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Aventus

• Apeldoorn, Deventer, Zutphen

• 180 MBO opleidingen

• 10.050 MBO studenten

• 936 medewerkers

• VAVO en NT2 deelnemers



KPI’s Strategie 2012-2016

A B C D

Doelstelling ‘Enthousiaste, 
competente medewerkers’

Doelstelling ‘Goed en 
aantrekkelijk beroepsgericht 
onderwijs’

Doelstelling ‘Onderwijs dat 
is gericht op de 
arbeidsmarkt en 
doorstroom’

Doelstelling ‘Optimaal 
rendement’

0

1 Perspectief ‘Leren en groeien’ (A1)
De tevredenheid van onze 
medewerkers. 

(B1)
Het percentage van de 
opleiding dat is beschreven in 
onderwijseenheden volgens 
ons onderwijsmodel.

(C1)
Het percentage ltb’ers dat 
geschoold en competent is 
op LOB.

(D1)
Het percentage teams dat 
binnen de beschikbare 
middelen het onderwijs kan 
realiseren.

2 Perspectief ‘Interne processen’ (A2)
Het percentage 
beoordelingen van 
medewerkers.

(B2)
De formele afspraken die wij 
met studenten 
overeenkomen, zijn 
gerealiseerd.

(C2)
Het percentage 
onderwijseenheden waarin 
LOB is beschreven.

(D2)
Brutomarge van (doelmatig) 
onderwijs.

3 Perspectief ‘Klanten en relaties’ (A3)
Resultaat 
docentbeoordelingen / 
beoordeling door 
bedrijfsleven.

(B3)
Aanwezigheidspercentage 
van studenten in 
onderwijsactiviteiten is 100%.

(C3)
Alumnisucces: 
• Het percentage alumni dat 
een baan heeft. 
• Het percentage dat 
doorstroomt naar Ad / hbo.

(D3)
Het percentage studenten 
dat zijn opleiding binnen de 
gestelde opleidingstijd 
doorloopt.

4 Perspectief ‘Financiën’ (A4)
% gebruikte scholingsuren.

(B4)
Het percentage 
innovatiemiddelen (t.o.v. 
omzet) dat beschikbaar komt 
voor het ontwikkelen van 
onderwijseenheden.

(C4)
Het percentage 
innovatiemiddelen (t.o.v. 
omzet) dat wordt 
geïnvesteerd in activiteiten 
t.b.v. succesvolle 
uitstroom/doorstroom.

(D4)
Het financiële 
rendementspercentage.
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Bronsystemen 2013

• KRD studentgegevens

• Gronos presentiegegevens

• Exact financiële gegevens

• Rostar roostergegevens

• SafeCom printgegevens

• Raet personeelsgegevens

• Excel alle mogelijke gegevens



Rapportages en dashboards



Dashboards

• In één scherm overzicht van indicatoren

• Dashboard is foto van bepaald moment

• Per item verversingsafspraken

• Zelfde rapportage in meerdere dashboards

• 1 versie van de werkelijkheid



Dashboards ontwikkelmanagement

Managementinformatieteam:

• Manager Berdrijfsvoering (CIO)

• Medewerker informatievoorziening

• Informatie architect

• Businesscontroller

• Vertegenwoordiger onderwijs/diensten



Dashboards




