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VooR U ligt Het jAARVeRSlAg 2014  
VAn Het Regio College zAAnStReeK-
WAteRlAnD, VolUit: De StiCHting Regio 
College VooR BeRoePSonDeRWijS en 
eDUCAtie zAAnStReeK-WAteRlAnD.

Het jaarverslag bestaat uit twee delen: 
a - het bestuursverslag;

b - de jaarrekening.

In het eerste hoofdstuk van het bestuursverslag 

doet het College van Bestuur (CvB) verslag van 

de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten 

in 2014, gerelateerd aan de visie en de strategie 

van het Regio College en de voornemens in het 

instellings werkplan 2014. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een vooruitblik op de jaren 2015   

en 2016. 

De daaropvolgende hoofdstukken bevatten onder 

meer een toelichting op de ontwikkelingen en 

resultaten van de verschillende onderwijsafde-

lingen en de verslagen van de Raad van Toezicht, 

ondernemingsraad en deelnemersraad. De hoofd-

tekst van het bestuursverslag bevat een overzicht 

van de belangrijkste resultaten en cijfers; meer 

gedetailleerde cijfers zijn in een aparte bijlage bij 

het bestuursverslag opgenomen.

In het tweede deel van het jaarverslag, de jaar-

rekening, worden de financiële resultaten van 

het Regio College over 2014 gepresenteerd en 

toegelicht.
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In 2014 vormden de strategische nota Op Koers uit 

2008 en de aanscherping van die nota in Nieuwe 

Koers uit 2010 nog het vertrekpunt voor het Regio 

College. In 2015 zal het CvB een nieuwe strategi-

sche nota van het Regio College vaststellen. In de 

Koers-documenten zijn de volgende kernwaarden 

vastgelegd:

»  we veranderen mee: het Regio College speelt 

in op de veranderingen onder leerlingen (hun 

ambities, verschillen, leerstijlen) en op de veran-

derende eisen op de arbeidsmarkt.

»  Krachtige verbinding: voor succesvol en 

actueel opleiden acht het Regio College krach-

tige verbindingen tussen deelnemer, roc en 

bedrijf of instelling noodzakelijk. Het Regio 

College zorgt dat die tot stand komen, en voert 

de regie. Daarbij staat de deelnemer voorop.

»  succes maak je samen: het Regio College 

bouwt als partner aan de keten die leidt naar 

(studie)succes van deelnemers. Op veel andere 

fronten is samenwerking met het vmbo en het 

hbo cruciaal.

»  Professionele partner: het Regio College 

maakt onderwijs dat aansluit bij de vraag van 

werk gevers en gemeenten die de noodzaak 

van opleiden, bijscholen of nascholen van hun 

medewerkers ervaren. 

»  thuis in de regio: het Regio College is een 

belangrijke en gewaardeerde speler in de regio, 

zowel op maatschappelijk als op sociaalecono-

misch gebied. We zoeken de winst van synergie 

op met lokale overheid, bedrijven en instellin-

gen en met maatschappelijke organisaties in de 

regio.

in nieuwe Koers heeft het College van 
bestuur in 2010 als opgaven en uitdagingen 
geformuleerd:
1. Focus op goede uitvoering van het onderwijs-

proces en op contacttijd in het onderwijs.

2. Verminderen van de complexiteit van het 

onderwijsproces, teneinde de kosten te 

verlagen.

3. Verlagen van de kosten van processen die het 

onderwijs ondersteunen, zodat er meer geld 

naar het onderwijs gaat.

4. Grijpen van kansen in zaken waar we goed 

in zijn en aanboren van nieuwe doelgroepen.

5. Aangaan van strategische samenwerking met  

 andere partijen.

Deze opgaven en uitdagingen zijn leidend 

geweest voor de jaarlijkse werkplannen – het 

instellingswerkplan en de werkplannen van afde-

lingen en diensten. In dit hoofdstuk rapporteert 

het CvB wat het Regio College heeft bereikt op 

drie hoofdthema’s uit het instellingswerkplan 

2014. Wederom heeft de nadruk gelegen op het tot 

stand brengen van de focus op goede uitvoering 

en contacttijd en het aangaan van strategische 

samenwerking met andere partijen. Na de bespre-

king van de hoofdthema’s worden de belangrijkste 

cijfers op onderwijskundig en financieel gebied 

gepresenteerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met een korte vooruitblik op de jaren 2015 en 2016.

