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1. Vooraf
Dit is een verkorte versie van het officiële Jaarverslag 2009 van de Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en  
Educatie Zaanstreek-Waterland.  

2. Gang van zaken in het verslagjaar
2.1 Kernthema’s in het verslagjaar

Regio College op eigen kracht verder
Voor het College van Bestuur (CvB) stond 2009 voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereiding van de voorgenomen 
samenwerking met het Horizon College. De besturen van beide roc’s hadden in september 2008 de intentie tot deze samenwerking 
uitgesproken vanuit de overtuiging dat een samengaan aanzienlijke voordelen oplevert voor deelnemers, werkgevers, medewerkers 
en andere belanghebbenden in de regio.
Over het fusievoornemen is in 2009 uitgebreid gesproken met de medezeggenschapsraden van beide organisaties. Daarnaast 
zijn de externe belanghebbenden in de regio geconsulteerd. Uit deze consultatie bleek dat er draagvlak was voor de voorgenomen 
samenwerking. 
In augustus 2009 hebben de Colleges van Bestuur een bedrijfsplan voor het nieuw te vormen roc voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraden ter advisering en instemming. 
De medezeggenschapsraad van het Regio College heeft, na aanpassing op een aantal belangrijke onderdelen, uiteindelijk 
ingestemd met het bedrijfsplan. De medezeggenschapsraad van het Horizon College heeft echter een negatief advies uitgebracht. 
Tegelijkertijd werd duidelijk dat de in het bedrijfsplan voorgestelde samenwerkingsvorm onder de huidige wetgeving niet op 
medewerking van het ministerie van OCW kon rekenen. Deze ontwikkelingen hebben de CvB’s in november doen besluiten om af te 
zien van de voorgenomen samenwerking.
Het CvB betreurt het dat de beoogde samenwerking met het Horizon College niet doorgaat, maar benadrukt tegelijkertijd dat het 
Regio College vanuit kracht aan het fusieproces is begonnen en dat de financiële positie gezond is. Het CvB zal in 2010 een nieuwe 
strategie voor het Regio College bepalen. 
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Invoering competentiegericht onderwijs op schema
Het Regio College ligt goed op schema met de implementatie van het competentiegericht onderwijs (cgo). Bij de beroepsopleidende 
leerweg (BOL) volgde per 1 oktober 2009 83% van de deelnemers cgo, bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) was dit 48%. 

Begeleiding deelnemers werpt vruchten af
Het Regio College besteedt veel aandacht aan deelnemersbegeleiding, zodat alle deelnemers een succesvolle schoolloopbaan 
kunnen doorlopen. In 2009 is fors ingezet op reductie van het percentage voortijdig schoolverlaters. Deze inzet heeft resultaat 
geboekt: ten opzichte van het schooljaar 2007-2008 is het aantal schoolverlaters met 14,5% gedaald. Het percentage voortijdig 
schoolverlaters bij het Regio College ligt nog wel boven het landelijk gemiddelde voor alle mbo-instellingen. Daar staat tegenover 
dat het Regio College ook bovengemiddeld veel risico-deelnemers heeft. Er is alle reden om de inspanningen op dit vlak 
onverminderd voort te zetten. Daarvoor is een sluitende aanpak in samenwerking met de gemeentelijke diensten noodzakelijk.
Het verzuim- en meldprotocol is in overleg met de gemeenten aangescherpt. Met de gemeenten zijn ook afspraken gemaakt over 
functie en gebruik van het digitale verzuimloket. In 2009 heeft het Regio College zowel in Zaandam als in Purmerend spreekuren 
opgezet van leerplichtambtenaren op school. De deelnemers die te veel ongeoorloofd verzuimen, worden opgeroepen voor een 
gesprek in het Servicecentrum of op school. 

Samenwerking met vmbo verder uitgebouwd
Het Regiocollege werkt intensief samen met de vmbo-scholen in Zaanstreek en Waterland. “Startbaan” in Zaandam en “Bruggen 
Bouwen in Waterland” en Campus Beroepsonderwijs in Purmerend zijn projecten die ertoe leiden dat vmbo en mbo een doorlopende 
leerweg vormen. 
In Purmerend heeft de samenwerking ook in fysieke zin vorm gekregen: in het gebouw de Spinnekop zijn de opleidingen van het 
Regio College en de vmbo-bovenbouw van de Purmerendse ScholenGroep (PSG) vanaf het schooljaar 2009-2010 samen gehuisvest.

ELKK in gebruik genomen
Het elektronisch loket kernprocedure en keuzegids, ELKK, is in 2009 definitief in gebruik genomen. ELKK is een digitaal instrument 
en een stappenplan om de overstap van elke vmbo-leerling naar het vervolgonderwijs te volgen. Het is een instrument om voortijdig 
schoolverlaten terug te dringen. Resultaat was dat in de zomer slechts een klein aantal leerlingen (5) overgedragen is aan het 
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt/leerplicht voor verdere begeleiding. 
Een tweede voorziening die in 2009 definitief in gebruik is genomen, is de zogenoemde warme overdracht van zorgleerlingen. De 
zorgcoördinator van de vmbo-school en de medewerkers van het Regio College zorgen ervoor dat de juiste informatie beschikbaar 
komt om de leerling passend onderwijs en passende begeleiding te kunnen bieden. In 2010 krijgen plusvoorzieningen gestalte die de 
begeleiding voor zogeheten ‘overbelaste’ leerlingen verder verstevigen. De introductie van loopbaanleren in het vmbo leidt ertoe dat 
er extra aandacht is voor een beter afgewogen keuze voor vervolgopleiding en beroep. 

Aansluiting op de vraag  
Het Regio College weet steeds beter in te spelen op de behoefte van werkgevers en hun personeel aan opleidingen op maat. 
Goede voorbeelden hiervan zijn het incompany opleidingsprogramma voor een Noord-Hollandse keten van autobedrijven, de 
winteropleidingen voor personeel uit de grond-, water- en wegenbouw, en de maatwerktrajecten voor zorginstellingen in de regio.
Omdat de arbeidsmarkt vanwege de crisis onder druk staat, heeft het Regio College in 2009 deelgenomen aan het landelijke 
onderzoek naar perspectieven op werk onder afstuderende mbo’ers; dit programma heet School ex. Aansluitend kregen de 
deelnemers extra begeleiding en hebben ze nagedacht over vervolgscholing. 

Inhaalslag educatie
Voor de inwoners van gemeenten in Zaanstreek-Waterland heeft het Regio College aanmerkelijk meer educatietrajecten verzorgd 
dan in 2008. Enerzijds heeft dit te maken met het gegeven dat gemeenten nog niet bestede educatiebudgetten uit de afgelopen 
jaren uiterlijk in 2009 moeten inzetten. Anderzijds weet het Regio College sneller en beter met een aanbod aan te sluiten bij de 
behoeften van gemeenten en hun burgers. Voor de nabije toekomst houdt het Regio College rekening met een aantal risico’s: 
bezuinigingen bij de overheid en de start van marktwerking in educatie in 2013. 

Mijlpalen op het gebied van huisvesting
Bij de start van het schooljaar 2009-2010 heeft het Regio College in Purmerend een nieuw onderkomen betrokken: de Spinnekop. 
Het bijzondere is dat het Regio College in dit gebouw ‘samenwoont’ met  het College voor Beroepsonderwijs – dit is de bovenbouw 
van het beroepsgerichte vmbo van de Purmerendse ScholenGroep (PSG). Hiermee krijgt de overgang vmbo-mbo een extra 
stimulans. Bij de feestelijke opening speelden deelnemers van vmbo en mbo een hoofdrol.
In Zaanstad hebben Regio College, Ymere en gemeente Zaanstad overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van de 
onderwijshuisvesting aan de Cypressehout. Met deze overeenkomst is een lang gekoesterde wens van het Regio College in 
vervulling gegaan. Het onderwijs wordt geconcentreerd in de gerenoveerde gebouwen Cypressehout 95, 97 en 99. Het gebouw 
Cypressehout 100 wordt verkocht aan Ymere en zal plaats maken voor woningbouw. 

Financiën gezond
De jaarrekening laat zien dat de financiële positie van het Regio College op dit moment gezond is. Mede door een aantal incidentele 
posten is het exploitatieresultaat over 2009 bijna € 1,5 miljoen positief en is de solvabiliteit toegenomen tot 49%. 
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2.2 De deelnemer voorop

2.2.1 Cijfers en resultaten beroepsonderwijs

In onderstaande tabellen staan cijfers over de prestaties van het Regio College op dit vlak in 2009 en voorafgaande jaren.

Deelnemers en diploma’s beroepsonderwijs
(meetmoment: oktober van genoemd studiejaar)

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Ontwikkeling2

Aantal deelnemers BOL 3.289 3.282 3.057 3.017 - 1,3%

Aantal-deelnemers BBL/deeltijd BOL 2.199 2.586 2.820 2.763 - 2,1%

Aantal deelnemers totaal 5.488 5.868 5.877 5.780 - 1,7%

Aantal diploma’s1 1.703 1.875 1.851 2.048 + 10,6%

1: aantal diploma’s gemeten per kalenderjaar van het eerstgenoemde jaar in de kolom
2: t.o.v. vorige schooljaar

Het aantal deelnemers BOL is in vergelijking met het schooljaar 2008/2009 vrijwel stabiel gebleven. Aan de stijging van 
het aantal BBL-deelnemers een eind gekomen. Belangrijke verklaring hiervoor is de economische crisis: werkgevers en 
samenwerkingsverbanden van werkgevers kunnen minder leer-werkplekken aanbieden. In 2010 zet deze trend zich voort.

Tijdens het schooljaar 2008-2009 zijn 840 deelnemers binnen het Regio College veranderd van opleiding/Crebo (inclusief 
gediplomeerde uitstroom) en 81 van leerweg.
Het Regio College heeft geen formele samenwerkingsverbanden met vo-scholen waarin een automatische overstap van leerlingen 
van de vo-school naar het Regio College is geregeld. 
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Wat betreft het rendement van het beroepsonderwijs hebben Ministerie van OC&W, onderwijsinspectie en MBO Raad met elkaar 
afgesproken dat vanaf 2009 zal worden uitgegaan van de volgende indicatoren:
• het jaarresultaat, kortweg het percentage gediplomeerde deelnemers ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de 

instelling verlaten óf met een diploma doorstromen;
• het diplomaresultaat, kortweg het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten 

die in het verslagjaar de instelling verlaten.

In onderstaande tabellen wordt de ontwikkeling van deze indicatoren weergegeven. 
In bijlage 1 zijn jaarresultaat en diplomaresultaat gespecificeerd per afdeling.

