan vervelend

processen beter beheren en uniformeren en

als vergelijkbare informatie vanuit verschillende

efficiënter werken. Er is wel getracht om uniforme

bronnen komt en cijfers verschillen. Het is goed

systemen te ontwikkelen, maar die voldoen niet

om de cijfers te vergelijken binnen de organisatie.

altijd aan de behoefte, en zijn nog niet voldoende

Ook richting het team wil ik cijfers verantwoorden

transparant. Ik heb administratie en beheer in

en bespreken. Mijn teams zijn nieuwsgierig naar

portefeuille, daarin zijn bekostigingsdocumenten

informatie. Belangrijk is een van bovenaf gedragen

belangrijk. nOISe is een prima systeem maar

eenheid met betrokkenheid van de teammanagers.
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Perspectief teammanager Gilde Praktijkopleidingen

wanneer ze zijn aangemeld. Er is een noodzaak

De teammanager stuurt vier teams aan binnen

bij de sectordirecteur, maar geen overleg over de

Gilde praktijkopleidingen. In totaal wordt

gemeenschappelijke deler binnen een sector.

onderwijs verzorgd aan 160 leerlingen op BOL
niveau 1 en 2 en BBL niveau 1. Daarnaast kent
Gilde praktijkopleidingen een schakelklas, een
doorstroomklas met leerlingen vanuit alle niveaus

“Informatie is versnipperd, weinig
meetbaar, niet duidelijk en niet smart
uitgewerkt naar teamniveau.”

die een 6-wekelijks oriëntatieprogramma volgen.
Instroom komt vanuit alle niveaus en sectoren

Ik heb formeel contact met de informatiemanager

van Gilde Opleidingen en daarnaast van externe

via het interne project OOG waarin alle processen

deelnemers vanuit andere ROC’s / AOC’s en

in kaart worden gebracht. Geregeld overleg is

werkpleinen.

er niet of nauwelijks. Als ik een vraag heb, bel
ik niet met de informatiemanager. Ik voorzie in

“Mijn informatiebehoefte is veelal niet uit
systemen te halen of zelfs niet beschikbaar.”

mijn eigen informatiebehoefte via afdelingen als
financiën en de centrale deelnemersadministratie.
Ik moet daarvoor wel elke keer naar een dienst
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Ik moet nog inbedden in de Gilde organisatie. De

of (administratief) collega. Dat kan op zich wel,

laatste studiedag stond bijvoorbeeld in het kader

maar iedere medewerker levert op een andere

van beoordeling. Daar komen dezelfde vragen naar

manier informatie aan. Cijfers over het aantal

voren, maar iedereen gaat er op zijn manier mee om.

vierkante meters of het aantal laptops kloppen vaak

Uitwisseling tussen teammanagers en sectoren is er

niet, en dat komt steeds weer terug. Informatie

nauwelijks. Mijn indruk van de organisatie is dat we

vanuit afdeling financiën is volledig. Soms klopt

nog te weinig van elkaar leren. Moet de aansluiting

informatie inhoudelijk wel, maar is de volgorde of

tussen behoefte en systeem via het hogere echelon

de combinatie van gegevens niet goed. Het proces is

of de directe lijn? Ik ben bezig met inventariseren

nog niet gestroomlijnd. Structureel is de voorziening

wat nodig is en hoe ik dat ga neerleggen bij mijn

niet goed. Ik kan informatie overal vandaan halen,

directeur. De directeur moet die informatie uit het

maar dat is niet logisch. Ik moet informatie ‘just-

systeem kunnen krijgen. De informatiebehoefte van

in-time’ kunnen oproepen, en dat kan nu niet. Ik

directeur en teammanager is vaak hetzelfde, maar

heb eigen systemen en een eigen boekhouding,

op een ander niveau. Wat betreft mijn informatie

waarin ik bijvoorbeeld gegevens over aanmeldingen

behoefte, die is veelal niet uit systemen te halen of

zelf naast elkaar leg. Het zou mooi zijn als er een

zelfs niet beschikbaar, financiën en P&O wellicht

centraal punt is waar ik informatie kan ophalen,

uitgezonderd.

wanneer ik die nodig heb. Informatie is er wel,

Wat je krijgt is goed bedoeld maar ik kan er niet

maar zeker als ik het snel nodig heb is het lastig.

altijd iets mee. De informatie is niet voldoende

Uitstroomredenen van leerlingen kan ik niet uit een

gedifferentieerd. Mijn directeur wil bijvoorbeeld

systeem halen. Misschien wel uit nOISe, maar als je

weten waar leerlingen vandaan komen. Ik kan

dat lange tijd niet gebruikt is het te complex en niet

deze gegevens niet krijgen, en niemand kan

logisch opgebouwd. nOISe gaat voornamelijk over

me vertellen waar ik dan moet zijn. Er zijn wel

leerlingenadministratie. Ik moet ook naar externe

managementrapportages over aanmeldingen, maar

partners leerlinggegevens over kunnen dragen omdat

daarin mis ik waar leerlingen vandaan komen en

je met overbelaste jongeren werkt.

Mijn probleem rond de informatiebehoefte wordt
door mijn directeur wel aangekaart, maar blijft

“Je moet gewoon kunnen inloggen op een
systeem en de informatie kunnen krijgen.”

ergens hangen. Ik vind het ook lastig om mijn
informatiebehoefte te bepalen. Het draait om

Mijn ideaalbeeld is dat ik kan inloggen in een

onderwijs en tevredenheid van leerlingen. In de JOB

systeem en gewenste informatie kan aanklikken.

ODIN monitor scoren we goed. Dat is mooi, maar

Ik download nu een Excel-bestand, naar mijn

wat is de oorzaak van deze cijfers? Waar ligt het

eigen omgeving, en bewaar dit om mee werken.

aan en kunnen we daar op (bij)sturen? Wat maakt

Het is jammer dat op allerlei niveaus op allerlei

ons goed en uniek? Welke dingen gebeuren nog

manieren geknutseld wordt. Op centraal niveau kan

niet en waarom doen we dat niet? De student is

informatie op maat worden gemaakt en specifiek

heel belangrijk, maar de docent ook. Die moet ook

voor teammanagers beschikbaar worden gesteld. Wat

tevreden zijn. Uitval is heel belangrijk. Wie heb je

mij betreft bij voorkeur ook in een leuke opmaak

nodig voor onze deelnemer? We hebben zaken waar

als je het naar buiten moet sturen. Het moet er bij

we op sturen, maar hoe leg je dat vast en borg je

voorkeur ook verzorgd uit zien, want je kunt niet

dat? Ik kan nu nog niet echt op resultaat sturen.

alle output zomaar aan bedrijven sturen. Ik hoop

Informatie is versnipperd, weinig meetbaar, niet

dat ik straks informatie krijg over welke leerlingen

duidelijk en niet SMART uitgewerkt naar teamniveau.

we binnen krijgen, en wat nieuwe leerlingen nodig

Het blijft nog te veel bovenin hangen. Als ik een

hebben. Gilde praktijkopleidingen is apart omdat er

vraag heb is de informatie er allemaal vast wel,

educatie in zit. Je bent ‘iets anders’, maar er zijn ook

maar mis ik vooral ook waar ik deze informatie kan

overeenkomsten. Het is een markt aan het worden

vinden. Informatie is veelal standaard en basaal, en

waarin ik niet achter de feiten aan wil lopen. Een

er is weinig ruimte voor subvragen. Ik vraag me ook

opbrengst van OOG zou moeten zijn dat de informatie

af of andere teammanagers dezelfde vragen hebben.

beter verkrijgbaar is zodat efficiënter kan worden

Het verzuimpercentage krijg je bijvoorbeeld wel,

gewerkt.

maar de frequentie weer niet. Deze vraag stellen en
terugkoppeling krijgen moet toch te regelen zijn.
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ROC Mondriaan
ROC Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum

resultaatverantwoordelijke teams. ROC Mondriaan

in de regio Haaglanden, en verzorgt middelbaar

kent geen teamleiders. (Kern)teams vallen onder de

beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en functie

verantwoordelijkheid van een onderwijsmanager.

gerichte trainingen. Bij ROC Mondriaan leren circa
24.000 studenten/cursisten en werken ruim 2.200

In de startbijeenkomst werd door de

medewerkers binnen de onderwijsdomeinen Educatie,

onderwijsmanager Zorg en Welzijn gesteld dat het

Maatschappelijke Dienstverlening, Techniek en Ict

binnen ROC Mondriaan een uitdagende klus is om

en Zakelijke Dienstverlening. Deze domeinen hebben

(kern)teams van stuurinformatie te gaan voorzien. De

dezelfde organisatorische opbouw, een directie

informatievoorziening betreft volgens haar vooral

voorzitter, een directeur onderwijs en een directeur

verantwoordingsinformatie en geen stuurinformatie,

beheer en organisatie. Elk domein heeft een aantal

en is op een hoog abstractieniveau weggezet,

clusters waarin onderwijsmanagers verantwoordelijk

waarbij de voorziening van data/informatie aan

zijn voor de opleidingen. De domeinen en het

de teams (nog) niet is geregeld. Belangrijke vraag

CvB worden ondersteund door vier stafdiensten:

is hoe kwaliteit van onderwijs en kwaliteit van

Middelen, HRM, het Strategisch Beleidscentrum

bedrijfsvoering aan elkaar kunnen worden gekoppeld,

en het Mondriaan Servicecentrum. Bij ROC

en wat bij een grote diversiteit van opleidingen

Mondriaan is binnen het domein Maatschappelijke

(de)centraal moet worden aangestuurd.