1.1 ViSie en StRAtegie VAn Het 
Regio College
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begeleide onderwijstijd 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 moeten 

de opleidingen in de beroepsopleidende leer wegen 

(BOL) voldoen aan de nieuwe, hogere normen 

voor het aantal uren begeleide onderwijstijd die 

de minister van OCW onder het motto Focus op 

Vakmanschap heeft vastgesteld. De opleidingen in 

de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) moeten al 

vanaf schooljaar 2013-2014 aan de strengere eisen 

voldoen. Onder begeleide onderwijstijd vallen 

kort gezegd activiteiten op school die worden 

uitgevoerd met betrokkenheid en onder verant-

woordelijkheid van onderwijspersoneel. Tijdens 

de onderwijsconferentie van het Regio College 

aan het begin van 2014 is het startschot gegeven 

voor het invoeringstraject. De onderwijs- en 

examenregelingen (OER’s) van de BOL-opleidingen 

van het Regio College zijn aan de nieuwe normen 

aangepast. De onderwijsteams konden daarbij 

gebruikmaken van de nieuwe ontwerpeisen 

beroeps onderwijs die het CvB begin 2014 heeft 

vastgesteld. Het grootste deel van de nieuwe 

onderwijs- en examenregelingen is volgens plan-

ning voor 1 april aangeleverd. Een check door een 

onafhankelijk, extern deskundige maakte  duidelijk 

dat een deel van de aangeleverde regelingen nog 

aangepast moest worden, onder meer op het 

punt van de geprogrammeerde onderwijstijd. 

Uiteindelijk zijn alle onderwijs- en examen-

regelingen conform de nieuwe normen ingericht 

en voor 1 juli door het CvB vastgesteld. 

 

rooster 
Meer uren les op school leidt tot een grotere 

druk op de onderwijsruimten en stelt nieuwe 

uitdagingen aan het inroosteren van het onder-

wijzend personeel. In het instellingswerkplan 2014 

is daarom het opstellen van een rooster voor het 

schooljaar 2014-2015 als belangrijk aandachtspunt 

opgenomen. Uiteindelijk is het gelukt om de 

nieuwe onderwijsprogramma’s in de gebouwen 

van het Regio College te laten passen, ook bij de 

afdelingen die veel BOL-deelnemers hebben en 

daarom te maken hebben met een substantiële 

toename van het aantal uren begeleide onderwijs-

tijd in het eerste leerjaar. 

stageconsulenten 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn er bij vijf onder-

wijs teams zogenaamde stageconsulenten actief. 

tHemA 1  
VoRmgeVing onDeRWijS

De belangrijkste voornemens uit het instellingswerkplan 2014 en de resultaten samengevat: 

vOOrgenOMen resultaat instellingswerKPlan 2014 realisatie 

» Nieuwe ontwerpeisen beroepsonderwijs 1 februari 2014  

» vastgesteld.

Gerealiseerd conform voornemen. 

» Curricula en OER’s aangepast aan urennormen Focus op 

» Vakmanschap, uiterlijk 1 april gereed voor vaststelling. 

De meeste OER’s zijn op 1 april aangeleverd, een 

klein deel later. De OER’s zijn gescreend door een 

externe deskundige, na bijstelling zijn alle OER’s 

voor de zomervakantie vastgesteld.

» Uiterlijk twee weken voor de deelnemersvakantie is per »  
» afdeling het rooster 1e periode 2014-2015 door het CvB »  
» vastgesteld.

Gerealiseerd conform voornemen.

» Uitstroomprofielen entreeopleidingen en plan van  

» aanpak begeleiding deelnemers entree voor start  

» schooljaar 2014-2015 vastgesteld. 

Begin juli heeft het CvB een notitie vastgesteld 

over vormgeving en uitvoering van de entreeoplei-

dingen in 2014-2015. Het nieuwe kwalificatiedossier 

en de uitstroomprofielen zijn pas in 2015 beschik-

baar.

» Vanaf schooljaar 2014-2015 werken minimaal vijf teams  

» met een stageconsulent.

Gerealiseerd conform voornemen.

» Begeleidingsaanbod en organisatie passend onderwijs  

» zijn voor start schooljaar 2014-2015 vastgesteld.
Gerealiseerd conform voornemen.
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Door een medewerker vrij te maken voor allerlei 

zaken die met de beroepspraktijkvorming (bpv) 

te maken hebben, wordt het werven van bpv-

plekken, de bpv-begeleiding van deelnemers 

en het onderhouden van contacten met werk-

gevers effectiever en efficiënter uitgevoerd. In het 

voorjaar van 2015 zal het CvB een besluit nemen 

over de definitieve invoering van de functie van 

stageconsulent.

entreeopleidingen 

In 2014 zijn de entreeopleidingen (voorheen: oplei-

dingen niveau 1) van start gegaan. Als vervolg op 

het besluit uit 2013 dat de afdeling Regio Entree 

verantwoordelijk wordt voor inhoud en uitvoe-

ring van het onderwijs, waarbij de uitvoering van 

het profieldeel zo nodig wordt verzorgd door een 

andere onderwijsafdeling, zijn in 2014 besluiten 

genomen over vormgeving en uitvoering van de 

entreeopleidingen. Dit betreft onder meer de 

invoering van het bindend studieadvies (BSA) dat 

iedere deelnemer van een entreeopleiding vier 

maanden na de start van de opleiding volgens de 

wet moet krijgen. De procedures en criteria voor 

een BSA, inclusief bezwaar- en beroepsprocedure, 

zijn vastgelegd. Het nieuwe kwalificatiedossier 

voor de entreeopleidingen was nog niet beschik-

baar voor invoering in het schooljaar 2014-2015. De 

invoering en de besluitvorming van het CvB over 

de uitstroomprofielen schuiven daarmee op naar 

2015. 

Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs 

in werking getreden. Deze wet regelt dat deel-

nemers die extra begeleiding nodig hebben, een 

passende plek wordt geboden. De rijksoverheid 

stelt een totaalbudget voor passend onderwijs 

beschikbaar, het Regio College bepaalt zelf hoe en 

voor wie extra begeleiding wordt ingezet. Het CvB 

heeft tijdig, voor de inwerkingtreding van de wet, 

het begeleidingsaanbod van het Regio College 

en de daarbij horende organisatie vastgesteld. 

Als er sprake is van extra begeleiding, wordt dit 

vastgelegd in een aparte bijlage bij de onderwijs-

overeenkomst met de deelnemer.

invoering nieuwe kwalificatiedossiers
Invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers was 

nog geen thema in het instellingswerkplan 2014. 

Scholen moeten deze nieuwe dossiers uiterlijk 

schooljaar 2016-2017 invoeren. Het is toegestaan 

al een jaar eerder met invoering te beginnen. Het 

CvB heeft besloten om van deze gelegenheid geen 

gebruik te maken, omdat de onderwijsteams 

in het lopende schooljaar al veel energie en tijd 

moeten besteden aan de invoering van de nieuwe 

urennormen en omdat rond de invoering van de 

zogenaamde keuzedelen nog veel onduidelijkheid 

bestaat. Wel is een plan van aanpak vastgesteld 

voor het uitvoeren van zes pilots met het her-

ontwerpen van opleidingen volgens de nieuwe 

kwalificatiedossiers. Deze pilots moeten een 

gestandaardiseerde werkwijze opleveren voor het 

ontwerpen van het onderwijs volgens de nieuwe 

dossiers.

bring your own device (bYOd) 
Het onderwijs op basis van het principe ‘bring 

your own device’ (BYOD) – deelnemers nemen 

hun eigen laptop of tablet mee en gebruiken een 

draadloos netwerk – is in 2014 verder uitgerold 

binnen de afdeling Zorg & Welzijn. De regeling 

schoolkosten van het Regio College is op het 

werken met BYOD aangepast.
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beleid toelating en plaatsing 
Het CvB heeft het beleid en de procedures 

rond toelating en plaatsing aangescherpt naar 

aanleiding van de invoering van de Wet doel-

matige leerwegen (Focus op Vakmanschap). 

Ongediplomeerde instroom in opleidingen op de 

niveaus 2, 3 en 4 is niet meer toegestaan. Alleen in 

bijzondere gevallen en als een extra capaciteiten-

test met goed gevolg is afgelegd, kan de examen-

commissie besluiten een deelnemer zonder het 

vereiste diploma tot deze opleidingen toe te laten. 

In het voorjaar is voor een aantal opleidingen een 

numerus fixus ingesteld en zijn deelnemers op de 

wachtlijst geplaatst. In de meeste gevallen was 

de reden voor het instellen van een numerus fixus 

een gebrek aan beschikbaarheid van plaatsen bij 

werkgevers voor beroepspraktijkvorming (bpv) en 

een matig tot slecht arbeidsmarktperspectief. In 

een enkel geval speelden ook de beschikbaarheid 

van vakdocenten en van lokalen met specifieke 

voorzieningen een rol. Uiteindelijk zijn vrijwel 

alle leerlingen uit de regio Zaanstreek-Waterland 

die zich bij het Regio College hebben aangemeld, 

geplaatst. 

staat van de instelling 
Begin 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs 

het zogenaamde onderzoek Staat van de Instelling 

uitgevoerd bij het Regio College. De Staat van 

de Instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en 

bestaat uit een analyse van gegevens, een instel-

lingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek 

bij een aantal opleidingen. De inspectie heeft bij 

het Regio College vijf opleidingen onderzocht, het 

rapport is in juni door de inspectie gepubliceerd. 

de hoofdpunten van het inspectierapport:
» De inspectie beoordeelt het onderwijsproces als 

voldoende, met uitzondering van een opleiding 

waar het onderwijsproces als zeer zwak wordt 

beoordeeld.

