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Een strategisch kompas 
voor MBO Utrecht 

2017 en verder

Persoonlijk en ambitieus 

onderwijs voor een 

succesvolle toekomst

Bij MBO Utrecht telt maar één resultaat: we willen elke student zo goed 

mogelijk toerusten op een leven vol kansen en succes, waarin ieder zijn 

eigen manier vindt om bij te dragen aan de maatschappij van morgen. 

Maar wat geef je studenten mee voor een wereld die razendsnel verandert? 

In ons strategisch kompas kiezen we voor vijf basisprincipes die richting geven aan 
ons handelen de komende jaren. Het is daarmee geen plan, geen uitgestippelde route. 
Het kompas geeft richting waarbinnen studenten, docenten, medewerkers en leiding-
gevenden met elkaar hun weg kiezen. Een weg die past bij ons interconfessionele per-
spectief die we vertalen in de meest ruime zin van het woord: met respect voor wie je 
bent, waar je vandaan komt en waar je wel of niet in gelooft.

Dit strategisch kompas is niet zomaar tot stand gekomen. We hebben in een intensief 
proces gekeken naar de ontwikkelingen in onderwijs, maatschappij en arbeidsmarkt. 
We hebben geanalyseerd waar onze kracht ligt en hoe we die verder kunnen uitbou-
wen. We hebben geluisterd naar studenten, medewerkers en het werkveld. Samen met 
hen hebben we onze richting bepaald. 

Ons startpunt is bekend, de richting hebben we vastgelegd in dit kompas. We blijven 
scherp kijken naar wat er in de omgeving gebeurt, we blijven luisteren naar onze stu-
denten, medewerkers en het werkveld. We toetsen voortdurend of het pad dat we zijn 
ingeslagen het juiste is, of we ons kompas moeten bijstellen. Altijd gericht met het oog 
op de ambitie die wij voor onze studenten hebben. Dat zij zich ontwik-
kelen tot zelfbewuste professionals die goed en breed zijn opgeleid 
en een succesvolle toekomst tegemoet gaan.
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Waar staan we voor?
MBO Utrecht is een kleinschalige interconfessionele onderwijsinstelling die 
doelmatig onderwijs aanbiedt met focus op de hoogste niveaus van het MBO. 
Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van onze studenten tot zelf- 
bewuste professionals. Wij geven onze studenten meer dan een opleiding  
en leren hen meer dan een vak. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling  
van talent, arbeidsvaardigheden, ondernemend gedrag, maatschappelijke  
betrokkenheid, respect voor elkaar en burgerschap. Deze keuzes zijn  
verankerd in onze missie en visie.

Bij MBO Utrecht werken wij samen vanuit een intrinsieke motivatie om het talent van stu-
denten en medewerkers te koesteren en te ontwikkelen. Wij zijn gezamenlijk verantwoor-
delijk voor het succes van onze student, in doorstroom naar vervolgonderwijs of naar de 
arbeidsmarkt. Wij stimuleren een wederzijdse dialoog en inspireren studenten om open te 
staan voor allerlei ontmoetingen.

Wederzijdse verwachtingen
De wereld om ons heen is continu in beweging. Dat vraagt ons om keuzes te maken in wat 
we doen en wat we bewust laten. Scherpe keuzes vanuit onze kracht en kernwaarden die 
richting geven aan het onderwijs, waarmee we resultaat neerzetten en samen het verschil 
maken. Binnen MBO Utrecht wordt de lat hoog gelegd en geldt: afspraak is afspraak. 

Wat mag een student van ons verwachten?
MBO Utrecht ontwikkelt studenten tot zelfbewuste professionals die goed en breed zijn op-
geleid en een succesvolle toekomst tegemoet gaan. De persoonlijke begeleiding van onze 
docenten is gericht op het overtreffen van eigen en andermans verwachtingen; daardoor 
komen ieders talenten tot volle wasdom. Dat zien we terug in goede prestaties en een suc-
cesvolle doorstroom naar hbo of arbeidsmarkt. Samen met onze partners in het werkveld 
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bereiden we onze studenten voor op duurzame inzetbaarheid voor een succesvolle toe-
komst. Studenten ontvangen duidelijke informatie en wederzijdse verwachtingen zijn vooraf 
helder. Studenten en docenten committeren zich samen aan de leerdoelen van de student. 
De beoordeling van de prestaties is transparant.