Dienstverlening gesproken met een stafmedewerker
informatiemanagement, een onderwijsmanager van

Perspectief stafmedewerker informatie

het cluster Veiligheid en een coördinerend docent

management

planning en organisatie binnen het cluster Zorg en

De stafmedewerker informatiemanagement

Welzijn.

(informatiemanager is binnen ROC Mondriaan
geen officiële functie) is toen ROC Mondriaan

ROC Mondriaan wil mensen naar eigen kunnen

grootschaliger werd, intern van ict-specialist richting

laten functioneren in de maatschappij door

informatie- en kwaliteitsmanagement opgeschoven.

hen op betrokken wijze vakkundig en actief

Hij is verantwoordelijk voor kwaliteitszorg binnen het

onderwijs te bieden, gericht op een beroep en op

domein Maatschappelijke Dienstverlening.

maatschappelijk participeren, en werkt daarin
op een actieve manier samen met betrokken
partners. Het ROC speelt in op de hedendaagse
student die te maken heeft met veranderingen in
de maatschappij en in de wereld van beroepen.

“Het is de vraag of onderwijsmanagers zicht
hebben op de beschikbaarheid van
informatie die ze nodig zouden moeten
hebben.”

De belangrijkste onderwijstaak is studenten in
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staat stellen hun kwaliteiten te ontdekken en

Er is binnen ROC Mondriaan geen formeel overleg

zich optimaal te ontwikkelen. Binnen het cluster

tussen informatiemanagement en onderwijsmanagers

Zorg en Welzijn van het domein Maatschappelijke

of coördinerende docenten. Medewerkers weten

Dienstverlening is een veranderingsproces gaande

ons soms goed te vinden, soms ook niet. Ik fungeer

waarbij een omslag wordt gemaakt van één groter

binnen het domein Maatschappelijke Dienstverlening

team van circa 30 docenten naar vijf kleinere

als verbindingsofficier. Neem bijvoorbeeld

afwezigheidredenen. Deze worden vaak bedacht

We hebben zo afgeleide data over het aantal

vanuit techniek, en daarbij wordt informatie op

studenten en de af- en toename en daar kunnen we

een andere wijze geïnterpreteerd dan binnen

de rapportages over draaien. Het is een eerste stap

het domein. Ik vind het wenselijk dat mensen die

naar een datawarehouse. Stap twee wordt het beter

iets begrijpen van onderwijs en techniek samen

inrichten van de informatiehuishouding beter, zodat

definities maken. Dan hoef ik niet met aanvragers

we betere stuur- en huishoudinformatie hebben. Dat

aan tafel te gaan zitten. Het zorgelijke is dat

is op ROC niveau de winst die we gemaakt hebben.

misverstanden kunnen ontstaan en dat we daar

Voorheen deden de domeinen dat zelf, nu is dat

geen zicht op hebben. We hebben bij Mondriaan

centraal belegd. Als ik echter zie hoe het bij andere

geen managementinformatiesysteem. We hebben

ROC’s gaat, weet ik dat wij nog een hele weg te gaan

wel systemen en we zouden er gezien onze omvang

hebben.

het geld voor moeten hebben, maar de regie op
het gebied van informatievoorziening ontbreekt
nog. Iedereen kan redelijk autonoom zijn gang

“De informatievoorziening is
aanbodgericht en niet vraaggestuurd.”

gaan. Misschien heeft dat met onze grootte te
maken, waarschijnlijk ook met de cultuur. Het doel

We zouden profijt moeten hebben van onze omvang.

is daar iets van te gaan vinden. Er wordt nu wel

We zien nu dat clusters soms meer last hebben

gestuurd en verantwoording afgelegd maar het

van het ROC dan dat ze er profijt van hebben. Dat

zou efficiënter en betrouwbaarder kunnen en we

levert ook spanning op als we vinden dat het

zouden de verschillende niveaus ook beter kunnen

anders moet. Men moet daarom contact zoeken

bedienen. Ik denk dat de vraag om efficiëntie niet

met de andere locaties. Zeker als het niet goed

bij de onderwijsmanagers ligt. Ze hebben al veel te

gaat. We moeten meerwaarde uit onze omvang

doen en worden ook wel voorzien van informatie. De

halen. Onderwijsmanagers en docenten gaan zelf

vraag is echter of onderwijsmanagers zicht hebben

op zoek naar informatie die misschien niet eens

op beschikbaarheid van de informatie die ze nodig

betrouwbaar is. Als men niet hoeft te gaan vragen

zouden moeten hebben.

om informatie ontstaat op alle niveaus ruimte, niet
alleen bij mij, maar ook bij de afdelingen. Ik zou

Doelstellingen worden afgeleid van de kaderbrief

dan tijd aan andere zaken kunnen besteden die nu

en geformuleerd met de beleidsrijke begroting in

op de plank blijven liggen. Het zou anders moeten

de hand. Onderwijsmanagers leiden daar prestatie-

kunnen en daar zouden wij als ROC in moeten kunnen

indicatoren en een PDCA-cyclus van af. Thema’s in de

leveren. Ik houd me vaak bezig met vragen die

kaderbrief zijn bijvoorbeeld rendement en voortijdig

steeds terug komen omdat we ze niet goed geregeld

schoolverlaten, en daar word ik steeds meer bij

hebben, zoals het verwachte aantal studenten

betrokken. Een aantal jaren geleden hadden we op

op een locatie en de bekostiging van 30 plus

dit terrein heel weinig. We voorzien nu in onze

opleidingen. Ik heb in de loop van de tijd het nodige

informatie door een uitdraai te maken in Peoplesoft

geautomatiseerd zodat het snel gaat. We knopen

en wat te rommelen met query’s. We rekenen daarbij

van alles aan elkaar, maar mijn ideaalbeeld is dat je

door in Excel en doen dat in ieder geval telkens op

kunt in- en uitzoomen, want een onderwijsmanager

dezelfde manier.

wil bijvoorbeeld weten of cijfers kunnen worden
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uitgesplitst naar BOL of BBL. Ik verwerk ook
medewerkerstevredenheidsonderzoeken en ook daar
wil men resultaten specifiek weten voor subsets.

“Al mijn energie ging zitten in het
zoeken van de informatie, maar ik kan
mijn energie beter stoppen in het
bestuderen van deze informatie.”

Het lastige is dat op centraal niveau dashboards
ontwikkeld worden, waar alle definities al in

De informatievoorziening voor teams is niet

zijn gebakken. Dat levert problemen voor de

geregeld. Er zijn gebruiksonvriendelijke systemen

subsets. Ik ben er niet bij betrokken maar ook

waarin ik geen informatie kan vinden, en als ik er

onderwijsmanagers niet, en zij weten juist welke

naar vraag weet niemand waar het staat. Alle cijfers

informatie ze nodig hebben. Er wordt een hoop

waar ik behoefte aan heb zijn beschikbaar, maar ik

tijd en geld aan besteed terwijl dat niet rendeert

weet niet wat ik mis en wat nog meer beschikbaar

omdat het geen antwoord op een vraag biedt. De

is, en de informatie is ontoegankelijk. Ik vraag het

informatievoorziening is aanbodgericht en niet

aan de onderwijskundige medewerkers in mijn team

vraaggestuurd. De mensen die verstand hebben van

maar dan wel aan de meer ervaren mensen. Veel

de techniek bepalen de managementinformatie, maar

mensen lopen tegen hetzelfde systeem aan en weten

dat zijn niet degenen die verstand hebben van de

vaak aan wie je het zou moeten vragen. Er zijn

informatievragen. Pak het iteratief aan zodat ook

veel verouderde versies en er is veel gedateerde

bijgestuurd kan worden. De informatievraag is wel

informatie. In het voorjaar moet men bijvoorbeeld

te tackelen en de directie vindt dat ook belangrijk.

met de onderwijs- en examenregeling aan de gang.

Vooral richting de inspectie is geen inspanning

Het cluster wil de centrale versie niet afwachten en

te veel. Wij zijn er echter niet om de inspectie

daarom zijn drie mensen met verschillende formats

te dienen maar om goed onderwijs te bieden. De

bezig terwijl men centraal bezig is met een nieuwe

managers horen een hoop en zoeken in de cijfers

versie. Zo zijn er ook meerdere verzuimprotocollen

een bevestiging van hun vermoeden. Je kunt het ook

en hebben we een half jaar lang de verouderde

omdraaien, probeer je vermoedens via cijfers te

vaststellingslijsten gebruikt, let wel dat is een

controleren. Ik heb nog niet genoeg tijd gehad om na

juridisch document.

te denken over hoe het echt moet. Ik ben veel bezig
met het oplossen van ad hoc vragen, maar dat zou dit

De stafmedewerker informatievoorziening schuift

proces eigenlijk niet moeten beletten.

soms op verzoek aan bij directieberaad. Hij
is toegankelijk, laagdrempelig en behulpzaam.

