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                    De aanleiding 

Tegenstrijdige 
informatie 

Onduidelijkheid 
bij ouders 

Onduidelijkheid 
bij studenten en 
medewerkers  

Onduidelijke 
informatie 
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   DeBeHoP (2005-2007) 
   veiligstellen bekostiging 
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‘Samenwerkende teams om de Processen van de 
studentleerloopbaan in de Ondersteunende sfeer te 
Optimaliseren en te Realiseren’ 
 

Opdracht: 
• Alle werkzaamheden rond de opleiding van studenten roc-breed 
inventariseren en harmoniseren; 
• Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaand materiaal op scholen en 
bij diensten;  
• Rekening houden met het specifieke van de individuele scholen. 

 

SPOOR 
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                        De aanpak: iPM 

• Begeleid door extern bureau: int-R-act (onderdeel van CPM partners) 
• iPM: 

• Een methode om de resultaten van de organisatie structureel te 
verbeteren. 

• Het koppelt strategische doelen expliciet aan het dagelijkse werk 
(processen).  

• Het doorbreekt silodenken in organisatie en laat teams (en 
medewerkers) maximaal presteren. 

• Het daagt teams uit te verbeteren (leidt tot duurzame oplossingen) 
 

iP iPM 
Strategie & Stuurinformatie 

Processen & verbeteren 
Cultuur, Gedrag & 
 Competenties 

Informatielogistiek (BI) 
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CvB 

RvE 

Missie, Visie (droom / passie) 

Doelen, KPI’s 
A 

B 

∆ A-B = de veranderboodschap 

KPI’s 

Instromen van studenten 
Klantwaarde 

Aanmelden Intaken Plaatsen Inschrijven 

processen vertaald naar de vloer en gemeten met de juiste indicatoren 

diplomarendement 
jaarresultaat 

# definitieve inschrijvingen 
switchers 

# studenten 

# geplaatsten 
doorlooptijd tot plaatsing 

Aanmelding Definitief ingeschreven 
student 

Student 

                        De aanpak: iPM 



4. Beheren middelen

1. Managen 2. Innoveren

3. Kwalificeren studenten

2.1 
Marketing

2.2 
Ontwikkeling

4.1  
Financiën

4.2 
Materiaal en 

Materieel

4.3 
Personeel

4.4
 Informatie & 

Communicatie

ROC Eindhoven : de bedrijfsfuncties

1.1 Sturen

2.2 
Organiseren

3.5
Examinering 

van studenten

3.4
Opleiding en 
vorming van 
studenten

3.6
Uitstroom en 
nazorg voor 
studenten

Onderwijsbehoefte

Onderwijsvragende
Gekwalificeerden

3.1
Werving van 

studenten

3.2
Instroom van 

studenten

3.3
Loopbaan-

oriëntatie en
begeleiding

3. Private dienstverlening

3.7
Acquisitie private dienstverlening

3. 8
Uitvoering private dienstverlening

3.9 Beëindigen en
volgen private dienstverlening

Behoefte private
dienstverlening

Geleverde private
dienstverlening
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    Het bedrijfsmodel 
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Sturen 

Werving van  
studenten 

Instroom van  
studenten 

LOB van  
studenten 

Opleiding en 
Vorming van 
studenten 

Kwalitatief  
Examineren 

van studenten 

Uitstroom en 
Nazorg voor 
studenten 

Procesregisseurs 

Procesmanagers 

O 

Scholen 

B
eheren en 

verbeteren 
U

itvoeren 

Proceseigenaren B School 
directeuren 

O O O O O O B B B B B B 

Procesorganisatie 

Schoolteam SPOOR: 
Manager bedrijfsvoering 
Uitvoerend leidinggevende 
Kwaliteitszorgmedewerker 
Procesexpert 
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     Protos 
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     Procesbeschrijving 
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Procesbeschrijving – medewerkersniveau 
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De werkwijze 

1.  Beschrijven 2. Toetsen 3. Implementeren 4. Beheren 

• Door schoolteam 
• Verschillenoverzicht 
• Implementatieplan 
 

• Door schoolteam  
• Uitrollen breed 
m.b.v. implementa-
tieplan per school 
• Implementatie 
• Begeleiding 

• Door procesmanagers 
en procesteam 
• Verbeteren 
• Beheer 
• Nazorg 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Door procesteam 
   

4 mnd 1 mnd 3 mnd continue 
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     Interne communicatie  
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Game ‘van ROC naar ROCcellent’ 

Kunstacademie 
ROCcellent 

ROCKacademie 
ROCcellent 

School voor 
Hoveniers       
ROCcellent 

School voor 
Vliegtuigbouw 

ROCcellent 

School voor 
Dierenverzorging 

ROCcellent 

School voor 
Scheepvaart   

ROCcellent 

• Ervaren procesgericht werken 
en inzicht verkrijgen. 

• Leren processen te verbeteren 
• Andon: 

• Niet accepteren van fouten 
• Oplossen van de oorzaak  

van het probleem 
• Belang roc-brede 

samenwerking en teamspirit 
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   Dashboard (managementinformatie) 
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• Bijdrage aan financiële gezondheid van de organisatie.  
• Transparante, eenduidige, roc-brede afspraken in procesbeschrij-

vingen op 1 centrale plaats. 
• Samen ‘best practices’ delen.  
• Toegenomen efficiency door harmonisering processen, 

begrippenkader, brieven en formulieren.  
• Onderwijs en bedrijfsvoering gaan nu hand in hand. 
• Uit de evaluatie: 
• ‘Bij een controle van de inspectie werpt het ook echt zijn vruchten af’ 
• ‘Medewerkers kunnen procedures terugzoeken en er is meer 1 lijn binnen ROC 

Eindhoven’ 
• ‘De wijze van implementeren werkt! Hierdoor gaan de processen leven tot op de 

werkvloer’ 

 
 

Successen 
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Valkuilen 

 
 

• Beschrijf geen processen voordat er vastgesteld beleid is. 
• Haal geen tijdwinst door te denken voor anderen en dus te 

beschrijven vanachter je bureau. 
• Bedenk van tevoren goed wat de scope van beschrijven is.  

Laat je niet ook verleiden tot het maken van werkinstructies voor 
afdelingen.  

• Het denken in processen én het lezen van procesbeschrijvingen zit 
niet van nature in ieders aard. Verwacht niet dat de invoering van 
procesgericht werken direct door iedereen juichend ontvangen 
wordt. 
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Gouden tips 

• Zorg dat het project een sponsor heeft en houdt die mandaat borgt. 
En laat je (vooral in de beginfase) bijstaan door een externe partij. 
Een goede aanpak en gedragen beeld is heel belangrijk.  

• Besteed de juiste aandacht aan het implementeren van processen. 
• Het is een reis, waarbij gaandeweg op basis van ervaringen mensen 

woorden als ‘proces’, ‘procesmanager’ ontdekken en in perspectief 
kunnen plaatsen, houd daar rekening mee.  

• Beschrijf processen samen met de uitvoerders (=commitment) 
• Ga niet te snel; zorg dat de organisatie het tempo 

van de veranderingen kan bijhouden. 
• Houdt procesbeschrijvingen actueel! 
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                  Nog vragen? 
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