Jaarresultaat Regio College

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2008/2009
alle roc’s

Totaal 63,7% 64,6% 61,6% 65,7% 64,8%

Niveau 1 65,7% 63,3% 58,9% 61,3%

Niveau 2 59,3% 62,8% 56,9% 62,6%

Niveau 3 64,7% 65,9% 60,4% 69,2%

Niveau 4 67,4% 66,6% 69,7% 67,2%

Bron: DUO/CFI

Het jaarresultaat voor het Regio College als geheel is fors verbeterd en ligt nu boven het gemiddelde voor alle roc’s. Voor een 
belangrijk deel kan deze ontwikkeling worden teruggevoerd op de inspanningen van het Regio College om het verzuim en het 
voortijdig schoolverlaten tegen te gaan; hierop wordt elders in dit bestuursverslag nader ingegaan. 
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Diplomaresultaat Regio College

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2008/2009
alle roc’s

Totaal 61,5% 63,3% 61,1% 64,2% 64,7%

Niveau 1 50,5% 49,3% 39,5% 43,6%

Niveau 2 48,0% 50,3% 43,9% 50,1%

Niveau 3 67,2% 67,4% 64,4% 73,2%

Niveau 4 70,6% 74,2% 76,5% 72,5%

Bron: DUO/CFI

Ook het diplomaresultaat is verbeterd. De resultaten voor de niveaus 1 en 2 liggen hier betrekkelijk laag, omdat veel deelnemers 
met een diploma doorstromen naar een hogere opleiding. Dit verklaart ook waarom het diplomaresultaat lager is dan het landelijk 
gemiddelde, terwijl het jaarresultaat hoger is.

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld.

Ontwikkeling nieuwe voortijdig schoolverlaters 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Aantal % (*) Aantal % (*) Aantal % (*) Aantal % (*)

Regio College 553 12.7% 498 11.3% 553 12.0% 473 10.7%

Gemiddelde roc’s 10,5% 10,2% 9,6% 9,3%

Bron: CFI/DUO
(*): % t.o.v. totaal aantal deelnemers Regio College/roc’s

Uit de tabel blijkt dat de stijging die zich in het schooljaar 2007-2008 heeft voorgedaan, in het schooljaar 2008-2009 is gecorrigeerd. 
Mede dankzij de inspanningen van het Regio College op het gebied van deelnemersbegeleiding en verzuimbeleid (zie par. 2.2.3), is 
het aantal vsv-ers beduidend teruggebracht. De middelen voor  zorg en begeleiding (IBO-ZAT en ZORG) hebben dit mede mogelijk 
gemaakt. Blijvende inspanning, in nauwe samenwerking met de gemeenten, is nodig om het aantal verder terug te brengen en het 
resultaat van het Regio College op of onder het landelijke roc-gemiddelde te brengen.
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Bij het Regio College stroomt een groep deelnemers in met een lage vooropleiding of zelfs zonder een diploma. Deze zogenaamde 
VOA-geïndiceerden worden gedefinieerd als deelnemers op niveau 1 en 2 met een lagere vooropleiding dan vmbo gemengde leerweg. 
De ontwikkeling van het percentage VOA-geïndiceerden en van hun diplomaresultaat is als volgt. 

2006/2007 2007/2008 2008/2009

% VOA-geïndiceerden1 32,1% 31,6% 31,8%

Diplomaresultaat VOA-geïndiceerden 48,7% 42,4% n.n.b.

Bron: DUO/CFI
1: t.o.v. totaal aantal deelnemers Regio College

Het aantal VOA-deelnemers ligt in 2008/09  ruim 4% boven het landelijke roc-gemiddelde.

De tevredenheidsonderzoeken die onder deelnemers zijn verricht, geven het volgende beeld:

Instroomonderzoek Doorstroomonderzoek Uitstroomonderzoek
Ambitie Regio 

College 2011

2006-2007 2008-2009 2007-2008 2009-2010 2006-2007 2007-2008

Rapportcijfer opleiding 6,9 6,8 6,1 6,6 7,0 6,8 7,0

Rapportcijfer school 6,4 6,2 5,6 6,0 6,6 6,5 7,0

Het instroomonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek onder alle deelnemers die voor het eerst staan ingeschreven bij het Regio College.
Het doorstroomonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek onder de “zittende” deelnemers van het Regio College. 
Het uitstroomonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters.

8
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De tabel laat zien dat het Regio College over het geheel genomen een krappe voldoende scoort. Waar bij het instroom- en 
uitstroomonderzoek de tevredenheid de afgelopen jaren licht is gedaald, laten de cijfers van het recente doorstroomonderzoek zien 
dat de waardering van de deelnemers weer enigszins stijgt. 
De eigen opleiding wordt in alle onderzoeken beter beoordeeld dan de school. Dit wijst erop dat deelnemers de schoolbrede 
voorzieningen, zoals ict en huisvesting, als minder gunstig ervaren. Door investeringen in de huisvesting en de ict-voorzieningen 
(zie elders in dit jaarverslag) wil het Regio College hierin verbetering brengen. Het valt op dat de scores in het instroom- en 
uitstroomonderzoek hoger liggen dan in het doorstroomonderzoek; een duidelijke verklaring voor dit verschil is niet te geven. 

In bijlage 1. zijn, voor zover mogelijk, de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken nader gespecificeerd per afdeling. Op basis van 
deze scores worden met de onderwijsmanagers en met de hoofden van de diensten afspraken gemaakt over verbeteracties. 

2.2.2 Aansprekend beroepsonderwijs

Het Regio College heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van onderwijs, dat voldoet aan de nieuwe landelijke 
diploma-eisen die vanaf 2011 gaan gelden. Kernpunt daarin is dat niet kennis alleen, maar ook de competenties die voor een beroep 
noodzakelijk zijn, aangeleerd en aangetoond moeten worden. Het aantal deelnemers dat dit competentiegerichte onderwijs (cgo) 
volgt,is de afgelopen vier jaar fors toegenomen, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Deelnemers in competentiegerichte opleidingen 

 
BOL BBL

aantal percentage. aantal percentage.

1-10-2006 1381 42% 242 11%

1-10-2007 1549 47% 661 25%

1-10-2008 2226 69% 1012 35%

1-10-2009 2678 83% 1377 48%

Dat het percentage deelnemers in competentiegericht onderwijs voor de BOL aanmerkelijk hoger ligt dan voor de BBL, heeft de 
volgende redenen:
• bij de BBL is er een breed scala aan opleidingen. Veel van deze opleidingen hebben weinig deelnemers. Het Regio College volgt bij 

die opleidingen het ontwikkeltempo van de kenniscentra van de verschillende branches voor de invoering van cgo en speelt een 
actieve rol bij die gezamenlijke ontwikkeling;

• bij de BOL zijn veel opleidingen in samenwerking met hun bedrijven/instellingen al langer bezig met de vernieuwing van het 
onderwijs, waarop de nieuwe landelijke diploma-eisen in essentie goed aansluiten. Daardoor werken ook de hogere leerjaren al 
volgens de nieuwe landelijke eisen. In de BBL zijn veel opleidingen pas in 2009 gestart waardoor er nog relatief veel leerlingen in 
eindtermen-gerichte opleidingen zitten.

2006

2007

2008

2009

= BOL x 100 = BBL x 100
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Sinds 2007 organiseert het Regio College keuzeprogramma’s in het kader van burgerschap voor BOL-deelnemers van een aantal 
afdelingen. Er is een uitgebreid aanbod van workshops, dat aansluit bij de kerntaken uit het brondocument “Leren, loopbaan en 
burgerschap”. Een workshop duurt 10 weken en neemt 2 lestijden in beslag. 
Uit een evaluatie onder deelnemers blijkt dat zij de meeste workshops goed waarderen, maar dat ze kritiek hebben op de 
organisatie van Regio Top. Daarop zijn verbeteracties ingezet. De deelname aan Regio Top ontwikkelt zich als volgt: 

Aantal trajecten Regio Top

1e jrs 2e jrs totaal

2007 -2008 396 54 450

2008 - 2009 986 360 1346

2009 - 2010 824 1066 1890

Traject = deelname van deelnemer aan workshop

In het voorjaar van 2010 wordt Regio Top geëvalueerd en wordt een besluit genomen over het voortzetten van Regio Top.

2.2.3 Begeleiding en zorg

Het Servicecentrum heeft een centrale plaats in het Regio College als informatie- en adviescentrum voor deelnemers en andere 
betrokkenen. In 2009 is het aantal specialisaties op het gebied van deelnemerszorg en -begeleiding uitgebreid, zodat aan 
deelnemers steeds meer een op maat gesneden traject kan worden aangeboden. Deze intensivering wordt deels mogelijk gemaakt 
door de landelijke IBO ZAT- en Zorgmiddelen en deels door de inzet van eigen middelen ten behoeve van de implementatie van het 
verzuimbeleid. 

Zorg- en adviesteam
Met deelnemers die mogelijk extra zorg behoeven, wordt contact opgenomen door het zorgteam van het Regio College. Indien 
nodig wordt de situatie van deze deelnemers ingebracht in het zorg- en adviesteam (ZAT), het  hulpverlenersoverleg van het Regio 
College met externe instanties. 
Deze externe instanties zijn:
• Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland
• Gemeente Zaanstad
• Gemeente Purmerend 
• Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland
• Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Lucertis
• MEE Amstel & Zaan
• Regionaal Expertise Centrum (REC), vertegenwoordigd door Altra College
• Straathoekwerk Zaandam
• Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
• Brijder Jeugd
Vanuit het Regio College zitten de drie zorgadviseurs van het Servicecentrum in het ZAT.
Na de pilot in schooljaar 2007-2008 is het ZAT per schooljaar 2008-2009 structureel aan de slag gegaan. Op 18 november 2009 is het 
ZAT-convenant Zaanstad ondertekend door de betrokken partners.
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Aantal deelnemers in zorgteam Regio College en zorg- en adviesteam

Totaal aantal contacten zorgteam Totaal aantal deelnemers Van wie ingebracht in zorg- en adviesteam

96 52 35

Aantal deelnemers ingebracht in zorg- en adviesteam Van wie succesvol schoolloopbaan voortgezet

35 23 = 65,7%

De deelnemers die tegenwoordig uiteindelijk in het ZAT-overleg worden ingebracht, kampen meestal met zwaardere problematiek. 
Dit brengt met zich mee dat het percentage ZAT-deelnemers dat succes vol zijn/haar schoolloopbaan heeft vervolgd, is gedaald 
ten opzichte van vorige schooljaren. Voor de pilot in schooljaar 2007-2008 gold dat 71% van de ZAT-deelnemers succesvol zijn/haar 
schoolloop baan heeft vervolgd, in schooljaar 2008-2009 was dit 75%. In kalenderjaar 2009 is dit percentage gedaald tot 65,7%. 