Perspectief onderwijsmanager cluster Veiligheid

Dit contact hoeft wat mij betreft niet formeel

De onderwijsmanager van het cluster Veiligheid

geregeld te zijn. Ik heb inspectiebezoek gehad

is verantwoordelijk voor de geüniformeerde

en had daarbij contact met de stafmedewerker

opleidingen beveiliger, coördinator beveiliging,

informatievoorziening die toen de cijfers heeft

handhaver toezicht en veiligheid en vooropleiding

verzorgd. Dat was goed voor elkaar, het rendement

defensie. Het cluster kent drie teams defensie,

kon hij zo te voorschijn toveren en cijfers over

handhavers en beveiliging die samen ruim 30

voortijdig schoolverlaten idem dito. We zijn als

medewerkers tellen. De onderwijsmanager werkt een

nieuwe opleiding op alle fronten goed beoordeeld.

jaar bij ROC Mondriaan en had daarvoor ruim 15 jaar

Al mijn energie ging echter zitten in het zoeken van

managementfuncties bij andere ROC’s.

de informatie. Dat is niet goed. Ik kan mijn energie
beter stoppen in het bestuderen van deze informatie.
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Ik krijg maandelijkse rapportages over formatie en

Perspectief coördinerend docent

ziekteverzuim, maar zou ook graag inzicht hebben

organisatie en planning

in leerlingresultaten. Ik krijg een formatieoverzicht

De coördinerend docent organisatie en planning

dat ik moet controleren van HRM, en dat blijkt

is werkzaam bij het cluster Zorg en Welzijn voor

vervolgens niet te kloppen. Uit informatie over

de opleidingen verpleegkundige, verzorgende en

het ziekteverzuim blijkt dat ik ruim boven het

helpende zorg & welzijn. Hij is coördinator voor

gemiddelde zit. Er is niemand die zich afvraagt

het team verzorgende/verpleegkundige op het

hoe dit cijfer is opgebouwd. Dan wordt al snel de

gebeid van organisatie en logistiek. Het totale

conclusie getrokken dat het werkgerelateerd is,

team van het cluster was ongeveer 30 man en is

terwijl het drie sportdocenten zijn met langdurige

met ingang van oktober 2010 verdeeld in vijf

rugproblemen. Bij de cijfers hoort ook een verhaal.

resultaatverantwoordelijke teams van gemiddeld zes
medewerkers.

“Ik leef van vermoedens.”
Essentiële informatie voor mij als manager is
informatie over docenten en met name over uitval en
vervanging. Leerlingresultaten zijn ook belangrijk in

“Om mijn werk als planner te doen mis ik
geen informatie, en voor aanvullende
informatie weet ik de juiste mensen
te vinden.”

verband met outputfinanciering. Ik draai ‘break even’
bij ongeveer 24 leerlingen. Voortijdig schoolverlaten

Als je kijkt naar mijn takenpakket, dan heb ik een

krijg ik via de studieloopbaanbegeleider en het

grote informatiebehoefte. Die is beschikbaar

studenten servicepunt. Docenten hebben behoefte

maar niet met een druk op de knop. De hardcore

aan informatie over examinering, zowel summatief

van het plannen, het grootste deel van mijn taak,

als formatief. Vandaag kreeg ik een overzicht van de

heb ik volledig ter beschikking. Welk onderwijs

examens. Ik kon zien dat de helft was gezakt. Oorzaak

moet gegeven worden? Welke docenten? Welke

was dat de examentraining de laatste dagen voor de

ruimtes? Over ziekteverzuim wordt ik maandelijks

kerst was, en er zoveel sneeuw lag dat leerlingen niet

geïnformeerd. Informatie over beschikbare docenten

bij het examen konden komen.

en dienstverbanden krijg ik maandelijks vanuit
HRM en moet ik handmatig checken met mijn eigen

Ik zou geholpen zijn met een goed management

lijst. Ik plan de uren en de roostermaker roostert.

informatiesysteem, dat had ik bij mijn vorige baan

Medewerkers bij aan- en afwezigheidregistratie

bij het Horizon College en zelfs bij een kleiner ROC

zorgen voor invoer van deze gegevens op centraal

in Brabant. Het zou efficiënter en handig zijn, maar

niveau ter controle van de 850 uren norm, en kijken

mijn aardse bestaan wankelt niet als er geen MIS

of het klopt.

is. Mijn prioriteit lag bij het team, maar ik ga er
komend jaar wel mee aan de slag. Ik leef nu van

Als ik vijf weken gepland heb maak ik voor alle

vermoedens, en heb een verzoek neergelegd bij de

docenten een overzicht van het aantal uren en de

directeur middelen.

lessen waarvoor ze worden ingezet. Ik heb dit
overzicht zelf bedacht en aangemaakt. Een andere
planner binnen het cluster vond dat te omslachtig,
maar ik vind het onderdeel van verantwoording
richting docenten. Ik ben veel tijd kwijt aan
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dagelijkse perikelen, maar het zou niet helpen

wordt, maar een trend? Het zou handig zijn als ik

als dat allemaal in een systeem zit. Sonar, de

toegang zou hebben tot Peoplesoft zodat ik weet of

cijferregistratie is net als de aan- en afwezigheid

een groep groot of klein is, maar dat is geen heikel

van studenten van belang voor docenten en

punt omdat ik op een kleine locatie werk. Ik heb geen

studieloopbaanbegeleiders. Naast Sonar hebben we

plannen om voor mezelf lees- en schrijfrechten voor

een registratiesysteem van resultaten beschikbaar

Peoplesoft te organiseren, maar we zijn wel bezig om

in Excel. De primaire informatiebehoefte van de

te zorgen dat de studieloopbaanbegeleiders continu

studieloopbaanbegeleider is hoe het gaat met zijn

informatie hebben over aan- en afwezigheid van

leerlingen. Er is veel informatie beschikbaar, maar

leerlingen.

het is de vraag welke informatiebehoefte het team
werkelijk heeft. Heeft het team bijvoorbeeld behoefte

Ik ben niet eindverantwoordelijk voor prestatie

aan het bespreken van de PDCA-cyclus? In de

indicatoren, dat is mijn onderwijsmanager.

toekomst verwachten we dat de betrokken docenten

Zij zet ons in om dat te bereiken vanuit haar

van het kernteam op de hoogte zijn van relevante

verantwoordingsrol. Ik krijg informatie over

informatie zoals de onderwijs- en examenregeling.

diverse tevredenheidonderzoeken vanuit

In het verleden was dat lastig omdat docenten veel

informatiemanagement in groen, oranje en rood.

trajecten verzorgden. Nu kan dat wel. Om mijn werk

Op basis van deze cijfers schrijf ik een verbeterplan.

als planner te doen mis ik geen informatie. Voor

Er is op locatieniveau geprobeerd een instrument

aanvullende informatie weet ik de juiste mensen te

te maken om het rendement te monitoren. Vanuit

vinden. Ik heb contact met collega planners, maar

centraal gebeurt dat één maal per jaar, maar wij

niet zo intensief als voorheen.

monitoren dat continu. Planningssystemen zijn er
wel en worden ook aangeboden, maar ik heb mijn

“Planningssystemen zijn er wel en
worden ook aangeboden, maar ik
heb mijn eigen systeem.”

eigen systeem. Mijn sheets worden uitgewerkt en
aangeleverd bij de roostermaker. Ik bepaal de uren
per klas en de roostermaker zet het in tijd en ruimte.
Onze roostermaker werkt met het systeem GP-Untis.

Ik ken de stafmedewerker informatievoorziening. Ik

Ze laat het systeem niet automatisch roosteren,

heb bijvoorbeeld rond een audit een keer met hem

maar doet dit zelf. Het geeft soms gaten in het

samengewerkt. Een van de vragen was hoe je als

rooster. Mogelijk werkt GP Untis beter bij grotere

school de aanwezigheid tijdens stage in de gaten

opleidingen.

houdt. Ik vroeg naar de noodzaak van de controle van
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de procedure. Ik kwam er ook achter dat ziekte niet

Wij zijn resultaatverantwoordelijk en zelfsturend

goed werd geregistreerd. Dat is nu opgevangen. In

binnen bepaalde grenzen. We hebben bijvoorbeeld

mijn rol als planner heb ik behoefte aan informatie

twee jaar geleden de studieloopbaanbegeleiding

over het aantal beschikbare fte’s, ik beheer niet

anders georganiseerd. Het team heeft ruimte

het budget. In mei/juni heb ik de urenbegroting

om zelf keuzes te maken binnen de kaders van

voor het komend schooljaar op orde. De directie

de taakopdracht. Keuzes worden wel altijd

vraagt prognoses van leerlingaantallen. Dat vind

besproken en getoetst bij de onderwijsmanager. De

ik een lastig onderdeel, omdat de gegevens in de

onderwijsmanager bespreekt de PDCA-cyclus iedere

verschillende systemen op een andere wijze worden

twee weken met de medewerkers met coördinerende

weergegeven. Ik kan wel zien of het meer of minder

taken.