Wij leren studenten meer dan een vak, bieden hen meer dan een opleiding. Er is veel aan-
dacht voor de ontwikkeling van talent, arbeidsvaardigheden, ondernemend gedrag, maat-
schappelijke betrokkenheid, respect en burgerschap. We geven hen de mogelijkheid om 
mee te denken over de vormgeving van hun opleiding en academie. We inspireren studenten 
open te staan voor allerlei ontmoetingen; hoe verschillend zij ook zijn op cultureel, maat-
schappelijk, persoonlijk, politiek en religieus gebied. Wij geven studenten handvatten om 
te kunnen omgaan met succes, falen en zingeving in beroep, maatschappij en persoonlijk 
leven. Wij willen hen inspireren om te dromen van - en te werken aan - een humane, soli-
daire en duurzame wereld. 

Wat verwachten wij van onze studenten?
Onze studenten zijn in een belangrijke vaak zoekende én vormende fase in hun leven. Wij 
verwachten van onze studenten dat zij eigenaarschap nemen over hun loopbaan en wij ma-
ken ze daarvan bewust. Wij vragen van hen een actieve en ondernemende houding om hun 
persoonlijke talenten te ontdekken en ontplooien. We verwachten bovendien dat ze zich 
verdiepen in hun toekomst en zich een beeld vormen van arbeidsmarkt en beroepen. Zodat 
zij gefundeerde keuzes maken op weg naar een succesvolle toekomst. De ene student is 
de andere niet. We stimuleren studenten om over deze onderwerpen na te denken en het 
gesprek met elkaar aan te gaan.

Ons kompas: persoonlijk en ambitieus  
onderwijs met een ondernemende aanpak
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Waar gaan we voor?
Strategisch kompas: vijf speerpunten
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Betrokken en bevlogen docenten kennen hun studenten écht en 
bieden persoonlijke begeleiding. Een goede docent maakt een 
goede student. Docenten en stagebegeleiders maken tijd voor 
studenten en tonen belangstelling, op school en tijdens stage 
en andere vormen van leren. Alle docenten ondersteunen de 
studenten in hun leerproces en bieden de juiste ondersteuning 
bij het zoeken van oplossingen wanneer zij tegen problemen 
aanlopen. 

Alle opleidingen hebben maatwerkoplossingen, ondersteund 
door technologie gedreven oplossingen en leerervaringen. In 
de opleiding is veel aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden, 
waardoor studenten een succesvolle toekomst in het vervolg-
onderwijs of op de arbeidsmarkt tegemoet gaan. In ons onder-
wijs bestaat veel aandacht voor het ontdekken en uitbouwen 
van je talenten en ambitie, het stimuleren van een onder-
nemende houding en het trainen van arbeidsvaardigheden 
voor de toekomst. Docenten leren studenten hoe ze dat het 
beste kunnen doen.

Persoonlijke aandacht

Persoonlijke 
aandacht

Elke student is anders en kent zijn eigen leerproces, talenten en 
uitdagingen. Daarom kent elke opleiding maatwerkoplossingen. Onze 
betrokken en bevlogen vakdocenten kennen ieders talent en helpen 
dat talent te ontplooien. Zijn er problemen of loopt een student ergens 
tegenaan? We zoeken samen naar oplossingen.
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Bij MBO Utrecht mag je zijn wie je bent. Studenten leren zich-
zelf, elkaar en docenten echt kennen, zodat zij richting kunnen 
geven aan hun eigen ontwikkeling en toekomst. We inspireren 
hen om eigen en andermans verwachtingen te overtreffen. De 
academies zijn professionele leergemeenschappen, en bieden 
daarmee een veilige en kleinschalige omgeving. Onze huis-
vesting en faciliteiten sluiten aan op die ambitie van commu-
nity-vorming. Op alle academies heerst een goede en pretti-
ge sfeer tussen docenten en studenten. Studenten en mede-
werkers zijn initiatiefrijk en werken bevlogen om het beste uit 
zichzelf en de ander te halen. Onze school zoekt duurzaam de 
verbinding met maatschappelijke instellingen en bewoners in 
onze wijk. Vanuit de interconfessionele identiteit toont iedereen 
respect voor een verscheidenheid aan ideeën.