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
Tot aan de zomervakantie werd het schoolmaatschappelijk werk verzorgd vanuit Bureau Jeugdzorg, per december 2009 is dit 
overgegaan naar de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) op het Regio College. SMD verzorgt deze dienstverlening op 
de locaties Zaandam en Purmerend, vier dagen in de week. In de tussenliggende periode (zomervakantie tot en met november) zijn 
de gesprekken opgevangen door adviseurs van het Servicecentrum.

Aantal deelnemers SMW in 2009

Totaal aantal deelnemers Aantal deelnemers dat een training volgde Aantal deelnemerscontacten (incl. trainingen)

94 9 240

Leerlinggebonden Financiering (LGF)
Deelnemers met een lichamelijke en/of geestelijke handicap kunnen in aanmerking komen voor LGF (het zgn. ‘rugzakje’). Uit deze 
LGF kan extra begeleiding worden gefinancierd zodat de betreffende deelnemer in staat is zijn opleiding succesvol af te ronden.
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Binnen de LGF worden drie clusters onderscheiden:
• audio- en/of spraakproblemen;
• chronische ziekte, lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel;
• psychi(atri)sche ziekte.
In 2009 waren er in totaal 99 deelnemers met een LGF-indicatie, waarvan het merendeel (81) met een indicatie psychi(atri)sche 
ziekte. 

Verzuimbegeleiding
Het Servicecentrum is betrokken bij de implementatie en uitvoering van het verzuim- en meldprotocol van het Regio College. Het 
protocol is in overleg met de gemeente Zaanstad en de gemeente Waterland tot stand gekomen. 
Vanaf september 2009 is het Regio College gaan werken met het digitale verzuimloket. Verzuimmeldingen komen via dit loket 
rechtstreeks bij de juiste leerplichtambtenaar terecht. Daarnaast vindt de communicatie tussen school een leerplicht via dit loket 
plaats. In de maanden september – december zijn er 125 meldingen bij het loket geweest.
In 2009 is begonnen met spreekuren van leerplichtambtenaren op school, zowel in Zaandam als in Purmerend. De deelnemers die 
te veel ongeoorloofd verzuimen, worden opgeroepen voor een gesprek op school. Het doel van deze spreekuren is om het voortijdig 
schoolverlaten terug te dringen.

Deelnemersbegeleiding 
De programma’s Startbaan (Zaanstreek) en Bruggen Bouwen in Waterland hebben onder meer als doel om vmbo-leerlingen 
beter voor te bereiden op hun overstap naar het mbo, door  “maak-het-mee- activiteiten” en gerichte begeleiding door mentoren 
in het vmbo. In het kader van Bruggen Bouwen vindt er ook al twee schooljaren een onderzoek plaats naar loopbaanleren. Er is 
een directe relatie tussen een krachtige loopbaangerichte leeromgeving en studiesucces. Een loopbaangerichte leeromgeving 
kent drie componenten die onderling samenhangen: praktijkgerichtheid, dialoog en keuzemogelijkheden. In 2009 vond de 
tweede meting plaats onder 600 BOL deelnemers en 86 loopbaancoaches. Daaruit blijkt dat het Regio College het goed doet 
qua praktijkgerichtheid, nog laag scoort op het ontwikkelen van loopbaancompetenties, maar wel zeer gemotiveerd is om het 
echte loopbaanleren vorm te geven. In de kenniskring deelnemersbegeleiding – dat is de groep van alle docenten die ontwikkeling 
van deelnemersbegeleiding in hun takenpakket hebben - is afgesproken om in 2009-2010 te investeren in de kwaliteit van de 
loopbaandialoog, docenten die mèt deelnemers praten over hun ervaringen in de levensechte praktijk en dat verbinden met 
de benodigde theorie. Het  professionaliseringsaanbod Focus kent naast de werkplaats loopbaancoach ook individuele en 
teamaanvragen voor professionalisering van docenten in hun taak als loopbaancoach. De  belangstelling hiervoor neemt toe. 

2.2.4 Inburgering en educatie

Plaveia heeft in 2009 een aanmerkelijke groei doorgemaakt. Deze groei betrof zowel het aantal deelnemers als de omzet. 
Gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben een kwalititieve en kwantitatieve investering gedaan in educatieactiviteiten. 
Resultaat is dat behalve de restgelden uit voorgaande jaren ook een groot deel van het educatiebudget 2009 feitelijk besteed is. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aantallen deelnemers in 2009 op het gebied van educatie en 
volwassenenonderwijs. 

Deelnemers

Breed Maatschappelijk Functioneren 391

Sociale Redzaamheid 185

Opvoedingsondersteuning 818

WMO 661

NT2 484

MBO (Aan Z)  37

Taalcoaching voor vrijwilligers 129

VAVO WEB  320

Herkennen laaggeletterdheid    88

Intakes   518

Totaal  3.631
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Op verschillende terreinen is geïnvesteerd en geïntensiveerd. Zo is er een duidelijke scheidslijn ontstaan in de 
alfabetiseringstrajecten tussen enerzijds deelnemers die opgeleid moeten worden om deel te kunnen nemen aan het verplichte 
inburgeringsprogramma en anderzijds deelnemers van wie al snel kan worden vastgesteld dat dit geen haalbaar perspectief is. 
Voor deze laatste groep is een programma ontwikkeld dat zo snel mogelijk toeleidt naar plekken waar deelnemers andere mensen 
ontmoeten en kunnen participeren in de lokale samenleving. 
Het BBL+ programma – een programma dat een beroepsopleiding koppelt aan een baan of ervaringsplaats, extra 
vaardigheidstrainingen en intensieve coaching  - dat al actief was in de Zaanstreek, is in 2009 ook gestart in Purmerend met een 
eerste groep.  Daarnaast is in Purmerend gestart met een intensieve taalgroep. Deze kleine groepen worden in korte tijd tot een 
hoger niveau Nederlands opgeleid.
Op het gebied van inburgering is het Regio College in 2009 alleen nog op beperkte schaal actief in Noord-Kennemerland. Medio 
2010 loopt deze activiteit ten einde.

De bestrijding van laaggeletterdheid is in 2009 nadrukkelijk geagendeerd. Vanuit allerlei overheidsgeledingen is hier aandacht voor 
gevraagd. In mei 2009 was er in Haarlem een provinciale conferentie waar met name de rol van ambassadeurs centraal stond. Deze 
ambassadeurs – ex-laaggeletterden die voorlichting geven over hoe het is om niet te kunnen lezen en schrijven, maar ook duidelijk 
de boodschap uitdragen dat hier iets aan te doen is middels onderwijs – zijn ook bij het Regio College aan de slag gegaan. De extra 
aandacht heeft daadwerkelijk geleid tot meer deelnemers, ook al doordat loketfunctionarissen van de diverse gemeenten zijn 
getraind in het herkennen van laaggeletterdheid.

In 2010 zijn ook de programma’s opvoedingsondersteuning geïntensiveerd. In de diverse gemeentes zijn veel lezingen en 
uitgebreidere programma’s verzorgd over het opvoeden van kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën. Verder zijn er 
programma’s verzorgd ter ondersteuning van vrijwilligers die bij diverse verenigingen in de regio actief zijn; zijn er programma’s 
gestart specifiek voor ouderen (bijvoorbeeld bewegingsprogramma’s en digitale cursussen); en trainingen bedoeld voor mensen die 
in dorps- of wijkraden zitten dan wel anderszins deel hebben aan een vertegenwoordigend orgaan. Nieuw in 2009 is dat veel van 
deze programma’s niet door het Regio College zelf, maar door andere partijen werden verzorgd. Belangrijke afweging hierbij was 
dat het hier een eenmalig aanbod betrof waarvoor de expertise en capaciteit nadrukkelijk meer elders aanwezig was. 

Ten slotte is er een opmerkelijke groei waarneembaar bij het vavo. Een toenemend aantal jongvolwassenen kiest ervoor om een 
havo- of vwo-diploma te halen op het vavo. Voor de deelnemers die eerder op het vo gezakt zijn voor hun examen, geldt dat ze via 
deze route met deelcertificaten alsnog hun examen succesvol kunnen afronden zonder weer een jaarlang voltijds in de schoolbanken 
te zitten. Voor deelnemers die hun vmbo-t hebben afgerond, geldt dat dit voor hen de route moet uitstippelen naar het hbo.

Voor de komende jaren is een aanmerkelijke reductie te verwachten in de omvang van activiteiten op het gebied van 
volwasseneducatie. Het uithevelen van educatiegeld naar het middelbaar beroepsonderwijs, voor extra ondersteuning taal- en 
rekenonderwijs, en de extra bezuinigingen op het educatiebudget vanaf 2011 e.v., maken dat er aanmerkelijk minder budget 
beschikbaar komt. Dit noopt het Regio College tot het maken van scherpe keuzes wat betreft de toekomst van Plaveia. 

2.3 Partnerschap in de regio

2.3.1  Samenwerking met vmbo en hbo

Het Regio College werkt al een aantal jaren intensief samen met de vmbo-scholen in Zaanstreek en Waterland. Startbaan in 
Zaandam, Bruggen Bouwen in Waterland en Campus Beroepsonderwijs Purmerend zijn projecten waarin wordt gewerkt aan een 
doorlopende leerweg vmbo-mbo. Samenwerkingpartners in de Zaanstreek zijn OVO-Zaanstad en Amarantis; in Waterland zijn dat 
de Purmerendse ScholenGroep (PSG), De Triade, het Don Bosco College en het Clusius College.

De samenwerking krijgt steeds meer vorm en inhoud. In 2009 is ELKK, (het elektronisch loket kernprocedure en keuzegids), 
definitief in gebruik genomen. ELKK is een digitaal instrument om de overstap van elke vmbo-leerling naar het vervolgonderwijs te 
volgen. Het streven is dat de aanmelding bij het vervolgonderwijs van elke leerling al vóór het eindexamen vmbo bekend is. Op deze 
manier kan het voortijdig schoolverlaten worden teruggedrongen. Resultaat was dat in de zomer 2009 slechts een klein aantal 
leerlingen (5)  overgedragen is aan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt/ leerplicht voor verdere begeleiding. 
Een tweede voorziening die in 2009 definitief in gebruik is genomen, is de warme overdracht van zorgleerlingen. Er is direct 
contact tussen de mbo-opleiding en de zorgcoördinator van de betreffende vmbo-school om een leerling voor wie de opleiding niet 
vanzelf goed gaat, passend onderwijs te bieden; dit gebeurt nadat ouders toestemming hebben gegeven voor het overdragen van 
informatie. Binnen het Regio College neemt de betreffende regisseur leerlingbegeleiding in een team de zorg over van de collega’s in 
het vmbo. En als daar aanleiding toe is, wordt een handelingsplan afgesproken in het zorg- en adviesteam (ZAT, zie par. 2.2.3). 
Ook het aansluiten van de opleidingsprogramma’s gebeurt via Startbaan. Er zijn pilots waarin docenten vmbo en mbo 
samenwerken, zodat leerlingen al in het vmbo met de werkwijze in het mbo in aanraking worden gebracht. Dat versoepelt de 
overstap naar de vervolgopleiding. De introductie van loopbaanleren in het vmbo leidt ertoe dat er extra aandacht is voor een beter 
afgewogen keuze voor vervolgopleiding en beroep. 