ROC Eindhoven
ROC Eindhoven kent 21 scholen voor beroeps

over de ontwikkeling van de leerloopbaan

onderwijs, volwasseneneducatie en voortgezet

van deelnemers en bedrijfsvoeringsaspecten.

onderwijs en een zestal ondersteunende

Rapportages over onder andere diplomering,

diensten. Ruim 1.500 medewerkers verzorgen

voortijdig schoolverlaten (vsv) en bekostiging,

onderwijs aan zo’n 22.500 deelnemers binnen 270

komen vanuit een ‘Cognos-omgeving’ digitaal

beroepsopleidingen. De scholen worden geleid door

beschikbaar voor het management van de scholen.

een opleidings-/onderwijsdirecteur, en kennen één

Informatievoorziening werd in eerste instantie

of meerdere teams die worden aangestuurd door

vooral ‘top-down’ ingestoken, sinds begin 2010 is

een adjunct-directeur, een teamleider met 1 of

managementinformatie beschikbaar op teamniveau.

meerdere resultaatverantwoordelijke teams onder
zich. Daarnaast heeft iedere school een adjunct-

Ontwikkelingen worden ondersteund door het

directeur bedrijfsvoering. Teams kennen (soms)

programma SPOOR waarin onderwijsondersteunende

een meewerkend voorman met een coördinerende

processen in kaart worden gebracht en geüni

functie. Bij ROC Eindhoven is gesproken met de

formeerd, en waarin onder andere prestatie

concerncontroller, een adjunct-directeur van de

indicatoren zijn bepaald op strategisch, tactisch én

school voor procestechniek, en een adjunct-directeur

operationeel niveau. ROC Eindhoven wil niet langer

die leiding geeft aan meerdere teams binnen de

veranderen op basis van verantwoording achteraf,

school voor de zorgsector.

maar procesgericht sturen en verbeteren waarbij
vooraf en tussentijds wordt (bij)gestuurd.

ROC Eindhoven is doelbewust en ondernemend bezig
met innovatie. In het strategisch uitvoeringsplan

Perspectief concerncontroller

‘Motiveren tot presteren’ zijn vijf doelstellingen

De concerncontroller is gepositioneerd bij het

geformuleerd op basis waarvan ROC Eindhoven

bureau beleidsevaluatie en control, een stafdienst

haar kerntaak, het opleiden en kwalificeren van

van het CvB, en is onder andere verantwoordelijk

deelnemers, wil uitvoeren. In het plan zijn tien

voor planning en control, managementrapportages en

actielijnen beschreven die een succesfactor moeten
zijn bij het waarmaken van deze doelstellingen, die

–contracten, en (tevredenheids)onderzoeken vanuit
kwaliteitszorg.

elk zijn voorzien van één of meerdere meetbare
prestatieafspraken. De actielijnen worden
uitgewerkt in een ROC-brede jaarplanning die
vervolgens wordt doorvertaald naar de scholen en

“Er zijn goede data beschikbaar op
teamniveau, nu moeten scholen en
teams er iets mee gaan doen.”

diensten. De invoering van het competentiegericht
onderwijs (CGO) staat hoog op de agenda, en

Vanuit datawarehouse en Cognos is informatie

speelt een belangrijke rol in de processen tussen

beschikbaar op CvB-niveau, schoolniveau én sinds

informatiemanagement en teams.

begin 2010 (ook) op teamniveau waardoor teams
zich eigenaar gaan voelen. Er zijn ontzettend veel
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Verbetering van de gegevenshuishouding rond het

data, maar niet iedereen weet echter dat deze

primaire proces en ondersteunende processen, heeft

informatie beschikbaar is. Men weet nog niet in

geleid tot een versterking van managementinformatie

voldoende mate wat er allemaal al mogelijk is.

Die onwetendheid veroorzaakt discrepantie in

Het thema informatievoorziening speelt inmiddels

de informatievoorziening. Daarbij gaat iedereen

regelmatig in het managementteam. Vanuit ‘Sturen

zijn eigen gang en lopen processen uit elkaar.

en Verbeteren’ zijn pilotscholen benoemd. Daar

Inmiddels zijn veel processen beschreven in het

komt het aan de orde. Een van de medewerkers

veranderingsprogramma SPOOR. Doelen van ROC

binnen de pilotschool heeft promotie als taak, en

Eindhoven zijn onder andere meer studenten, meer

dat roept vragen op vanuit de teams. Je bent lang

succes en een betere doorstroom. Informatie rond

bezig wil je iets ontwikkelen en je moet iedereen

bijvoorbeeld aan- en afwezigheid moet dan wel

mee krijgen. We zijn in 2003 begonnen met het

online beschikbaar zijn, en is ook beschikbaar.

beschrijven van processen en het benoemen van

(Adjunct-)directeuren kunnen daarnaast bijvoorbeeld

prestatie-indicatoren. Ik ben nu tevreden, maar de

zien of de landelijke eis van 850 klokuren

beheersbaarheid blijft lastig.

gerealiseerd wordt, en hebben inzicht in (on)
geoorloofde absentie.

De informatievoorziening op teamniveau levert
op dat je dichter bij de vloer komt. Het team

“Teams gaan van elkaar leren.”

is verantwoordelijk voor de opleidingen, en de
herkenbaarheid neemt toe. Je ziet in de praktijk dat

Directeuren werken met schaduwlijstjes omdat in

de school het goed doet, maar dat er binnen teams

het verleden informatie niet helemaal aansloot bij

verschillende prestaties zijn. Je gaat dus meer leren

hun wensen. Gegevens uit Peoplesoft klopten ook niet

van elkaar. De informatiebehoefte verschilt soms

altijd, maar als nu iets niet klopt, is het zo hersteld.

per team en dashboards worden daarop aangepast.

Voorheen was informatie over de teams niet

Daar gaan we naar zoeken. De dashboards blijven

zichtbaar in het dashboard. Nu worden begrotingen

hetzelfde gevoed door de prestatie-indicatoren uit

gemaakt op teamniveau, en gaan we deze informatie

het strategisch plan, en daar wordt ook centraal

ook volgen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor

op gestuurd. Het zou mooi zijn als in de toekomst

personeelsgegevens en voor de tevredenheid van

teams zelf hun eigen invulling kunnen geven aan het

studenten. Dat gaat meer leven bij de teams, en

dashboard, bijvoorbeeld door zelf op teamniveau

gaan we nu naar voren brengen. Dan is de volgende

eigen dashboards samen te stellen.

stap dat ze ermee gaan werken. Ik ben vooral bezig
om informatie betrouwbaar te krijgen. Ik besef dat
cijfers nooit kloppen, want ze zijn vandaag al weer

“Ik ben aanspreekbaar voor adjunctdirecteuren.”

verouderd. Daarbij worden indicatoren binnen het
ROC soms wisselend gedefinieerd. Informatie is nu

Scholen worden betrokken bij het benoemen van

nog niet altijd betrouwbaar (genoeg). Dat ligt deels

prestatie indicatoren. In de werkgroep van Cognos

aan de processen van informatieverwerking. We

zaten enkele adjunct-directeuren. Ik ben voor hen ook

hebben nog geen volwassen systeem. Er is nu zoveel

aanspreekbaar over gegevens en indicatoren, maar

informatie beschikbaar dat we eerst de tijd moeten

merk dat zij nog niet altijd zover zijn. Ik probeer

nemen om te stabiliseren. Daarbij moet aandacht zijn

invloed uit te oefenen op diensten om gegevens

voor actuele ontwikkelingen zoals de inrichting van

te leveren, en sinds kort is er ook een overleg

de onderwijsperiodes.

geoperationaliseerd in het managementteam van alle
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diensten binnen ROC Eindhoven. Het eigenaarschap

afzonderlijke trajecten, instroom en uitstroom is de

van de systemen ligt bij de diensten. Dat wringt soms

laatste jaren aanzienlijk verbeterd.

als ik, of een adjunct-directeur via mij, informatie
nodig heeft. Ik moet de diensten dan proberen te

In managementrapportages kun je vergelijken

overtuigen. Bureaumedewerkers binnen de diensten

over de jaren heen, en gegevens vergelijken met

hebben vooral contacten met de adjunct-directeuren

andere processen. Sinds twee jaar werken we met

en kwaliteitszorgmedewerkers. De medewerkers

dashboards, en een paar weken geleden hebben

faciliteren de adjuncten en de kwaliteitsmedewerkers

we dashboards op teamniveau gekregen. Je ziet nu

bijvoorbeeld bij een cursus voor het maken van

dat alle systemen er zijn, en ik haal informatie uit

jaarplannen. Vragen zouden gekanaliseerd moeten

deze systemen. Per team is er een coördinator voor

worden bij de adjunct-directeur bedrijfsvoering van

planning en organisaties. Zij beheren de systemen,

een school.

werken met de systemen en kunnen de cijfers ook zelf
oproepen. Cijfers zijn echter nog op veel manieren

Perspectief adjunct-directeur school voor de

te interpreteren en uit te leggen. Er zit altijd een

zorgsector

verhaal achter de cijfers, waardoor je cijfers in

De adjunct-directeur geeft sinds 2000 leiding aan

mindere mate gebruikt of anders interpreteert.

drie onderwijsteams bij de school voor de zorgsector,

Reactie in mijn team is vaak dat cijfers niet kloppen,

in totaal ongeveer 50 docenten en instructeurs. Eén

maar ik kijk vooral naar de trend. Wat zegt die

team voor maatwerk- en contractonderwijs, een team

trend en hoe kan die verbeterd worden? We werken

met een mix van BOL en BBL en een regulier BBL 4

met resultaatverantwoordelijke teams en daar

onderwijsteam. De focus ligt voornamelijk bij de

word je op afgerekend. We weten bijvoorbeeld dat

BBL. De school voor de zorgsector telt circa 2.500

BBL-3 een kwetsbare groep is. De cijfers die dat

leerlingen.

laten zien, zijn een basis voor een gesprek over
hoe dat kan verbeteren. De cijfers helpen dus bij

“De laatste jaren is de informatie die
beschikbaar is aanmerkelijk verbeterd.”
Bedrijfsprocessen zijn goed beschreven en er is

resultaatverantwoordelijkheid.