Gedreven communities

Gedreven 
communities

MBO Utrecht biedt een veilige omgeving waarin je gezien en gekend 
wordt, als student én als medewerker. Je mag bij ons zijn wie je bent 
en bent echt onderdeel van onze community waarin waardevolle 
ontmoetingen plaatsvinden. Ontmoetingen met wederzijds respect, 
ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt en waar je wel of niet 
in gelooft. We inspireren studenten om te werken aan een humane, 
solidaire en duurzame wereld.
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MBO Utrecht biedt opleidingen met hoge kwaliteit en vormt dé op-
stap naar de arbeidsmarkt en het hbo. Het zwaartepunt van ons 
opleidingsaanbod ligt op de bovenkant van het mbo (niveau 3, 4). 
Met onze MHBO-opleidingen bieden we studenten een goede voor-
bereiding op doorstroom naar het hbo. MBO Utrecht heeft nauwe 
verbindingen met de hbo-instellingen waar onze studenten naar-
toe gaan. Alle academies bieden relevant en up-to-date onderwijs; 
de opleidingen die we bieden sluiten aan bij de vraag vanuit sec-
toren met arbeidsmarktpotentieel in de regio Utrecht, zodat onze 
studenten daadwerkelijk succesvol kunnen doorstromen of toetre-
den tot de (regionale) arbeidsmarkt.

Technologische toepassingen worden in elk vakgebied ingezet. Zij 
vormen een belangrijk fundament van de verschillende opleidin-
gen binnen MBO Utrecht. Wij geven expliciete aandacht aan vaar-
digheden die de studenten nodig hebben voor hun persoonlijke 
ontwikkeling in het werk en maatschappij zoals digitale vaardig-
heden, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, netwerken, 
creativiteit, interpersoonlijke en sociale vaardigheden; de 21ste - 
eeuwse vaardigheden.

Ambitieus onderwijs

Ons up-to-date onderwijs sluit aan bij de vraag vanuit het werkveld 
en is dé opstap naar hbo en arbeidsmarkt. Wij geven veel aandacht 
aan eigentijdse vaardigheden die studenten nodig hebben voor een 
succesvolle toekomst. Onze leerervaringen zijn technologiegedreven en 
we experimenteren volop met nieuwe vormen van leren; binnen en buiten 
het klaslokaal. De kwaliteit van ons onderwijs overtreft de verwachtingen 
van onszelf en van onze stakeholders.

Ambitieus 
onderwijs
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Bij de vormgeving van het onderwijs zoeken we uiteraard en voort-
durend verbinding met de arbeidsmarkt waarvoor we opleiden. Het 
onderwijs legt bovendien relaties tussen de verschillende secto-
ren, zodat studenten verbanden leren leggen en zich met een breed 
blikveld ontwikkelen. We experimenteren volop met nieuwe vor-
men van leren, binnen en buiten het klaslokaal. Docenten geven 
studenten hiervoor de ruimte en het vertrouwen. Studenten ma-
ken zo tijdens hun opleiding uitgebreid kennis met het werkveld en 
bijvoorbeeld de toepassing van technologie op de werkvloer. MBO 
Utrecht docenten staan met één been in het onderwijs en één been 
in het werkveld, de zogenaamde hybride docent. Zo optimaliseren 
we de aansluiting tussen opleiding en werkveld. 

We zorgen voor een uitstekende aansluiting tussen voortgezet on-
derwijs en het mbo, zodat uitval beperkt wordt. De ontwikkelingen 
binnen het voortgezet onderwijs volgen we op de voet. MBO Utrecht 
onderhoudt nauwe contacten met het toeleverend voortgezet on-
derwijs en het hbo, en is voor hen een herkenbare en gewaardeer-
de partner.