In 2009 is begonnen met het verbeteren van de aansluiting van de theoretische leerweg in het vmbo op het mbo. Leerlingen komen 
via projecten en opdrachten in aanraking met de werkwijze van het mbo. De bedoeling is dat leerlingen hierdoor tijdig en beter 
onderbouwd  een keuze maken voor opleiding en beroep. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat deze groep leerlingen vaak na 
enige tijd hun keuze voor een mbo-opleiding herzien, met als gevolg studievertraging en risico op uitval. 
Speciale aandacht krijgt de route van theoretische leerweg via mbo naar hbo. Voor steeds meer leerlingen is dit een aantrekkelijke 
leerweg. De versnelde turboroute is bedoeld voor de goed presterende leerlingen. Daarbij is nu op de Campus beroepsonderwijs in 
Purmerend in 2009 een project gestart om alle tl-leerlingen al in leerjaar 4, nog voor hun eindexamen, enkele onderdelen van mbo-
opleidingen aan te bieden.  

In 2009 is ook een aantal onderzoeken uitgevoerd. In samenwerking met MKB Zaanstreek is het belang van stages voor leerlingen 
in beeld gebracht. En studenten van de VU onderzochten wat voor leerlingen de meest aansprekende manier van voorlichting en 
informatie over vervolgonderwijs is. 
De eerste opbrengsten van Bruggen Bouwen in Waterland zijn inmiddels beschreven in de publicatie “Je moet het meemaken, vmbo 
en mbo komen in elkaars wereld”. Op drie landelijke conferenties zijn de ervaringen overgedragen naar collega’s. 

Belangrijke gebeurtenis in Purmerend was de opening van het gebouw Spinnekop. De vmbo bovenbouw van de PSG en het mbo van 
het Regio College zitten sinds september 2009 in één gebouw bij elkaar. Een uniek gegeven dat landelijk belangstelling trekt. 
Vmbo en mbo moeten wennen aan het samenwonen in één gebouw. Het kost tijd en moeite om goed te kunnen omgaan met de 
verschillen in belevingswereld en gedrag tussen vmbo-leerlingen en mbo-deelnemers. En natuurlijk moeten ook de medewerkers 
van PSG en Regio College aan elkaar wennen. Een gezamenlijke stuurgroep van PSG en Regio College volgt de ontwikkelingen op de 
voet en stuurt bij waar nodig. Er is al een aantal maatregelen getroffen in de sfeer van huisvesting en toezicht.
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2.3.2 Samenwerking met werkgevers en gemeenten

Aan het afstemmen van de opleidingen op de behoeften en wensen van werkgevers is in 2009 opnieuw veel aandacht gegeven 
door per opleiding regelmatig en structureel contact met de vraagzijde van de arbeidsmarkt te houden. Binnen de onderwijsteams 
zijn docenten (regisseurs) aangewezen, die de beroepspraktijkvorming (bpv) en het onderhouden van relaties met werkgevers 
coördineren. 
Het opzetten van nieuwe opleidingen gebeurt ook altijd in nauw overleg met het beroepenveld. De voedingsmiddelenindustrie 
in de Zaanstreek heeft aangegeven dat er behoefte bestaat aan een nieuwe mbo-opleiding die aansluit bij de ontwikkelingen 
in de branche en die bovendien aantrekkelijk is voor potentiële deelnemers. Inspelend op deze behoefte is het Regio College in 
samenwerking met het Clusius College begonnen met het opzetten van een nieuwe opleiding Food and Innovation. Het is tot nu toe 
niet gelukt om deze opleiding van de grond te tillen, mede doordat het lastig is om voldoende deelnemers hiervoor te interesseren. 
Samen met de werkgevers in de sector wordt nu bekeken of op een andere wijze aan de opleidingsbehoefte invulling kan worden 
gegeven. 

De beroepspraktijkvorming (bpv) van deelnemers en de examinering zijn onderdelen van het onderwijsproces waar werkgevers en 
Regio College elkaar treffen. Het Regio College voert regelmatig onderzoek bij bpv-bedrijven uit naar de tevredenheid over de wijze 
waarop het Regio College vorm geeft aan de bpv en aan de examinering. Omdat de resultaten van het meest recente onderzoek pas 
na het voltooien van dit jaarverslag beschikbaar komen, wordt hier volstaan met de resultaten van het onderzoek uit 2008. 

Resultaten bpv enquête 2008 (respondenten: werkgevers/praktijkbegeleiders)

Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Neutraal

Informatie over bpv vanuit opleiding 13,8% 59,2% 14,3% 2,6% 10,7%

Begeleiding deelnemer tijdens bpv vanuit opleiding 17,2% 58,2% 7,0% 2,9% 15,5%

Aansluiting onderwijs op beroepspraktijk 18,4% 50,1% 20,4% 1,8% 6,1%

Wijze van beoordeling bpv 18,3% 66,4% 5,8% 1,6% 7,5%

Aansluiting toetsing en examinering bij beroepspraktijk 12,6% 58,7% 8,3% 3,4% 10,5%

De uitvoering en begeleiding van de bpv worden in het algemeen door een ruime meerderheid van de respondenten als 
voldoende tot goed beoordeeld. De informatie vanuit de opleiding en de aansluiting van onderwijs op beroepspraktijk beoordeelt 
een flinke minderheid van de respondenten als onvoldoende. De resultaten van de enquête, die ook per afdeling kunnen 
worden gespecificeerd, zijn intern besproken met managers en regisseurs bpv en verbeteracties zijn zo nodig opgenomen 
in de teamwerkplannen. Daarnaast zijn de resultaten en mogelijke verbeteracties besproken met grote werkgevers en in 
bedrijfsadviescommissies.

Met de medewerkers van de werkgevers die bij de bpv en de examinering zijn betrokken, wordt zowel op individueel als collectief 
niveau contact onderhouden. In 2009 hebben de verschillende opleidingen bijeenkomsten georganiseerd, waar praktijkbegeleiders 
en examinatoren uit het bedrijfsleven ervaringen uitwisselden en hun deskundigheid op het gebied van begeleiding en examinering 
verder konden ontwikkelen. Daarnaast zijn docenten van het Regio College regelmatig op bedrijfsbezoek gegaan.
De Stichting Installatiewerk Noord-Holland, een opleidingsbedrijf voor de installatiebranche, heeft naast de vestiging bij het Regio 
College in Zaandam nu ook een locatie bij de Spinnekop in Purmerend gekregen.

Als vervolg op het in 2008 afgesloten convenant met het kenniscentrum voor technisch vakmanschap Kenteq (PINS, Partners in 
Succes), zijn bijeenkomsten georganiseerd waarbij het regionale bedrijfsleven uitleg kreeg over cgo en wat er van hen verwacht 
werd in relatie tot de deelnemers. Verder wordt er in het kader van PINS een enquête onder het bedrijfsleven gehouden over de 
wederzijdes verwachtingen bij het opleiden van hun medewerkers.

Het Regio College is in 2009, ondanks de economische crisis, opnieuw succesvol geweest in het op verzoek en in samenwerking 
met werkgevers ontwikkelen van diplomagerichte opleidingstrajecten op maat. Bij de procestechniek is het aantal deelnemers 
in de maatwerktrajecten met circa 30% gegroeid. In 2009 is het eerste maatwerktraject gestart in de motorvoertuigentechniek, 
een samenwerkingsverband met het Noord-Hollandse autobedrijf Martin Schilder. In 2009 startte er ook een traject bij bloedbank 
Sanquin. 

Niet alleen in de industrie, maar ook in de zorg en in de detailhandel heeft het Regio College een groeiend aantal maatwerktrajecten 
verzorgd. Het Regio College heeft hierover onder meer met de zorgaanbieders Evean en Zorgcirkel Waterland afspraken gemaakt. 
Medewerkers van deze organisaties volgen bij het Regio College op basis van EVC’s een verkorte opleiding tot verzorgende (niveau 
3). Een ander voorbeeld wordt gevormd door de samenwerking met Pearl Benelux die in 2008 in gang is gezet. Deze keten heeft 
dringend opticiens nodig. Samen met Pearl heeft het Regio College een BBL+-opleiding versneld opgezet zodat de opticiens in spe 
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eerder functiegericht worden opgeleid. Inmiddels zijn er 40 deelnemers gestart. Ook hebben we een start gemaakt met een EVC-
procedure van 80 medewerkers. Deze medewerkers hebben in 2009 de mogelijkheid hun diploma te behalen als opticien.
Een lijst van contractpartners in 2009 is als bijlage 2 bij dit verslag gevoegd.

Het Regio College participeert in een aantal regionale samenwerkingsverbanden en projecten, waarbij met gemeenten en 
bedrijfsleven wordt samengewerkt.
De stichting Zaanstreek First in Food heeft tot doel de ontwikkeling van de voedingsmiddelenindustrie en aanverwante bedrijven in 
de regio te stimuleren en de relaties tussen die bedrijvigheid en het onderwijs te versterken. Het Regio College heeft een belangrijke 
bijdrage aan de activiteiten van de stichting geleverd, onder meer via het ontwikkelen van plannen voor een nieuwe opleiding Food, 
Health and Innovation in samenwerking met het Clusius College. 
Het Regio College participeert in de Zaanse Economische Raad, het platform waarin gemeente, bedrijfsleven en onderwijs het 
sociaal-economische beleid voor de gemeente bespreken en ontwikkelen, en in de Ondernemerskring Zaanstreek. Ook neemt het 
Regio College deel in de Klankbordgroep Beroepsonderwijs Techniek Zaanstreek, waarin bedrijfsleven, vmbo en mbo afspraken 
maken over het stimuleren en promoten van het technisch beroepsonderwijs en over het verbeteren van de aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt.
In Waterland participeert het Regio College in de ondernemersvereniging Purmerendse Regio Ondernemers en in het door de Kamer 
van Koophandel Noordwest Holland georganiseerde overleg tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

2.4 Personeel en Organisatie

2.4.1 Personeelsonderzoek

In 2009 is onder het personeel een tevredenheidonderzoek uitgevoerd. De respons bedroeg bijna 60%. Uit het onderzoek komt 
naar voren dat de medewerkers tevreden zijn over de inhoud van het werk, de samenwerking met collega’s, de arbeidsvoorwaarden 
en de veiligheid van de werkomgeving. Op het punt van de werkplek/fysieke omstandigheden en de maatregelen die het Regio 
College treft om gezondheidsklachten te voorkomen, liggen de scores dicht tegen de kritische grens. Op een aantal afdelingen 
liggen deze scores zelfs beneden deze grens. Ook op een aantal andere aspecten hebben enkele afdelingen een negatieve score. 
De ontevredenheid over werkplek en fysieke omstandigheden wordt zoveel mogelijk aangepakt in het kader van de verbouwingen 
die het Regio College de komende tijd uitvoert. Daarnaast is het onderzoek besproken binnen de afdelingen en diensten en hebben 
teams en managers acties in gang gezet om gesignaleerde knelpunten weg te nemen.
Een vergelijking met de resultaten van het vorige personeelsonderzoek, uit 2005, leert dat medewerkers in grote lijnen in 2009 een 
gunstiger oordeel geven over het functioneren van teams, het uitvoeren van het onderwijsbeleid en de wijze van leidinggeven.  