“Het is wenselijk om informatie op
teamniveau beschikbaar te krijgen.”

goed over nagedacht. Als je kijkt naar de manier
waarop missie en doelen gekoppeld zijn aan de

Ik wil bijvoorbeeld maatwerk en contractactiviteiten

bedrijfsprocessen dan is het ROC daar heel ver

beter in beeld brengen en kunnen vergelijken

in. Ik kan aan het grootste deel van de benodigde

met andere scholen. Sommige gegevens kun je al

informatie komen, maar de wijze waarop ik

uitsplitsen naar team, en dat gebeurt met steeds

informatie vergaar is heel divers. Ik verkrijg de

meer informatie. Ik vind het wenselijk om deze

benodigde informatie via verschillende bronnen.

informatie op teamniveau beschikbaar te krijgen,
maar de gegevens worden in de teams nog niet echt
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Deze processen zijn naar mijn mening ook

gebruikt. Informatie rond ziekteverzuim haal ik niet

niet intern afgestemd in de school voor de

uit het dashboard, maar kan ik voor de afzonderlijke

zorgsector en ook niet extern binnen het ROC. De

teams ad hoc opvragen bij personeelszaken. Je moet

informatievoorziening rond voor mij belangrijke

dan net degene hebben die het uit het systeem kan

thema’s als het aantal studenten uitgesplitst naar

halen, en daarom kan het ook wat langer duren voor

de informatie wordt geleverd. We starten binnenkort

studentenadministratie. Niet zo nuttig zijn in

met nieuwe opleidingen. Dat moet via Peoplesoft

mijn optiek de enquêtes over hoe diensten werken

verwerkt kunnen worden. Elke afdeling zit echter nog

en mensen functioneren. Ik krijg veel resultaten

handmatig te tellen en klassen samen te stellen. De

van onderzoeken. Vaak wel interessant, maar

teamcoördinatoren houden een schaduwadministratie

meewerken aan alle enquêtes is niet zo zinvol. De

bij, die vaak beter klopt dan het systeem. Ik heb wel

studenttevredenheid wordt bijvoorbeeld op ten

eens een workshop Cognos gehad over hoe je daar

minste drie manieren gemeten via JOB ODIN, vanuit

informatie uit kunt halen, maar dat is al lang geleden

het ROC en door docenten.

en als je het niet regelmatig gebruikt weet je het
later ook niet meer.

“Ik heb een link met informatiemanagement,
al is die niet echt persoonlijk.”

“Ik mis nog steeds informatie.”
Met de concerncontroller heb ik bedrijfsprocessen
Mijn frustratie is dat we geen grip hebben op de

doorgenomen. Die waren niet duidelijk belegd. Met

financiën. Wanneer kun je nog mensen aannemen?

het managementteam van onze school waren er

Dat is onder meer afhankelijk van een personeelsstop

regelmatig bijeenkomsten rond SPOOR, waarbij de

en ontheffingen, en ik kan nooit hard maken dat

concerncontroller ook aanwezig was. Alle scholen

ik er recht op heb. Ik kan dus mijn eigen formatie

hebben nu een adjunct-directeur bedrijfsvoering.

niet regelen, want benodigde informatie is niet

Zij hebben een bedrijfsvoeringsoverleg, dat wordt

beschikbaar. Het is niet helder wat trajecten feitelijk

voorgezeten door de concerncontroller en de

kosten. Dat is bij maatwerk en contracten essentieel.

directeur financiën. Als ik verbeterwensen heb of

Afwijkende trajecten die niet in de jaarsystematiek

informatie mis gaat dat vaak via de adjunct-directeur

zitten zijn lastig te berekenen. ROC Eindhoven werkt

bedrijfsvoering. De link met informatiemanagement

met schooljaren, maar financiering is gebaseerd

is er dus al is die niet altijd persoonlijk.

op kalenderjaren. Dat maakt bij BOL opleidingen
niet zoveel uit, maar is bij BBL opleidingen wel

Het CvB krijgt ten opzichte van scholen en teams

van belang. Rendement en doorstroom is vrij goed

de beste informatie. Daar staan zij op. Het is

beschikbaar, maar het kost wel tijd om ze op te

verantwoordingsinformatie voor de inspectie en

vragen. Wij verzorgen zelf tevredenheidonderzoek

informatie over financiën. Als je sommige dingen

bij onze klanten.

beter weet, kun je ook eigen beslissingen nemen. Als
je de goede vragen stelt, krijg je de juiste informatie

Teamcoördinatoren werken vooral met gegevens

wel boven tafel. Ik heb inmiddels geleerd welke vraag

vanuit de studentenadministratie. Het team heeft

ik waar moet stellen en heb begrip voor het feit dat

daar iets voor georganiseerd door te werken met

het even duurt voordat bedrijfsprocessen in elkaar

prognoses en bijgestelde prognoses. Registratie

vloeien.

van aan- en afwezigheid is de laatste jaren sterk
verbeterd. Soms moet men zaken inkloppen in

Perspectief adjunct-directeur school voor de

Peoplesoft om er informatie uit te kunnen halen,

procestechniek

bijvoorbeeld bij het maken van een stageplanning.

De adjunct-directeur geeft sinds 3,5 jaar leiding

Het stagebureau moet alle gegevens opnieuw

aan een onderwijsteam van 17 medewerkers. De

invoeren, want je kunt ze niet koppelen aan de

school voor de procestechniek telt ruim 450 BBL
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leerlingen, met een gemiddelde leeftijd van circa

met andere cijfers. Ik heb korte termijndoelstellingen

40 jaar. Klanten zijn vaak (grote) bedrijven waar

waar ik informatie over wil hebben. Dan ga ik

medewerkers geschoold moeten worden. Het

bijvoorbeeld naar financiën om te kijken of zij

opleidingsaanbod wordt afgestemd op deze klanten.

gegevens kunnen genereren. Die wijken echter vaak

Het team maakte afgelopen jaren een proces door

af van andere cijfers.

waarin leerlingaantallen en omzet zijn verdubbeld.

“Je moet de informatie naar de
“Alle informatie die ik nodig heb is er en kan realistische praktijk brengen voor
boven tafel komen, maar niets komt
mensen die er iets mee moeten.”
automatisch en vanzelfsprekend.”
ROC-brede kengetallen heb je nodig, maar elke
Ik stuur op informatie die hoe dan ook uit een

medewerker moet ook voor zijn eigen stukje weten

systeem komt. Als ik studentenaantallen wil weten

waar missie en doelstelling over gaan, dan doen ze

moet ik systemen in. De benodigde gegevens komen

er ook iets mee. Het CvB zou kunnen aangeven wat

er ook uit maar het kost vaak enorme inspanning

centrale doelstellingen zijn en wat de doelstellingen

om alles bij elkaar te halen en te combineren. Als ik

zijn voor het team, daar moet je op sturen. Er is

stuur op 400 studenten per 1 oktober, dan wil ik het

een grote afstand tussen diensten en scholen. Als

verloop per maand zien, op het laatst per week, en

je meer op dit soort dingen wilt richten, moet je

op het allerlaatste moment zelfs per dag. Dat zou

meer met de poten in de modder staan. Kijk wat

je met een druk op de knop elke dag op je scherm

ze willen op de scholen. Ik wil gewoon resultaten

moeten kunnen krijgen. Als het gaat over het niveau

kunnen laten zien. Dan heb je inlevingsvermogen

van leerlingen is er kunst- en vliegwerk nodig om

nodig. Niet door er alleen maar over te praten

cijfers zodanig te presenteren dat ze bruikbaar zijn

maar ook door dingen concreet uit te werken. De

voor dagelijks beleid. Informatie die uit Cognos komt,

bron voor informatievoorziening op CvB-niveau ligt

gebruik ik niet, behalve in de rapportage voor de

misschien wel bij de teams. Je bent met zijn allen

managementverantwoording. Mijn team heeft een

verantwoordelijk. Vertaal de informatiebehoefte naar

eigen dashboard, en de medewerkers in het team

teams en stuur van daaruit.

hebben daar allemaal een eigen rol in, ze slaan alles
op in het dashboard. Ik vraag me af of dit aan Cognos

Essentiële informatie is voor mij informatie over

is te koppelen?

leerlingaantallen, omzet van commerciële activiteiten,
de implementatie van CGO en het aanbieden van
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Ik wil informatie over mijn school. Ik kreeg een

commerciële korte trajecten. Mijn teamdoelen zijn

overzicht van het ziekteverzuim, maar daar moest ik

afgeleid van de ROC-brede missie en visie. De

mijn medewerkers uit plukken. Als ik een verzuimlijst

doelen komen niet exact overeen met wat wordt

krijg van techniek overall heb ik er niets aan. Ik heb

gerapporteerd in een jaarverslag. Als er een DAF-

ook een aantal keer gevraagd de nieuwe 30+ regeling

vestiging sluit, gaat bijvoorbeeld het percentage

door te rekenen, maar deze informatie wordt niet

voortijdig schoolverlaten meteen fors omhoog. Dan

geleverd. Vanuit informatiemanagement is men

moet je wel rapporteren over vsv, maar heb je in

begonnen met het leveren van gegevens op ROC-

het systeem de mogelijkheid om voor reorganisaties

niveau, en inmiddels kun je ook cijfers per school

te corrigeren. Je moet naar de achtergrond van

bekijken. Er is echter nog steeds een discrepantie

uitschrijvingen vragen. Er zijn altijd wel cijfers die

je niet herkend als ze centraal worden gepubliceerd.