Ondernemend samenwerken

We zien voortdurend kansen voor samenwerkingen die ten goede 
komen aan ons onderwijs en de student. Goed beroepsonderwijs 
heeft een uitstekende verbinding met de regionale arbeidsmarkt. 
We leggen proactief relaties met en tussen sectoren. We zoeken de 
samenwerking met vo en hbo om ervoor te zorgen dat ons onderwijs 
nauw aansluit.

Ondernemend 
samenwerken
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Het onderwijs komt bij ons op de eerste plaats: de student staat cen-
traal. De eerste vier speerpunten vragen om een optimale ondersteu-
ning en organisatie. Ook op dat vlak hebben we ambities. 

De belangrijkste succesfactor is een enthousiast, gedreven en deskun-
dig team. Daarbij hoort een inspirerende en vakkundige leidinggevende 
die in staat is om samen met het team visie te ontwikkelen, scherpe 
keuzes te maken en resultaatgerichter te werken. Wij zijn een leren-
de organisatie en altijd nieuwsgierig naar hoe het anders of beter kan. 
Om samen verder te komen en te groeien in kwaliteit willen we binnen 
(en buiten) MBO Utrecht nog meer uitwisselen. Bijvoorbeeld door ‘best 
practices’ in beeld te brengen en te delen. 

Academies en diensten werken gezamenlijk aan het verbeteren van 
het onderwijs en de ondersteuning. We bieden een hoge servicegraad 
aan studenten, medewerkers en leerbedrijven. Dit komt tot uiting in de 
visie die we hebben op personeelsbeleid, ICT, communicatie, huisves-
ting en in de geformuleerde kwaliteitseisen van onze dienstverlening. 
Bovendien zien we de hoge servicegraad terug in de studenten- en me-
dewerkerstevredenheid en in een hoge waardering van het werkveld.

Lerende teams

MBO Utrecht bestaat uit lerende teams, voortdurend nieuwsgierig naar 
hoe het anders en beter kan. Het resultaat staat voorop. We kennen 
een hoge servicegraad naar studenten en medewerkers. We delen best 
practices en halen ze actief op in relevantie netwerken. Gedreven en 
lerende teams zorgen voor continue verbetering.

Lerende 
teams
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Relevante ontwikkelingen onderwijs 
Het onderwijs is op alle niveaus in ontwikkeling. We leren meer hybride, waarbij verschil-
lende werkvormen en technologieën worden ingezet. De samenwerking tussen onderwijs-
sectoren neemt toe. Zowel verticaal om de doorstroom tussen vo, mbo en hbo te optima-
liseren als horizontaal. Mbo-instellingen nemen de ruimte om samen te werken en hun 
krachten te bundelen waar dat voordeel biedt. MBO Utrecht doet hier actief in mee. Het 
curriculum van een opleiding wordt flexibeler (keuzedelen) en is steeds meer het resultaat 
van co-creatie tussen werkveld, student en maatschappij. Maatschappelijke thema’s vinden 
hun weg in het onderwijs.

Relevante ontwikkelingen arbeidsmarkt
In 2025 is de arbeidsmarkt veel dynamischer en onvoorspelbaarder dan nu. Er is sprake 
van een hogere versnelling: bestaande beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan, met name 
voor lager opgeleiden. Hoger opgeleiden verdringen lager opgeleiden. De toename van de 
potentiële beroepsbevolking zet door. 

De arbeidsmarkt wordt flexibeler, er is een trend van baan- naar werkzekerheid en die zet 
zich de komende jaren voort. Het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 
zoals ZZP’ers, zal blijven toenemen. Dienstverbanden worden korter. Door digitalisering 
veranderen banen voor lager opgeleiden voortdurend; mogelijk vijftig procent wordt in de 
komende twintig jaar geautomatiseerd. Dit heeft vooral gevolgen voor mbo-functies als ad-
ministratief werk, boekhouden, procesbewaking en productbeoordeling. Toekomstig werk-
nemers moeten flexibel meebewegen met en zich ontwikkelen in een sneller veranderend 
banenlandschap.

Toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt
In de sectoren zakelijke en financiële dienstverlening, detailhandel, creatieve beroepen, 
zorg & welzijn, informaticaberoepen en techniek zien we toenemende vraag vanuit de ar-
beidsmarkt. 
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Wat eraan vooraf ging: 
de analyse
Het maken van keuzes voor dit strategisch kompas is voorafgegaan door een  
intensief proces met vele betrokkenen. We hebben gekeken naar onszelf anno 2016, 
naar de omgeving waarin en waarvoor we ons onderwijs aanbieden. We hebben  
geluisterd naar studenten, het werkveld en de medewerkers van MBO Utrecht.  
Om te ontdekken waar onze kracht ligt en met welke behoeften en toekomstige  
ontwikkelingen we rekening moeten en willen houden. Deze analyse delen we in 
dit hoofdstuk, omdat het belangrijke overwegingen zijn geweest in de keuzes die  
we met elkaar gemaakt hebben.

De kracht van MBO Utrecht volgens studenten, medewerkers en het werkveld
Studenten en medewerkers zien het persoonlijke karakter van het onderwijs als kracht van 
MBO Utrecht. Ook de partners in het werkveld herkennen en waarderen de persoonlijke 
aanpak. Onze kleinschaligheid zorgt ervoor dat veel studenten en medewerkers zich ge-
kend, herkend en veilig voelen. Hun betrokkenheid bij de school neemt toe en ze spreken 
er met trots over. 

De kwaliteit van het onderwijs is op veel onderdelen goed, maar kan worden versterkt. Veel 
partners uit het werkveld herkennen onze focus op de bovenkant van de markt en waar-
deren dit. Studenten zijn blij met de kwaliteit van de gevolgde opleiding. Zij erkennen de 
toegevoegde waarde ervan voor hun positie op de arbeidsmarkt.  

Een aantal opleidingen geniet landelijke bekendheid en is toonaangevend binnen hun sec-
tor. Studenten maken tijdens hun opleiding continu kennis met het regionaal werkveld. MBO 
Utrecht is verankerd in de professionele en maatschappelijke regio Utrecht.
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Een andere vraag vanuit de arbeidsmarkt betreft de kennis en vaardigheden van toe- 
komstige medewerkers. Beroepsbeoefenaren in 2025 staan vaker op zichzelf, zijn breed 
opgeleid en maken gebruik van steeds wisselende vaardigheden en technieken. Zij binden  
zich minder aan vaste werkgevers en hebben in hun beroepsleven meer dan 10 banen of 
werkgevers. De productencyclus wordt korter. Dit versnelt de veroudering van kennis en 
vaardigheden. De toekomstige arbeidsmarkt vraagt van werknemers digitale vaardigheden 
zoals instrumentele ICT-kennis, mediawijsheid en informatievaardigheden. Kritisch den-
ken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, interpersoonlijke vaardigheden als com-
municeren en samenwerken en sociale en culturele vaardigheden worden in de toekomst 
belangrijker voor werknemers. Dit geldt ook voor metacognitie, zelfregulatie, en een onder-

nemende houding. Routinewerk neemt af, niet-routine werk neemt toe. 

Relevante ontwikkelingen in de regio
De regio Utrecht behoort tot de meest competitieve regio’s van Europa. De verwachte ba-
nengroei in de provincie Utrecht is hoger dan landelijk. De bovengemiddelde economische 
groei is vooral zichtbaar in de zakelijke dienstverlening, IT, groothandel en horeca. De netto 
arbeidsparticipatie ligt relatief hoog, behalve bij mensen met een laag of middelbaar oplei-
dingsniveau. De vraag vanuit de Utrechtse arbeidsmarkt richt zich sterk op personeel uit 
het hogere beroepssegment.

Bovenstaande inzichten gecombineerd met onze kracht en kernwaarden hebben geleid tot 
de ambities die we hebben vastgelegd in dit strategisch kompas.
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