2.4.2 Organisatieontwikkeling en professionalisering

In 2009 is een aparte onderwijsafdeling MBO Purmerend gevormd. Het oprichten van deze afdeling was noodzakelijk gelet op 
het groeiend aantal deelnemers in Purmerend en gelet op de specifieke opgaven waarvoor het Regio College zich in Purmerend 
gesteld ziet: gezamenlijke huisvesting met de PSG in de Spinnekop en het behartigen van relaties met vmbo-scholen, gemeenten 
en werkgevers in Waterland. De afdeling is gevormd uit de reeds in Purmerend werkzame teams van de afdelingen MBO Economie, 
Gezondheidszorg en Agogische Beroepen. Bij de nieuwe afdeling werken inmiddels circa 30 medewerkers; ter ondersteuning van 
het primair proces fungeert een bescheiden Bureau Onderwijsontwikkeling (3 medewerkers) en heeft het Facilitair Bedrijf een klein 
locatieteam ingezet.

Voor het schooljaar 2009-2010 zijn de werkplannen van de onderwijsteams voor het eerst tot stand gekomen volgens het Protocol 
werkverdeling onderwijsteams beroepsonderwijs. Dit protocol, dat eind 2008 met instemming van de CMR is vastgesteld, is een 
uitwerking van de afspraken over werkverdeling uit de CAO BVE en bouwt voort op de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke 
teams die het Regio College al sinds enige jaren in gang heeft gezet. De eerste ervaringen wijzen uit dat het protocol goed werkt, 
alle teams werken met een door de teamleden geaccordeerd plan.

Voor docenten in het beroepsonderwijs is in 2006 het project Focus gestart. Docenten hebben de beschikking over een 
persoonsgebonden budget, dat zij kunnen inzetten voor professionalisering die de implementatie van de onderwijsvernieuwing 
(cgo) ondersteunt. 

Focus heeft ook in 2009 een aanzienlijk aantal docenten in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. 
Het aantal docenten in beweging is gegroeid van 60% eind schooljaar 2007 – 2008 naar bijna 80% eind schooljaar 2008 – 2009. 
Het aanbod 2009-2010 is aanmerkelijk uitgebreid, onder andere op basis van suggesties uit de opleidingsteams. Ten opzichte van 
vorig jaar is er een duidelijke toename van teamaanvragen. Teams leggen de nog openstaande budgetten bij elkaar en formuleren 
gezamenlijk een scholingsvraag. Het Focus-projectteam bemiddelt bij het vinden van een goede cursus of training die past bij de 
scholingsvraag.
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Deelname aan Focus van 2007–2009

  TOTAAL

  I C

Werkplaats loopbaancoaching (verkort) 2 31

Training Actief Leren 13 39

Training Reflecteren met deelnemers 7

Werkveldstage 2

Focus-op-maat 42 137

Actief Leren 2 1

Intervisie 10

Regisseren kan je leren 9

Coaching on the job 1

 

subtotaal intake/contract 79 216

totaal aantal trajecten 295

waarvan aantal docenten*** 250

aantal docenten met Focus-budget 321

percentage docenten in beweging 0,78

Toelichting
I   = aantal docenten dat een intakegesprek heeft gevoerd
C =  aantal docenten met wie een scholingscontract is afgesloten
Focus-op-maat heeft vooral betrekking op individuele coaching rond bijvoorbeeld didactische interventies, klassenmanagement of 
functioneren in een resultaatverantwoordelijk team. Een kleiner aandeel van Focus-op-maat zijn externe cursussen waar docenten 
individueel aan deelnemen.

2.4.3 Omvang en samenstelling personeel

De ontwikkeling van het aantal medewerkers, uitgedrukt in fte, is als volgt.

Aantal fte’s Regio College OP
Onderwijs- 

OBP
Onderwijs-

Totaal
OBP  

overhead
Totaal in dienst/

inhuur

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Afdelingen Techniek 71,3 74,8 10,2 8,3 81,5 83,1 3,0 3,0 84,5 86,1

Afdelingen  Zorg & Welzijn 67,8 65,0 4,6 5,7 72,4 70,7 2,4 1,7 74,8 72,4

Plaveia/Volwasseneneducatie 20,4 19,4 14,3 15,6 34,7 35,0 6,2 7,5 40,9 42,5

Afdelingen Economie 77,9 88,2 11,9 13,2 89,8 101,4 3,0 3,00 92,8 104,4

Gemeenschappelijke diensten + 
Facilitair Bedrijf

117,0 109,7 117,0 109,7

Bureau Onderwijsondersteuning 27,8 29,6 27,8 29,6

Totaal 237,4 247,4 41,0 42,8 278,4 290,2 159,4 154,5 437,8 444,7

De formatie is in 2009 gedaald met 1,54% van 444,7 fte (2008) naar 437,8 fte. Ter vergelijking: in 2008 was de formatie met 3,9 % 
gedaald van 462,9 fte (2007) naar 444,7 fte.
Naast de medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij het Regio College, werkten in 2009 gedurende 
kortere of langere tijd een aantal medewerkers op contract- of uitzendbasis voor ons. In totaal betreft dat 20 fte - dat is 4,6% van het 
totaal aantal fte.
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Het aantal fte bij de gemeenschappelijke diensten en het Facilitair Bedrijf is toegenomen; het gaat hier om het invullen van een 
aantal functies die essentieel zijn om goede randvoorwaarden voor het primair proces te borgen. De komende tijd zal er scherp op 
worden gelet dat de ontwikkeling van het aantal fte onderwijspersoneel en het aantal fte OBP-overhead in evenwicht met elkaar 
blijven.

De leeftijdsopbouw binnen het Regio College is in 2010 als volgt:

leeftijdsklasse Aantal medewerkers Percentage van totaal

n  18-30 36 6,36%

n  31-40 84 14,84%

n  41-50 162 28,62%

n  51-60 246 43,46%

n  61- 65 36 6,36%

n  > 65 2 0,36%

totaal 566

Als we uitsluitend kijken naar het primaire proces dan is de leeftijdsopbouw in 2010 als volgt:

leeftijdsklasse aantal medewerkers 
in het primaire proces   
(schaal 9-12)

Percentage van het 
totaal

n  18-30 17 5,2%

n  31-40 39 12,0%

n  41-50 89 27,3

n  51-60 156 47,7%

n  61- 65 23 7,2%

n  > 65 2 0,6%

totaal 326

Uit het overzicht blijkt dat ruim 50% van de medewerkers in het primair proces ouder is dan 50 jaar. 
 
Op het gebied van personeelsbeleid staat het Regio College de komende jaren voor de volgende uitdagingen.
Enerzijds vraagt instroom van nieuwe medewerkers blijvende aandacht. Per afdeling (en daarbinnen, met het oog op specifieke 
opleidingsgebonden kennis en competenties, per team) zal een strategisch plan worden gemaakt. Daarin wordt geanalyseerd wat 
de kwantitatieve en kwalitatieve personeelbehoefte is en wordt het tempo van uitstroom geanalyseerd en ingeschat, waardoor er 
zicht komt op aard en omvang van het vervangingsvraagstuk. 
De instroom van nieuwe docenten dient een goede mix te zijn van zij-instroom uit het beroepenveld, docenten uit het (v)mbo en 
startende docenten die van de lerarenopleidingen komen. Als opleidingsschool van de Hogeschool van Amsterdam leidt het Regio 
College jaarlijks circa 10 docenten mede op; de afgelopen jaren zijn daarvan in totaal 10 leraren in opleiding na het behalen van hun 
diploma bij het Regio College als docent in dienst gekomen. Tevens is het Regio College voor de hogeschool gesprekspartner en 
mede-ontwikkelaar als het erom gaat de opleiding meer toe te snijden op het mbo. 
Anderzijds zal de komende periode het vraagstuk van duurzame inzetbaarheid van medewerkers een van de beleidsspeerpunten 
zijn. Werknemers die geboren zijn na 1950 kunnen geen gebruik meer maken van de FPU maatregel; velen zullen naar verwachting 
tot hun 65e of langer door blijven werken. Deze groep medewerkers zal met extra aandacht worden gevolgd. Met elke medewerker 
zal regelmatig worden besproken wat de organisatie en de medewerker kunnen doen zodat de kwaliteit van arbeid optimaal blijft. 
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Medewerkers van 53 jaar en ouder kunnen gebruik maken van de zogeheten BAPO-regeling. Als iedereen van 53 jaar en ouder 
gebruik zou maken van die voorziening, zou het totale verlies aan arbeidscapaciteit in 2009 31,6 fte bedragen. In 2009 was de 
daadwerkelijke omvang van de BAPO uiteindelijk 15,8 fte. Het blijkt dus dat lang niet alle oudere werknemers gebruik maken van de 
BAPO-voorziening. Een verklaring daarvoor is het groot aantal parttimers, ook onder de ouderen, dat werkzaam is bij het onderwijs.

In 2009 bedroeg het verzuimpercentage 5,87%, tegen 5,08% in 2008. Het normcijfer voor de BVE-sector is 5,4%.
Het aantal ziekmeldingen in het 4de kwartaal van 2009 is met 15% gestegen ten opzichte van het 4de kwartaal van 2008, 
vermoedelijk heeft dit te maken met de Mexicaanse griep. Verder wordt het verzuim veroorzaakt door een toename van het aantal 
(kort) frequent verzuimers. Enkele onderwijsafdelingen hebben te maken met een aantal langdurig zieken, van wie bekend is dat 
hun klachten niet werkgerelateerd zijn.
De verzuimcijfers worden besproken met de managers en de CMR. Voor leidinggevenden worden regelmatig trainingen verzorgd op 
het gebied van verzuimmanagement. 