Ik krijg een blauwdruk van een procedure. Het

Dat komt door definitieverschillen. Het is motiverend

procesteam komt naar onze school, en brengt

als je ziet dat acties resultaat hebben.

verschillen in beeld, zodat processen ROC-breed
kunnen worden geüniformeerd. Met sommige

“Het maakt nogal uit of je een 40 of 50jarige tegenover je hebt of
een gewone student.”

procedures die zijn afgestemd op de inspectie, zoals
examinering kunnen we goed uit de voeten. Dan kun
je leunen op wat iemand anders heeft uitgezocht.

De concerncontroller komt regelmatig in het

Er zijn ook wel afwijkende zaken, zoals facturering.

bedrijfsvoeringsoverleg waar hij vertelt over

De beschreven procedures zijn vooral op BOL-

Cognos. Als ‘kleine zelfstandige’ zit ik ook in

studenten gericht, en het maakt nogal uit of je een 40

het bedrijfsvoeringsoverleg. Ik ben al anderhalf

of 50-jarige tegenover je hebt of een gewone student.

jaar bezig om te kijken of Cognos informatie kan

In het voortraject worden mensen uit het veld erbij

genereren die ik wil hebben, en ben nu handmatig

betrokken. De beschrijvingen zijn enorme papieren

bezig om informatie in een eigen dashboard te

gevallen, waar veel tijd en effort in wordt gestoken.

kunnen krijgen. Ik ben betrokken bij SPOOR waarin

Ik vraag me wel eens af hoeveel mensen uiteindelijk

onderwijsondersteunende processen onder de loep

inloggen in de tool waarin alle procedures en

worden genomen en concreet worden uitgerold.

processen zijn beschreven.
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ROC de Leijgraaf
Bij ROC de Leijgraaf studeren ongeveer 9.000

per domein georganiseerd. In mijn takenpakket zit

leerlingen en zijn zo’n 750 personeelsleden

onder andere het managementinformatiesysteem,

werkzaam. Zij verzorgen onderwijs binnen de

de aan- en afwezigheidsregistratie, examen

domeinen Techniek & Samenleving, Economie &

dossiers, deelnemersregistratie, nOISe, leerling

Bedrijf, Mens & Maatschappij en Horeca & Toerisme.

resultaten, diplomering en roostering. We
stellen steeds meer informatie beschikbaar aan

Domeinen worden geleid door een afdelings

resultaatverantwoordelijke teams. Daar zetten we

directeur, die binnen het domein wordt ondersteund

dashboards voor klaar. Voor het beroepsonderwijs

door gemiddeld drie tot vijf onderwijsmanagers. De

is het dashboard ROC breed voor de teams

onderwijsmanagers en afdelingsdirecteur vormen

ingevoerd sinds het begin van dit schooljaar. Bij het

samen het afdelingsmanagement. Onderwijsmanagers

loopbaancentrum moet dit nog gebeuren. Een groot

hebben een aantal kernteams onder zich geleid

deel van de onderwijsmanagers weet van het bestaan

door een teamcoördinator. Een team kent een aantal

van de dashboards, maar ik merk aan de vragen dat

sterrolhouders.

het nog niet overal in de genen zit.

Aan het begin van het schooljaar is het management

Ik merk dat medewerkers een KPI voor zich moeten

dashboard (deels) ‘uitgerold’ op team/docentniveau.

zien om een slag te kunnen maken. Ik denk dat het bij

In het dasboard worden kritische succesfactoren bij

gezondheid en welzijn meer leeft dan bijvoorbeeld

de strategische doelen gemonitord via prestatie

bij economie en techniek. Ik krijg verzoeken vanuit

indicatoren.

de sectoren. Gezondheid en welzijn wil bijvoorbeeld
een KPI voor print en kopieerkosten. Ik check dan of

Perspectief manager bedrijfsinformatie en

dit breder leeft, en dan wordt wijziging eventueel

cursistenadministratie

ingevoerd. Ook de projectgroep effectieve instroom

ROC de Leijgraaf kent informatiemanager niet als

is er mee aan de slag. Het is wel een levend systeem.

officiële functie. De manager bedrijfsinformatie en

De vijf belangrijkste KPI´s voor teams zijn naar mijn

cursistenadministratie heeft informatievoorziening

mening VSV, aantal deelnemers, studentensucces,

in zijn takenpakket en werkt daarbij samen

begeleiding geregeld en deelnemerstevredenheid.

met twee coördinatoren die de dagelijkse

Financiële gegevens als solvabiliteit, rentabiliteit en

gang van zaken regelen. Hij is bijna drie jaar

marge per FTE, is minder van belang voor teams.

werkzaam bij de Leijgraaf en was onder andere
verantwoordelijk voor de implementatie van een

Wensen hebben vaak met de actualiteit te maken.

managementinformatiesysteem.

We hebben met personeel, onderwijs, financiën
en deelnemers vier gebieden gedefinieerd. Daar

“Een groot deel van de onderwijsmanagers
weet van het bestaan van de dashboards,
maar het zit nog niet overal in de genen.”

zijn KPI’s voor bepaald. We kunnen niet alles
vangen binnen het dashboard. Het CvB heeft
managementcontracten met afdelingsdirecteuren.
Daar staat bijvoorbeeld in dat er een x-aantal
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Ik heb minder kennis van onderwijssystemen, reken

vrije keuzemomenten moeten zijn. Daar zijn nu

toetsen, coaching en leerlingbegeleiding. Dit wordt

nog geen KPI’s bij gemaakt. Het dashboard was er

het eerst voor het CvB, daarna voor de afdelingen

CvB en de afdelingsdirecteuren. Het zal zeker nog

en afgelopen zomer dus op teamniveau. Niet alle

een paar jaar duren voor het bij iedereen tussen de

gegevens zijn beschikbaar op elk niveau. Solvabiliteit

oren zit. We moeten geduld hebben met het indalen

is er bijvoorbeeld wel op ROC-niveau maar niet op

in de organisatie. Er is geen steun nodig anders

teamniveau. Technisch is veel mogelijk, maar het

dan van CvB en afdelingsdirecteuren? Ik benader

heeft nu ook met houding te maken. Hoe is het met

afdelingsdirecteuren over wat er beschikbaar is

inleveren van dossierstukken, en hoe zit het met de

en geef dan bijvoorbeeld een demonstratie aan

acties. Ik ga niet over de acties maar alleen over

teamcoördinatoren, dus ben in die hoedanigheid

inhoud. Trends kunnen nu worden gesignaleerd,

wel met promotie bezig. In het begin vertrouwde

en het dasboard helpt afdelingsdirecteuren en

men de tool niet, maar het vertrouwen wordt steeds

onderwijsmanagers om de juiste vragen te stellen.

groter. Inmiddels krijg ik vragen voor het toevoegen

Ik vraag me ook af of mensen die het dasboard niet

van een bepaalde variabele of een nieuwe KPI. Er is

gebruiken wel de juiste informatie gebruiken.

geen formeel overleg geregeld. Ik krijg wel vragen
van mijn eigen manager. Ook het CvB loopt binnen en

“Definities zijn nu gelijk voor de gehele
Leijgraaf en dat is een belangrijke
verbetering.”

daarnaast afdelingsdirecteuren, onderwijsmanagers
en docenten met een sterrol. Ik vind het belangrijk
om met alle geledingen te spreken en zo met mijn
voeten in het veld te staan.

Het is belangrijk dat informatie op teamniveau
beschikbaar is. Ik rapporteerde bijvoorbeeld over

Perspectief teamcoördinator procestechniek

het aantal deelnemers over afdelingen richting het

De teamcoördinator is 27 jaar werkzaam bij de

CvB. Afdelingsdirecteuren hadden het over andere

Leijgraaf. Zeven jaar geleden werd hij (interim)

aantallen. Nu is er een eenduidige informatiestroom.

teamcoördinator van een team elektrotechniek (BOL

We hebben consensus over het feit dat de cijfers

4) en procestechniek (regulier BBL trajecten met

uit het dashboard kloppen, en het CvB steunt mij

maatwerk). Ongeveer 1/3 van het deelnemersbestand

daarin. Alle teams tellen op tot afdelingen en

zit in een 23+ vakopleiding vooral in opdracht

afdelingen tellen op tot het totaal van de Leijgraaf.

van bedrijven en soms van uitzendbureaus en

Het is belangrijk dat teams het niet meer over appels

gemeenten. Inmiddels is hij betrokken bij ROC-brede

hebben, afdelingen over peren en het CvB over

onderwijsontwikkelingen binnen het domein techniek

bananen. Jaarresultaat en diplomaresultaat is ook

en teamcoördinator van het team procestechniek dat

moeilijk uit te leggen richting docenten en teams,

11 teamleden telt.

ondermeer door telkens wisselende eisen. Definities
zijn nu gelijk voor de gehele Leijgraaf en dat is een
belangrijke verbetering. Ik kan nu ook inzichtelijk
maken waar het aan schort. Wat heb je nodig om te

“Als mijn collega’s een vraag
hebben gaan ze naar administratie
en die wordt overvraagd.”

verbeteren. Bij slecht presterende teams is er geen
discussie meer over slechte cijfers.