2.5 Kwaliteitszorg

2.5.1 Resultaten Toezicht Inspectie

Begin 2010 heeft de Inspectie van het Onderwijs voor het eerst een overzicht openbaar gemaakt van mbo-opleidingen met 
onvoldoende kwaliteit van het onderwijs of de examens. Op dit overzicht kwamen geen opleidingen van het Regio College voor.
Alle opleidingen van het Regio College vallen onder het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs, wat wil zeggen dat er 
geen tekortkomingen in de naleving van de wet- en regelgeving zijn geconstateerd. Uitzondering hierop vormen twee opleidingen 
binnen de cluster Uiterlijke Verzorging van de afdeling Handel/Uiterlijke Verzorging. Omdat deze opleidingen, ondanks ook door de 
Inspectie geconstateerde verbeteringen, nog niet goed scoren op de thema’s opbrengsten (diploma- en jaarresultaat) en wettelijke 
vereisten (ondertekening praktijkovereenkomsten) vallen ze onder een aangepast toezichtsarrangement. Tussen Inspectie en Regio 
College is afgesproken dat de opleidingen in 2011 een voldoende moeten scoren. 
Een algemeen aandachtspunt bleef de niet tijdige ondertekening van de praktijkovereenkomsten bij het cluster Uiterlijke 
verzorging. De door het Regio College gemaakte procesafspraken konden nog niet beoordeeld worden op hun effectiviteit, daar pas 
het volgende schooljaar verbeteringen zichtbaar kunnen worden.
Bij de onderwijsovereenkomsten, de zorgplicht en de onderwijstijd werden geen tekorten vastgesteld. 
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In 2009 heeft de Inspectie ook bij twee opleidingen onderzoek uitgevoerd naar de programmering en realisatie van de onderwijstijd 
(850-uren norm). Bij een opleiding waren de uitkomsten van het onderzoek zonder meer positief, bij de andere opleiding is de 
Inspectie na intensief overleg met het Regio College uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat hier ook aan de norm wordt voldaan.
Bij 11 opleidingen is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de examinering. 7 opleidingen zijn daarbij als onvoldoende beoordeeld. 
Over de beoordeling van 1 opleiding vindt nog correspondentie tussen Regio College en de Inspectie plaats, een andere onvoldoende 
komt voort uit de beoordeling van het ingekochte instrumentarium bij een externe leverancier. Naar aanleiding van deze resultaten 
worden in 2010 een aantal gerichte acties ingezet om de kwaliteit van de examinering te verhogen. 

Het Regio College voert ook interne audits uit naar de kwaliteit van het onderwijs. Begin 2009 is bij 17 onderwijsteams een audit 
uitgevoerd naar de voortgang van de invoering van het competentiegericht onderwijs; daarnaast is er een auditronde examinering 
geweest bij 7 onderwijsafdelingen.

2.5.2 Ombudsman en Vertrouwenspersoon

Het Regio College kent al sinds enige tijd de functies van Ombudsman en Vertrouwenspersoon. Deze functionarissen zijn in dienst 
van het Regio College, maar zijn volstrekt onafhankelijk en oefenen ook geen andere taken uit. Daarnaast is het Regio College 
aangesloten bij de externe Landelijke Klachtencommissie BVE, waar deelnemers en hun ouders, al dan niet na raadpleging van 
Ombudsman of Vertrouwenspersoon, een klacht tegen het Regio College kunnen indienen.
Externe partijen (andere belanghebbenden dan deelnemers/ouders en medewerkers) kunnen ook met hun klachten bij de 
Ombudsman terecht. 

In het schooljaar 2008-2009 hebben 36 deelnemers (waarvan 1 adviesvraag) en 31 personeelsleden (waarvan 16 adviesvragen) 
een beroep gedaan op de Ombudsman. Bij twee zaken (1 klacht van een deelnemer en 1 klacht van een medewerker) heeft de 
Ombudsman uitgebreid onderzoek gedaan en een advies uitgebracht aan het CvB. In beide zaken is klager deels wel en deels niet 
in het gelijk gesteld door de Ombudsman. In beide zaken heeft klager geen aanleiding gezien de zaak alsnog voor te leggen aan de 
externe klachtencommissie.

De Vertrouwenspersoon komt in beeld bij situaties waar sprake is van ongewenste omgangsvormen. Tot de taken van de 
Vertrouwenspersoon  behoren onder andere opvang, begeleiding en nazorg bij grensoverschrijdend gedrag. Ook preventie en 
voorlichting horen hierbij.
In 2009 hebben 44 deelnemers zich tot de Vertrouwenspersoon gewend; 18 deelnemers met een melding van ongewenste 
omgangsvormen, 26 deelnemers met een vraag op dit gebied. Geen van de meldingen heeft geleid tot een klacht bij de externe 
klachtencommissie. In een aantal gevallen is er wel een klacht ingediend bij betreffende managers, deze klachten zijn naar behoren 
afgehandeld. De Vertrouwenspersoon bemiddelt ook tussen deelnemers.
12 medewerkers deden een beroep op de vertrouwenspersoon in verband met de werksfeer, 2 medewerkers met andere vragen.
Daarnaast wordt de Vertrouwenspersoon ook benaderd door deelnemers en medewerkers met vragen die niet direct in de sfeer van 
ongewenste omgangsvormen liggen of die niet direct aan het Regio College zijn gerelateerd. 

Bezwaar en beroep op het gebied van examinering zijn geregeld in het Examenreglement van het Regio College, dat ieder schooljaar 
wordt vastgesteld. Een deelnemer kan bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de examencommissie of van een beoordelaar 
bij de betreffende examencommissie. Daarna kan nog beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor de examens.

2.6 Huisvesting

Met de gemeente Zaanstad en woningbouwcorporatie Ymere is overeenstemming bereikt over de huisvesting van het Regio College 
in Zaandam en de daarmee samenhangende gebiedsontwikkeling rond de Cypressehout. Het komt erop neer dat het Regio College 
het onderwijs concentreert in de panden Cypressehout 95, 97 en 99. Cypressehout 95 en 97 worden gehuurd van Ymere, C99 blijft 
eigendom van het Regio College. In 2009 is Cypressehout 97 verkocht aan Ymere, het Regio College zal Cypressehout 100 uiterlijk 31 
december 2011 overdragen aan Ymere. Op het terrein van Cypressehout 100 worden dan woningen gerealiseerd. Noodzakelijke stap 
is dat de bestemming van het terrein C100 wordt gewijzigd in woningbouw.
Met de verbouwing van Cypressehout 95 is inmiddels begonnen, zodat met ingang van het schooljaar 2010-2011 hier onderwijs kan 
worden gegeven. Volgende stap is het uitvoeren van een aantal verbouwingen in Cypressehout 99.
In Purmerend is in oktober het gebouw de Spinnekop in gebruik genomen. Elders in dit jaarverslag is hierop al ingegaan.

In de gebouwen van het Regio College zijn energiezuinige systemen ingebouwd. De klimaatsystemen zijn verbeterd en de 
warmtebroninstallatie in Zaandam werkt nu optimaal, waardoor energieverbruik is teruggebracht.



2.7 Bestuur en toezicht

Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht in het verslagjaar was als volgt:
• dhr. mr. P.W. Middelhoven, voorzitter;
• mevr. drs. J. van Antwerpen, secretaris;
• mevr. J. Bulder;
• dhr. J.C.J. Burger;
• mevr. prof.dr. G.T.M. ten Dam.
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de relevante (neven)functies van de leden van de Raad.
De tweede termijn van de voorzitter liep af op 1 juli 2009. Het reglement van de Raad van Toezicht staat toe dat het in uitzonderlijke 
gevallen en onder nauw omschreven condities mogelijk is de tweede zittingstermijn van een lid te verlengen. Met het oog op de 
voorgenomen bestuursoverdracht met het Horizon College en met het oog op de gewenste bestuurlijke continuïteit heeft de Raad 
in juni besloten dat de voorzitter tot het in werking treden van de bestuursoverdracht in functie blijft. Nu de samenwerking met het 
Horizon College niet doorgaat, zal de voorzitter medio 2010 aftreden en zal er een nieuw lid van de Raad worden benoemd.  

Bij de uitvoering van zijn toezichttaak heeft de Raad van Toezicht de Code “Goed bestuur in de bve-sector” gehanteerd.
In 2009 is de Raad van Toezicht 7 keer bijeen geweest. Ook buiten deze vergaderingen om is er  frequent contact geweest tussen 
voorzitter en leden van de Raad onderling en tussen Raad en het College van Bestuur.
Belangrijkste gespreksthema was de voorgenomen samenwerking met het Horizon College. Er is  regelmatig overleg geweest met 
de Raad van Toezicht van het Horizon College: beide Raden zijn twee keer plenair bijeen geweest, daarnaast voerden de voorzitter 
en de heer Burger overleg in het Platform Raden van Toezicht. De Raad is door het College van Bestuur voortdurend op de hoogte 
gehouden van de gang van zaken. De Raad heeft de plannen voor samenwerking onder meer aan de hand van de resultaten van 
het due diligence onderzoek en het door beide Colleges van Bestuur opgestelde bedrijfsplan kunnen beoordelen. De Raad heeft het 
betreurd dat de voorgenomen samenwerking uiteindelijk niet is doorgegaan en heeft zijn waardering uitgesproken voor de inzet 
van het College van Bestuur in dit proces.
Ander belangrijk thema was de huisvesting van het Regio College. De Raad is door het College van Bestuur steeds geïnformeerd 
over het verloop van de onderhandelingen met woningcorporatie Ymere en de gemeente Zaanstad over de panden Cypressehout 
95, 97 en 100 in Zaandam. De Raad heeft het onderhandelingsresultaat tussen genoemde partijen en de daaruit voortvloeiende 
contracten goedgekeurd. 
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Ten behoeve van het uitvoeren van de toezichttaak heeft de Raad kennis genomen van de managementletters van de accountant, 
van tussentijdse financiële overzichten, van de periodieke rapportages van het College van Bestuur en van de rapportages van de 
Onderwijsinspectie.
De Raad heeft overleg gevoerd met de medezeggenschapsraad van het Regio College en heeft het functioneren van de leden van het 
College van Bestuur geëvalueerd, onder meer aan de hand van gesprekken met enkele medewerkers van het Regio College.

College van Bestuur
In de samenstelling van het College van Bestuur is in 2009 geen wijziging opgetreden. Het CvB bestaat uit:
mevr. drs. C.E. Burggraaff, voorzitter;
dr.ir. P.W. van Amersfoort, lid.
De arbeidsvoorwaarden voor het College van Bestuur zijn gebaseerd op de CAO Bve 2007 – 2009 en passen binnen de 
overeengekomen code Goed bestuur in de bve-sector. De inschaling van de voorzitter CvB is 18.13, van het lid CvB 17.12.  
De bezoldiging van het CvB bedroeg in 2009 in totaal € 231.156.  

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de relevante (neven)functies van de leden van het College van Bestuur.

2.8  Verantwoording FES en Innovatiebox

Subsidieregeling Beschikbaar in 2009 Realisatie in 2009 Nog te besteden in 2010

Innovatiebox € 745.618 € 535.146 € 210.472

Stagebox € 380.551 € 187.301 € 193.250

De middelen uit de Innovatiebox en Stagebox zijn in 2009 aan de volgende projecten en programma’s besteed:
• Startbaan (samenwerking tussen Regio College en vmbo in de Zaanstreek);
• Bruggen Bouwen in Waterland (herontwerp vmbo-mbo, loopbaanleren);
• Ondersteunen ontwerp en leermiddelen competentiegericht onderwijs
• Programma Food, Health and Innovation;
• Ontwikkeling Elektronische Leeromgeving;
• Programma Focus (scholing docenten).
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3. Financiële informatie  
omtrent de instelling
3.1 Toelichting op de financiële positie op de balansdatum

Per balansdatum is het Eigen Vermogen van de Stichting € 14.530.017, waarbij de solvabiliteitspercentages de volgende ontwikkeling 
laten zien.

2009 2009 2007

Solvabiliteit 1 0,49 0,39 0,43

Solvabiliteit 2 0,55 0,45 0,49

Met Solvabiliteit 1 wordt bedoeld het Eigen Vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Bij Solvabiliteit 2 wordt het Eigen 
Vermogen plus de voorzieningen afgezet tegen het balanstotaal.
De toename van de solvabiliteit kan als volgt worden verklaard. Enerzijds is het eigen vermogen van het Regio College gestegen 
doordat het nettoresultaat over 2009, ter grootte van ruim € 1,4 miljoen, aan dit vermogen is toegevoegd. Anderzijds is het 
balanstotaal van het Regio College ultimo 2009 met bijna € 2,4 miljoen afgenomen t.o.v. ultimo 2008. Deze afname heeft te maken 
met de verkoop van het gebouw Cypressehout 97 en met een forse daling van de post kortlopende schulden (zie 3.3).

3.2 Toelichting op het resultaat

Het resultaat over 2009 is € 1.464.390, terwijl in de begroting 2009 een positief resultaat van € 205.000 was voorzien.
In dit resultaat is een aantal bijzondere posten verwerkt:
vrijval ESF gelden € 572K
boekwinst verkoop C97 € 347K
onvoorziene kosten voorbereiding fusie -/- € 412K
Exclusief deze bijzondere posten bedraagt het jaarresultaat € 957K positief.

Baten

De baten waren in 2009 € 3,7 miljoen hoger dan begroot. Uit de onderstaande tabellen wordt duidelijk dat de Rijksbijdrage 
OC&W ruim € 1 miljoen hoger was en de gemeentebijdrage educatie ruim € 2,5 miljoen hoger. Door achterblijvende inkomsten op 
inburgering en contracten was het verschil voor het totaal aan educatie en inburgering € 1,6 miljoen positief. In paragraaf 2.2.4 is de 
groei van de educatieactiviteiten reeds toegelicht. Gemeenten hebben in 2009 de nog beschikbare middelen uit voorgaande jaren 
besteed en hebben daarnaast het budget voor 2009 voor een groot deel uitgeput.
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Realisatie 2009
(in K€)

Begroting 2009
(in K€)

Realisatie 2008
(in K€)

Rijksbijdrage OC&W 31.992 30.724 29.575

Rijksbijdrage Wachtgeld   1.152         1.106   1.078

Geoormerkte projectsubsidies   830         1.275   1.487

Niet geoormerkte OC&W-subsidies      319         0     662

Totaal rijksbijdragen 34.293 33.105 32.802

Totaal Baten werk in opdracht van derden 740 602 902

Realisatie 2009
(in K€)

Begroting 2009
(in K€)

Realisatie 2008
(in K€)

Bijdrage gemeenten educatie 5.041 2.490 3.239

Bijdrage gemeenten inburgering    436 396 673

Projecten en contracten   4 910   4   

Totaal educatie en inburgering 5.481 3.796 3.916

Realisatie 2009
(in K€)

Begroting 2009
(in K€)

Realisatie 2008
(in K€)

Cursusgelden sector BE 383 0 337

Examengelden 2 0 47

Totaal Cursus- en examengelden 385 0 384

Realisatie 2009
(in K€)

Begroting 2009
(in K€)

Realisatie 2008
(in K€)

Contract onderwijs 342 602 452

Overige 398 0 450

Totaal Baten werk in opdracht van derden 740 602 902

Realisatie 2009
(in K€)

Begroting 2009
(in K€)

Realisatie 2008
(in K€)

Totaal rijksbijdragen 34.293 33.105 32.802

Totaal educatie en inburgering 5.481 3.796 3.916

College, cursus, les en examengeld 385 0 384

Baten werk in opdracht derden 740 602 902

Overige baten 1.869 1.552 2.132

Totaal baten 42.768 39.055 40.136

Lasten

De totale lasten waren in 2009 ongeveer € 2.600K hoger dan begroot. 
De personele lasten vielen in 2009 circa € 1.200K hoger uit. Voor een belangrijk deel komt dit doordat de lasten voor personeel niet 
in loondienst € 900K hoger zijn dan begroot (maar wel lager dan in 2008). Door personeel niet in loondienst in te schakelen, kan 
ingespeeld worden op het tijdelijke karakter van de tweede geldstroommiddelen en maatwerktrajecten.
De afschrijvingslasten vielen in 2009 ruim 200K lager uit, terwijl de huisvestingslasten 90K hoger waren.
De overige lasten waren in 2009 € 1.600K hoger dan begroot. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de post externe 
adviseurs, waarop de kosten van Technicom voor de maatwerktrajecten van Productie, onderhoud en logistiek zijn geboekt, en de 
post onvoorziene fusiekosten.
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3.3  Vergelijk balansposten

Activa
De afname van de post gebouwen en terreinen heeft te maken met de verkoop van Cypressehout 97.

Liquide middelen
Deze post stijgt juist door de opbrengsten van de verkoop van Cypressehout 97. 

Algemene Reserve
De reserve neemt toe doordat het resultaat over 2009 is toegevoegd.

Voorzieningen
Bij deze post zijn geen majeure mutaties te melden.

Langlopende schulden
Bij deze post zijn geen majeure mutaties te melden.

Kortlopende schulden
De forse daling ten opzichte van de vorige balansdatum kan worden verklaard uit het feit dat ultimo 2008 deze balanspost eenmalig 
sterk was gestegen vanwege de geplande vervroegde aflossing van een langlopende lening per 1 januari 2009.  

3.4 Investeringsbeleid

Ten aanzien van de investeringen is het gevoerde beleid, dat de gelden die vrijkomen uit de afschrijvingen beschikbaar komen voor 
het doen van vervangingsinvesteringen. 

3.5 Treasury

Het College van Bestuur heeft in 2009 een Treasury Statuut vastgesteld waarin de bevoegdheden met betrekking tot het verrichten 
van betalingen, het afsluiten van geldleningen en het uitzetten van liquide middelen nader is geregeld. Voor wat betreft het 
uitzetten van overtollige liquide middelen wordt door de instelling uitsluitend gebruik gemaakt van kortlopende deposito’s. 
Daarnaast hanteert het Regio College de regeling FVE2001/57965N van 25 juli 2001 van het Ministerie van OC&W. In deze regeling is 
aangegeven dat de instellingen publieke middelen, alsmede de overtollige middelen voor zover deze niet afgescheiden zijn van de 
publieke middelen, risicomijdend dienen te beleggen en belenen. 

3.6 Segmentatie publiek-privaat

Het College van Bestuur heeft, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, besloten om geen segmentatie tussen publiek en privaat 
vermogen aan te brengen en het eigen vermogen volledig als publiek aan te merken. Het Regio College ontplooit nagenoeg geen 
activiteiten die privaat vermogen genereren.
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4. Vooruitblik 2010-2011
Op een aantal thema’s zal het Regio College de komende jaren extra inspanningen leveren. Er komt meer aandacht voor taal en 
rekenen: toetsen van deelnemers, aandacht voor taal en rekenen in de opleidingsprogramma’s (ook in het vmbo), remediëren 
van achterstanden bij leerlingen. Duidelijk is dat het Regio College hier voor een forse opgave staat. De praktijk leert immers dat 
een aanmerkelijk deel van de deelnemers die instromen in het Regio College, kampt met achterstanden op het gebied van taal 
en rekenen; dit geldt voor alle niveaus. Er is voor de komende jaren een uitvoeringsplan taal en rekenen opgesteld, waarin wordt 
aangegeven hoe de extra middelen van de rijksoverheid worden besteed. 
Een ander thema betreft de categorie zogeheten overbelaste jongeren. Met extra middelen van de rijksoverheid zet het Regio 
College voor deze groep deelnemers een zogenoemde plusvoorziening op. Deze voorziening wordt gekenmerkt door een combinatie 
van onderwijs en zorg, zodat uitval wordt voorkomen en de jongeren kans wordt geboden op een startkwalificatie. 

De roc’s en ook het Regio College gaan een turbulente periode tegemoet. Op korte termijn spelen er de bezuinigingen op het 
educatiebudget. De omzet van Plaveia zal daardoor fors minder worden, waardoor het draagvlak voor de diensten van het Regio 
College ook minder wordt. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de begroting 2011 en voor de toekomst van Plaveia.
Te verwachten is dat een nieuw kabinet een aantal maatregelen zal nemen gericht op verhoging van productiviteit van het 
beroepsonderwijs, het verminderen van de complexiteit en het bezuinigen op bekostiging van BBL-trajecten. Daarnaast blijft de 
concurrentie van omringende roc’s onverminderd groot. Het CvB brengt in 2010 de financiële gevolgen van deze ontwikkeling in 
kaart en ontwikkelt een strategie voor het Regio College om de turbulentie het hoofd te bieden.