De teamplannen kennen nog geen concrete afspraken

Het feit dat teams wisselend aan de slag zijn met

en moeten nog worden ingebed in het team. Dit

dashboards heeft te maken met de attitude van het

wordt nog niet gezamenlijk gedragen. Ik stap nu ook
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meer uit het team zodat het team zijn rollen op gaat

Ik heb inzicht in het ziekteverzuim, maar dat is niet

nemen, en ik meer vraaggericht kan gaan werken. Ik

standaard geregeld voor alle teamcoördinatoren

kan in nOISe van alle rechten gebruik maken. Ik kan

en onderwijsmanagers. Het is ooit opgetuigd, maar

per opleiding per dag inzien hoe veel leerlingen er

waarschijnlijk is degene die dat heeft gedaan weer

ingeschreven staan, maar denk dat ik vrij uniek ben

weg en kennis over het proces is niet geborgd.

binnen de Leijgraaf met mijn kennis van nOISe. In

Een nieuwe onderwijsmanager moet weten welke

de toekomst moet vooral goed worden gekeken naar

rechten hij heeft en daar ook een toelichting bij

het toekennen van rechten. Het totale systeem hoeft

krijgen. ROC breed zou men per functieprofiel

niet voor iedereen toegankelijk te zijn. Op intranet

rechten toe moeten kennen en nieuwe medewerkers

staat veel informatie en vanwege mijn achtergrond

moeten kennis kunnen maken met het systeem. Nu

kan ik deze informatie goed lezen, maar dat is niet

is men vaak verbaasd dat mensen ontdekken dat

voor iedereen zo. Sommige medewerkers kennen de

er iets kan. Ik kom er vaak bij toeval achter en dan

codes niet, en hebben behoefte aan een database

vraag ik vaak ook rechten aan omdat het handig is.

met de betekenis van de afkortingen. De informatie

Onderwijsmanagers zijn wel met rendement en vsv

zit wel in het systeem maar is ontoegankelijk voor

bezig, maar de teamcoördinatoren nog niet. Er is wel

niet-ingewijden. Als mijn collega’s een vraag hebben

discussie over definities. Is er bijvoorbeeld sprake

gaan ze naar administratie en die wordt dus ook

van uitval als een leerling een andere opleiding gaat

overvraagd.

doen binnen het ROC? Ik heb deze informatie wel
over mijn 23+ opleidingen. Bij incompany gelden

“Alleen als je cijfers hebt kun je
er op sturen.”

er echter andere definities dan bij BOL, BBL en
BBL 23+. Ik moet me in allerlei bochten wringen
om verantwoording af te leggen voor maatwerk en

Er zitten natuurlijk ook wel eens fouten in door

flexibel onderwijs, en instroom van hoger niveau in

een verkeerde invoer of het aanleveren van foute

lager niveau. Instructies staan op intranet, maar dat

gegevens. Er worden bijvoorbeeld leerlingen

soort informatie is erg lastig te achterhalen.

ingeschreven in opleidingen waar maar twee
leerlingen in zitten. Dat zag ik toevallig, en dat is

Teamcoördinatoren moeten informatie over

niet te bekostigen. Intranet biedt veel mogelijkheden,

rendement, vsv, omvang groep en voortgang wel

maar ik mis bijvoorbeeld een lijst met alle bpv-

hebben, want alleen als je cijfers hebt kun je er op

bedrijven. Dit kan per klas en ik kan dat ook via een

sturen. Voortgang van studenten is nu niet goed

omweg in nOISe wel vinden, maar deze informatie

gearchiveerd. Leerlingen schrijven in op intranet

is niet voor iedereen toegankelijk. Eigenlijk zou je

en dat licht vast. Als een module niet doorgaat dat

systemen moeten koppelen en inzichtelijk moeten

betwijfel ik of dat bijgehouden wordt, en dus of

maken voor welke opleidingen de bedrijven

cijfers nog wel kloppen. Ook of een module met

gecertificeerd zijn. Dan kan een docent snel zien of

goed gevolg is afgelegd is niet goed belegd. Ik werk

een bedrijf voor specifieke leerlingen geschikt is als

op projecten en in de bedrijfsvoering en daardoor

bpv-bedrijf. Een relatiebeheersysteem kan duidelijk

draai ik deels op het niveau van onderwijsmanagers

maken of bij een bezoek aan een bedrijf meerdere

mee, en heb ik contact met de informatieleverancier.

studenten kunnen worden bespreken. De druk op bpv-

Ik weet dat andere teamcoördinatoren dat niet

bedrijven kan dan worden verminderd.

hebben. Mijn interimschap in het verleden heeft
dit contact opgeleverd net zoals mijn contacten

44

met administratie, P&O en ict. De manager

PDCA-cyclus. Mijn onderwijsmanager gaat werken

bedrijfsvoering komt ook bij mij met vragen, net als

aan doelstellingen in de loop van de jaren. Hij wordt

zijn voorganger. Het is voor hem lastig om inzicht

gevoed vanuit strategische plannen die hij door laat

te krijgen in alle ins en outs. Bepaalde mensen

stromen naar de teams.

hebben kennis, en die kennis zou eigenlijk in een

Ik ben op geen enkele manier beperkt in de door

klein team gedeeld moeten worden. Eind van het jaar

mij gewenste informatie. Als ik iets wil weten dan

gaan we over op Edictis. Ik ga dan met de manager

heb ik de informatie of krijg ik hem. Ik werk daarin

bedrijfsinformatie het gesprek aan over wat Edictis

samen met een andere sterrolhouder. In dit jaar

moet kunnen leveren. We kunnen nu vanaf het begin

waarin de sterrollen operationeel worden komen

bijhouden wat er beschikbaar is, bijvoorbeeld in een

we er vast achter dat je sommige informatie niet

mindmap, en de structuur inzichtelijk maken. Die

hebt of iets hebt laten liggen. Ik ga er vanuit dat de

kans is er nu en je moet met een aantal medewerkers

manier waarop wij operationeel zijn ook voor andere

die kennis borgen en de dialoog aangaan. Daar zie ik

teams geldt. Ik gebruik nOISe, toetsplannen, intranet

ook een rol voor de directeur bedrijfsvoering.

en ITS learning. Ik maak zelf backups bijvoorbeeld
van de leerlingregistratie voor extra zekerheid. Ik

Perspectief sterrolhouder P&O team horeca

werk veel met het huidige systeem IPAS, dat moeten

De sterrolhouder P&O van het team Horeca BOL

we ook gebruiken voor verantwoording. Ik zal niet

niveau 4 is ook betrokken bij onderwijs

het wiel opnieuw uitvinden, er komt hooguit een

ontwikkelingen binnen het domein Horeca &

nieuw bandje op. Ontwikkelingsgerichte toetsen van

Toerisme.

leerlingen staan nu digitaal op ITS. Daarin kan ik
zien hoe de leerlingen vorderen. Dat transporteer ik

“Als ik iets wil weten dan heb ik de
informatie of krijg ik hem.”

digitaal naar het toetsplan via vastgestelde formats.
Roostering en aan- en afwezigheid ligt bij mijn

De verhouding tussen mijn coördinerende en

onderwijsmanager. Informatie die ik daarvoor

lesgevende taken is ongeveer 50/50. Ik ben gestart

nodig heb staat op intranet. Kwaliscope wordt

als praktijkdocent en ben nu allround troubleshooter.

gebruikt door de sterrolhouder kwaliteitszorg

Ik neem deel aan de commissie Kenwerk en ben

en daarin staat wat leerlingen moeten doen. Het

betrokken bij innovaties op de werkvloer in het

afstemmen tussen sterrolhouders gebeurt binnen

onderwijs. Binnen het domein economie vallen het

resultaatverantwoordelijke teams. Informatie is

team horeca en het team recreatie en toerisme

nog niet gemakkelijk genoeg beschikbaar om alle

onder dezelfde onderwijsmanager. De teams kennen

taken aan te kunnen, omdat we nog niet ontdekkend

de sterrollen P&O, onderwijs en ontwikkeling,

zijn. Zeker in het kader van CGO zijn we bezig met

examenbureau, bpv-bureau, kwaliteit en PR en

een cultuuromslag. Dat creëert onrust maar ook

voorlichting. De sterrolhouders vinden het belangrijk

onzekerheid. Waar moet je aan werken? Omdat ik

dat ze zelf met speerpunten komen. Drie speerpunten

al lang rondloop gaan collega’s vaak via mij naar

van het team horeca zijn terugdringen van vsv,

de onderwijsmanager. Ik ben een spin in het web

ontwikkelen van een onderwijsprogramma CGO, en

en een vraagbaak voor collega’s. Ik loop binnen bij

de inrichting van de bpv-tool horeca ondernemer.

de manager bedrijfsvoering, maar ook bij andere

Het formuleren van een doelstelling is een kunst op

stafmedewerkers. We hebben een vastgesteld

zich, het moet to the point. Nu werken we aan een

overleg met de sterrolhouders en nodigen intern
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stafmedewerkers uit om bij het overleg aanwezig te

Perspectief teamcoördinator maatschappelijke

zijn.

zorg
De teamcoördinator maatschappelijke zorg, het

“Voor mij is de structuur van
informatiestromen duidelijk.”

vroegere SPW3 Gehandicaptenzorg en SPW4
Woon- en activiteitenbegeleiding, geeft leiding
aan een team van 24 docenten in het domein

Ik kreeg een bericht dat het dashboard beschikbaar

Mens & Maatschappij. Het team verzorgt BOL

is. Ik heb wel gekeken, maar vervolgstappen moeten

en BBL opleidingen in Oss, Veghel en Uden. De

nog volgen. Ik kan nog niet zeggen of het dashboard

teamcoördinator geeft vier uur les per week.