Bijlage 1. Resultaten per afdeling

a. Jaarresultaat1

  2007-2008 2008-2009

Dipl Geen 
dipl

Uit Jaar 
resultaat

Dipl Geen 
dipl

Uit Jaar 
resultaat

Agogische Beroepen NIV 2 28 32 60 46,7% 63 19 82 76,8%

  NIV 3 74 27 101 73,3% 66 44 110 60,0%

  NIV 4 73 31 104 70,2% 89 40 129 69,0%

    175 90 265 66,04% 218 103 321 67,91%

Bouw en Infra NIV 1 15 9 24 62,5% 39 13 52 75,0%

  NIV 2 150 67 217 69,1% 172 76 248 69,4%

  NIV 3 95 21 116 81,9% 108 13 121 89,3%

  NIV 4 54 32 86 62,8% 46 34 80 57,5%

    314 129 443 70,88% 365 136 501 72,85%

Gezondheidszorg en AanZ! NIV 1 58 20 78 74,4% 49 35 84 58,3%

  NIV 2 43 5 48 89,6% 17   17 100,0%

  NIV 3 88 35 123 71,5% 66 32 98 67,3%

  NIV 4 79 31 110 71,8% 68 34 102 66,7%

    268 91 359 74,65% 200 101 301 66,45%

Handel en Uiterlijke verzorging NIV 1 14 10 24 58,3% 16 7 23 69,6%

  NIV 2 64 77 141 45,4% 71 44 115 61,7%

  NIV 3 121 91 212 57,1% 117 54 171 68,4%

  NIV 4 51 33 84 60,7% 26 36 62 41,9%

    250 211 461 54,23% 230 141 371 61,99%

ICT opleidingen NIV 2 20 13 33 60,6% 40 16 56 71,4%

  NIV 3 10 26 36 27,8% 7 4 11 63,6%

  NIV 4 39 5 44 88,6% 86 9 95 90,5%

    69 44 113 61,06% 133 29 162 82,10%

MBO Economie NIV 2 25 40 65 38,5% 34 26 60 56,7%

  NIV 3 28 0 28 100,0% 25 1 26 96,2%

  NIV 4 156 53 209 74,6% 175 71 246 71,1%

    209 93 302 69,21% 234 98 332 70,48%

Plaveia NIV 1 13 1 14 92,9% 7 2 9 77,8%

    13 1 14 92,86% 7 2 9 77,78%

Productie, Onderhoud en Logistiek NIV 1 39 46 85 45,9% 113 61 174 64,9%

  NIV 2 204 132 336 60,7% 168 113 281 59,8%

  NIV 3 91 70 161 56,5% 154 59 213 72,3%

  NIV 4 23 16 39 59,0% 41 17 58 70,7%

    357 264 621 57,49% 476 250 726 65,56%

Toerisme en Zakelijke dienstverlening NIV 1 7 4 11 63,6% 5 3 8 62,5%

  NIV 2 24 19 43 55,8% 12 15 27 44,4%

  NIV 3 45 40 85 52,9% 64 31 95 67,4%

  NIV 4 67 18 85 78,8% 38 20 58 65,5%

    143 81 224 63,84% 119 69 188 63,30%

Regio Totaal   1798 1004 2802 64,2% 1982 929 2911 68,1%

1  Bron: gegevens Regio College
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b. Diplomaresultaat2

    2007-2008 2008-2009

    Dipl Geen 

dipl

Uit Diploma 

resultaat

Dipl Geen 

dipl

Uit Diploma 

resultaat

Agogische Beroepen NIV 1 3   3 100,0% 4   4 100,0%

  NIV 2 11 30 41 26,8% 40 17 57 70,2%

  NIV 3 49 22 71 69,0% 46 32 78 59,0%

  NIV 4 74 30 104 71,2% 89 38 127 70,1%

    137 82 219 62,6% 179 87 266 67,3%

Bouw en Infra NIV 1 11 9 20 55,0% 20 13 33 60,6%

  NIV 2 57 58 115 49,6% 65 69 134 48,5%

  NIV 3 85 6 91 93,4% 79   79 100,0%

  NIV 4 53 27 80 66,3% 45 29 74 60,8%

    206 100 306 67,3% 209 111 320 65,3%

Gezondheidszorg en AanZ! NIV 1 29 20 49 59,2% 17 35 52 32,7%

  NIV 2 35 5 40 87,5% 25   25 100,0%

  NIV 3 81 28 109 74,3% 70 22 92 76,1%

  NIV 4 81 29 110 73,6% 68 25 93 73,1%

    226 82 308 73,4% 180 82 262 68,7%

Handel en Uiterlijke verzorging NIV 1 16 10 26 61,5% 22 7 29 75,9%

  NIV 2 55 66 121 45,5% 48 34 82 58,5%

  NIV 3 99 78 177 55,9% 89 39 128 69,5%

  NIV 4 51 17 68 75,0% 26 24 50 52,0%

    221 171 392 56,4% 185 104 289 64,0%

ICT opleidingen NIV 1 1   1 100,0% 2   2 100,0%

  NIV 2 13 12 25 52,0% 15 14 29 51,7%

  NIV 3 12 19 31 38,7% 7 2 9 77,8%

  NIV 4 39 2 41 95,1% 86 8 94 91,5%

    65 33 98 66,3% 110 24 134 82,1%

MBO Economie NIV 1 8   8 100,0% 4   4 100,0%

  NIV 2 14 32 46 30,4% 26 23 49 53,1%

  NIV 3 28 0 28 100,0% 10   10 100,0%

  NIV 4 155 48 203 76,4% 175 65 240 72,9%

    205 80 285 71,9% 215 88 303 71,0%

Plaveia NIV 1 13 1 14 92,9% 1 2 3 33,3%

    13 1 14 92,9% 1 2 3 33,3%

Productie, Onderhoud en Logistiek NIV 1 23 46 69 33,3% 64 60 124 51,6%

  NIV 2 121 118 239 50,6% 126 101 227 55,5%

  NIV 3 84 57 141 59,6% 135 38 173 78,0%

  NIV 4 24 12 36 66,7% 44 14 58 75,9%

    252 233 485 52,0% 369 213 582 63,4%

Toerisme en Zakelijke dienstverlening NIV 1 10 4 14 71,4% 6 3 9 66,7%

  NIV 2 22 16 38 57,9% 12 14 26 46,2%

  NIV 3 36 39 75 48,0% 29 29 58 50,0%

  NIV 4 67 8 75 89,3% 38 19 57 66,7%

    135 67 202 66,8% 85 65 150 56,7%

Regio Totaal   1460 849 2309 63,2% 1533 776 2309 66,4%

2  Bron: gegevens Regio College
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c.  Tevredenheidsonderzoeken

Instroomonderzoek

roc’s MBO-E Handel& 
UV

T & ZD Bouw& 
Infra

POL ICT-oplei-
dingen

Ag.Ber GHZ & 
AanZ!

jouw 
opleiding

2006-2007 6,9 6,7 7,1 6,9 6,8 7,1 6,4 7,1 7,1

2008-2009 6,8 7,0 6,9 7,1 6,5 6,5 6,3 7,0 6,6

het Regio 
College

2006-2007 6,4 6,1 6,5 6,5 6,1 6,9 5,2 6,5 6,5
2008-2009 6,2 6,1 6,1 6,7 6,1 6,2 6,5 6,4 6,0

Het instroomonderzoek wordt tweejaarlijks afgenomen onder alle deelnemers, die voor het eerst staan ingeschreven bij het Regio 
College. Dit onderzoek is afgenomen tussen 2-12-08 en 17-02-09.
Het landelijk onderzoek wordt afgenomen door bureau Toppen  “Onderzoek en Beleid”.
Publicatie januari 2010.

Doorstroomonderzoek

roc’s MBO-E Handel& 
UV

T & ZD Bouw& 
Infra

POL ICT-oplei-
dingen

Ag.Ber GHZ & 
AanZ!

jouw 
opleiding

2007-2008 6,1 6,2 6,0 5,4 6,6 6,4 5,3 6,1 5,7

2009-2010 6,6 6,7 6,6 5,9 6,9 6,4 6,6 6,6 6,5

het Regio 
College

2007-2008 5,6 5,5 5,5 5,4 6,1 5,5 5,3 5,6 5,5
2009-2010 6,0 6,1 6,3 5,5 6,6 5,7 5,8 6,1 6,1

Uitstroomonderzoek

roc’s MBO-E Handel& 
UV

T & ZD Bouw& 
Infra

POL ICT-oplei-
dingen

Ag.Ber GHZ & 
AanZ!

jouw 
opleiding

2006-2007 7,0 7,1 6,9 6,9 6,6 6,6 6,7 6,9 7,3

2007-2008 6,8 7,2 6,7 6,4 6,9 6,9 6,4 7,0 6,6

het Regio 
College

2006-2007 6,6 6,2 6,6 6,5 6,5 6,5 6,2 6,4 6,8
2007-2008 6,5 6,5 6,4 6,1 7,0 6,6 6,2 6,6 6,3
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Bijlage 2: overzicht werkgevers waarvoor Regio College maatwerk heeft uitgevoerd

Albert van Zoonen
Edilon Sedra
Meuwissen Industrie
Forbo Bonding
Forbo Flooring
ICL
MSD
Sonneborn
SWA
BN International
Mondo Minerals
Corus
Waternet
Shell/Technicom
Aldi Leiden
Aldi Zaandam
Martin Schilder
SPG
Pearle Benelux
Start People
Zorgcirkel
Evean
RBO /Belastingdienst
Blackhair academy
Baanstede
InstallatieWerk (Baanstede)
Sanquin
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Bijlage 3. Overzicht (neven)functies leden Raad van Toezicht en College van Bestuur

Raad van Toezicht
Dhr. mr. P.W. Middelhoven:
• directeur Middelhoven Beheer BV;
• voorzitter Raad van Toezicht Woningbouwcorporatie Parteon te Wormerveer;
• voorzitter bestuur stichting Zaans Museum te Zaandam;
• voorzitter raad van commissarissen AND Publishers NV te Rotterdam.
Mevr. drs. J. van Antwerpen:
• directeur Amsterdamse Innovatie Motor;
• lid Raad van Toezicht Welzijnsstichting Kern 8 te Alkmaar.
Mevr. J. Bulder:
• free lance coach;
• lid Raad van Toezicht RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland;
• coördinator Eigen Kracht Centrale;
• landelijk voorzitter Arme kant van Nederland/EVA.
Dhr. J.C.J. Burger:
• bestuurder Evean Groep (tot 1 juli 2009).
Mevr. prof. dr. G.T.M. ten Dam:
• hoogleraar Onderwijskunde in het bijzonder Individuele en Sociaal-culturele verschillen in leren en instructie, Universiteit van 

Amsterdam;
• rector, Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam;
• vice-voorzitter Onderwijsraad;
• voorzitter Adviesraad PO-raad, brancheorganisatie voor het primair onderwijs.

College van Bestuur
Mevr. drs. C.E. Burggraaff:
• lid Raad van Toezicht Ontwikkelcentrum (Groene sector);
• lid Bestuur Calibris (kenniscentrum Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven in de sector Zorg, welzijn en sport);
• lid Bestuur Stichting First in Food Zaanstreek;
• lid Bestuur Stichting Technocentrum Noord-Holland Noord;
• lid Stuurgroep Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs Zaanstreek-Waterland;
• lid Zaanse Economische Raad.

Dhr. dr. ir. P.W. van Amersfoort:
Geen nevenfuncties
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