een verbetering betekent, omdat ik nog niet weet wat
de intentie is. Ik ben er waakzaam voor dat meerdere
systemen met hetzelfde doel door elkaar heen gaan
lopen. Als er een inspectie komt wil ik kunnen
aantonen hoe ik onderwijs kan verantwoorden. Dat

“Van de totaal beschikbare informatie
gebruik ik circa 25 procent actief en
regelmatig, de overige 75 procent
gebruik ik sporadisch.”

is belangrijk in CGO. Het voordeel is dat je digitale
tools hebt waarin je kunt werken. Nadeel is het

In praktijk ben ik operationeel leidinggevende

up to date houden bijvoorbeeld bij het wijzigen

voor 24 mensen in mijn team. We hebben

van een opleiding. Medewerkers van ict helpen

proceseigenaren binnen Mens & Maatschappij op

ook wel om even snel dingen in het systeem te

de gebieden onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg,

vinden. De helpdesk werkt goed. Ik wil de komende

evalueren/beoordelen/kwalificeren, ict, coaching/

tijd aan de slag met een begeleidingsdossier van

loopbaanleren en sinds dit jaar organisatie. Ik

leerlingen en denk daarbij onder andere aan een

ben nu nog proceseigenaar, maar word als team-

ontwikkelingsportfolio en een competentiemeter.

coördinator in de toekomst regisseur met personele

Voor mij is de structuur van informatiestromen

zaken en teamontwikkeling in mijn pakket. Nu

duidelijk. Ik doe veel dingen tegelijk, maar anderen

heb ik nog ‘alles’. Van de beschikbare informatie

geven alleen les, dus niet het hele team hoeft alles te

gebruik ik circa 25 procent, de overige 75 procent

weten.

gebruik ik sporadisch. We hebben het dan over alle
mogelijke informatie die beschikbaar is via intranet.

Mocht ik weggaan is de overdracht wel geborgd

Onderwijsinhoudelijke informatie is minder goed

maar deze is ook afhankelijk van de kwaliteit het

beschikbaar, vakinhoudelijke informatie heb ik

individu. Teams verschillen onderling door de

niet altijd nodig. Ik heb ook niet altijd rechten tot

mensen in het team zelf. Mijn team wil een eigen

benodigde informatie. Van de informatie die ik

identiteit behouden ten opzicht van teams horeca

nodig heb mis ik circa 20 procent. Het management

bij andere ROC’s. We werken intensief samen met

dashboard is er sinds dit schooljaar, maar ik doe er

het bedrijfsleven en kunnen leerlingen gemakkelijk

vooralsnog weinig mee omdat cijfers mijn slechtste

plaatsen. We doen het goed in de benchmarks. Ik

kant zijn. Ik lees een percentage en denk leuk en

heb de motivatie om me te verdiepen in informatie,

aardig, maar het zegt me te weinig. Welk verhaal zit

ik wil weten op welke kernvariabelen we beter of

er achter de cijfers? Ik hoef niet te lezen hoe hoog

slechter scoren. Ik heb interesse in systemen.

het ziekteverzuim is in mijn team want ik heb er
dagelijks mee te maken. Interessant is wel om cijfers
met elkaar te vergelijken en daar een analyse op los
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te laten. Waar komen verschillen vandaan?

pas uit als ik weet dat er een inschrijving is voor een

Op intranet is beperkt onderwijsinhoudelijke

vervolgopleiding. Ik zou het vervelend vinden als het

informatie te vinden. Binnen ons team vergaren

vsv cijfer te hoog zou zijn, want ik weet dat we alle

medewerkers zelf heel veel informatie. Ik vind het

moeite doen om vsv te voorkomen.

een gemis dat deze informatie en kennis nauwelijks
gedeeld wordt. Ik vraag me bijvoorbeeld af waar

Ik heb regelmatig contact met de stafmedewerker

ik een formulier voor een stageovereenkomst moet

bedrijfsvoering. Steeds vaker zelfs, want processen

vinden of halen en vraag dat liever aan de juiste

moeten transparanter, bijvoorbeeld rond beschikbare

mensen. De meest gangbare informatie kan ik

gelden. Daar zit een interne verantwoordingsvraag

vinden. Ik houd me minder bezig met berekeningen.

achter. Als bijvoorbeeld de factor voor nazorg

Wat het concreet betekent in de praktijk laat ik

omlaag gaat moet je dat aan je team kunnen

bijvoorbeeld bij zwangerschap door BPO berekenen.

uitleggen en dat kun je met cijfers inzichtelijk maken.

Budgetinformatie heb ik wel, maar ik ben niet

Ik werk dus wel met een dergelijke indicator om

dagelijks met financiën bezig. Ik heb gemerkt dat het

draagvlak te creëren. We vinden het ook interessant

belangrijk is om teamleden ervan bewust te maken

om bijvoorbeeld zelf het aantal aanmeldingen bij

dat het steeds gaat om keuzes maken. Als we het

te kunnen houden en daardoor tijdig te kunnen

ene doen kan het andere niet of in mindere mate.

anticiperen op allerlei zaken in het nieuwe

Waar ik wel iets mee kan en ook moet is tabellen

schooljaar. Resultaatverantwoordelijkheid gaat hier

met cijfers over afwezigheid van leerlingen. Wat er

ook iets in veranderen. Ik heb veel informatie nodig

ligt wil ik in hapklare brokjes aangeleverd krijgen,

over regelingen en afspraken. Hoe zit iets precies?

bijvoorbeeld de uitsplitsing naar een gedetailleerd

Wat zijn precies de eisen van Nederlands niveau 3

niveau per klas. Ik heb toevallig morgen een afspraak

en 4? Door de veelheid aan informatie kost het veel

met IPAS over hoe we makkelijker aan gedetailleerde

tijd om de meest actuele informatie te selecteren. Er

informatie kunnen komen rond aan- en afwezigheid

kan wat mij betreft meer geïnvesteerd worden in het

van BBL-studenten.

updaten van informatie.

“Ik zou het vervelend vinden als het vsv
cijfer te hoog zou zijn, want ik weet dat we
alle moeite doen om vsv te voorkomen.”
Ik zoek niet zelf uit hoe ik informatie moet splitsen,
ik weet wie ik moet aanspreken om aan juiste
informatie te komen. De specifieke deskundigheid
van medewerkers is binnen de Leijgraaf te weinig
bekend en ik weet het zelfs lang niet altijd binnen
mijn eigen afdeling. Daar valt nog veel winst te
boeken, bijvoorbeeld door meer aandacht te geven
aan medewerkerinformatie op intranet. We zoeken
nu soms extern naar expertise die we gewoon in huis
hebben. Ik weet het vsv cijfer binnen mijn eigen
team, en dat is genoeg. Ik schrijf iemand van 18 jaar
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Bijlage 2: Literatuur/bronnenlijst
Literatuur:
‘Met open vizier’, strategisch plan 2009-2011 ROC Zeeland.
‘Vakmanschap!’, strategisch beleid Gilde Opleidingen 2009-2014.
‘Herijkte strategie’ ROC Mondriaan 2009-2012.
‘Van Turen naar Sturen’, éénmalige uitgave van ROC Eindhoven ten behoeve van Dé Managementconferentie.
‘Motiveren tot presteren’, strategisch uitvoeringsplan ROC Eindhoven 2006-2010.
‘Vuurvast’, bedrijfsplan 2009-2011 ROC de Leijgraaf.
‘Bestuurlijke Informatiekunde’, Bots, van Heck, van Swede.
‘Managementinformatie aan het stuur’, Kennisnet.
Website:
roczeeland.nl
gildeopleidingen.nl
rocmondriaan.nl
roceindhoven.nl
leijgraaf.nl
portal.roczeeland.nl/portal/page/portal/wda
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Bijlage 3: Overzicht respondenten
ROC Zeeland
Directeur cluster techniek

Contactpersoon

Informatiemanager

Geïnterviewd

Teamleider Elektrotechniek

Geïnterviewd

Teamleider cluster Techniek

Geïnterviewd

Gilde Opleidingen
Beleidsmedewerker CvB

Contactpersoon

Informatiemanager

Geïnterviewd

Teammanager Hospitality & Wellness

Geïnterviewd

Teammanager Gilde Praktijkopleidingen

Geïnterviewd

ROC Mondriaan
Directeur strategisch beleidscentrum

Contactpersoon

Informatiemanager

Geïnterviewd

Coördinerend docent organisatie & planning Zorg en Welzijn

Geïnterviewd

Onderwijsmanager Veiligheid

Geïnterviewd

ROC Eindhoven
Concerncontroller

Contactpersoon en geïnterviewd

Adjunct-directeur

Geïnterviewd

Adjunct-directeur procestechniek

Geïnterviewd

ROC de Leijgraaf
Directeur onderwijs

Contactpersoon

Bureauhoofd bedrijfsinformatie & cursistenadministratie

Geïnterviewd

Teamcoördinator procestechniek

Geïnterviewd

Sterrolhouder P&O en onderwijsontwikkeling Horeca

Geïnterviewd

Teamcoördinator Maatschappelijke zorg

Geïnterviewd
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Colofon
Onderzoekers

Eerder verschenen in deze reeks:

H. Mariën

- Inrichting van aan- en afwezigheidsregistratie

P. Willemse

in het mbo

P. Gielen

- Managementinformatie aan het stuur

R. Vink

- Beelden op flexibel onderwijs
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