» De inspectie beoordeelt de kwaliteitsborging 

en de kwaliteit van de bpv-beoordeling door de 

tHemA 2 
KWAliteitSzoRg en BASiS oP oRDe

De belangrijkste voornemens uit het instellingswerkplan 2014 en de resultaten samengevat:

vOOrgenOMen resultaat instellingswerKPlan 2014 realisatie 

» Nieuw beleid voor toelating en intake van deelnemers  

   wordt uiterlijk 1 maart vastgesteld, docenten die de  

   intake verzorgen werken vervolgens met dit nieuwe  

   beleid bij de intake en plaatsing van deelnemers. 

Nieuwe beleid is vastgesteld in februari, intake is 

volgens nieuwe opzet uitgevoerd. 

» Integraal uitvoeren kwaliteitszorgsysteem Regio College.  

» Alle onderwijsteams werken met de nieuwe  

   systematiek zelfevaluatie en teamwerkplan.  

   Uiterlijk 1 juni audits opleidingen uitgevoerd.

Teams passen systematiek toe maar hebben nog 

moeite om dit op de juiste wijze te doen, zoals 

is gebleken uit de audits en het onderzoek Staat 

van de Instelling van de onderwijsinspectie. Naar 

aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek 

Staat van de Instelling heeft het CvB verbeter-

plannen vastgesteld en in uitvoering genomen op 

het gebied van examinering, kwaliteitsborging en 

volwassenenonderwijs.

» Registratie en meldingen verzuim worden uitgevoerd  

» conform wet- en regelgeving en conform protocol Regio  

» College. Besluiten genomen over invoering begeleidings 

» module, waarmee deelnemers die extra aandacht nodig  

» hebben beter kunnen worden gevolgd, en over invoering  

» nieuw roosterprogramma. 

De inspectie heeft geconstateerd dat het Regio 

 College voldoet aan wettelijke eisen. Besluit over 

aanschaf en invoering begeleidingsmodule is in 

oktober genomen, invoering module vindt plaats 

begin 2015. Project invoering nieuw rooster-

programma (Xedule) is in oktober van start gegaan.

» Centrale Examinering taal niveau 4 succesvol ingevoerd  

» voor schooljaar 2014-2015. Resultaten pilots centrale   

» examinering 2013-2014 hoger dan in 2012-2013.

Pilots en eerste centrale examens 2014-2015 zijn uit-

gevoerd. Het percentage voldoendes is in 2014 bij 

vrijwel alle opleidingen toegenomen ten  opzichte 

van 2013. 



10

examencommissies (en daarmee de kwaliteit 

van de examinering) als onvoldoende. Bij  

twee onderzochte opleidingen is de kwaliteits-

borging wel op orde. De inspectie constateert 

dat het instrumentarium voor een goede 

kwaliteits borging er wel is, maar dat dit door 

de onderwijsteams in het algemeen nog onvol-

doende in de praktijk wordt gebracht.

De inspectie heeft geconstateerd dat er weinig 

risico’s zijn wat betreft voortijdig schoolverlaten 

en dat het Regio College voldoet aan de wettelijke 

eisen (onder meer op het gebied van onderwijs-

tijd) en de eisen op het gebied van schoolkosten 

voor deelnemers.

Het CvB merkt bij de bevindingen van de inspectie 

over kwaliteitsborging en examinering het vol-

gende op. De inspectie is kritisch over de borging 

van de onderwijskwaliteit, d.w.z. over de wijze 

waarop het proces van ‘plan-do-check-act’ wordt 

uitgevoerd. Dat betekent niet dat daarmee de 

kwaliteit van het onderwijs ook onvoldoende is – 

zoals eerder gezegd beoordeelt de inspectie deze 

kwaliteit in het algemeen als voldoende. Bij de 

beoordeling van de kwaliteit van de examinering 

gaat het om één onderdeel van het examinerings-

proces: de wijze waarop de examinering in de 

praktijk (bpv) is georganiseerd. De andere onder-

delen van het examineringsproces zijn bij vier 

van de onderzochte opleidingen wel op orde. Het 

inspectierapport maakt niettemin duidelijk dat de 

kwaliteitsborging en de organisatie en uitvoering 

van de examinering moeten worden verbeterd. 

verbeteracties 

Naar aanleiding van het inspectierapport heeft 

het Regio College onmiddellijk een aantal verbete-

racties in gang gezet. Daarnaast zijn er verbeter-

plannen kwaliteitsborging en examinering opge-

steld en vervolgens aan de inspectie voorgelegd. 

De inspectie heeft laten weten dat beide plannen 

voldoen aan de criteria uit het Toezichtkader en 

voldoende focussen op het wegnemen van de 

geconstateerde problemen. Voorts zijn er speci-

fieke verbeterplannen opgesteld en in uitvoering 

genomen voor het volwassenenonderwijs (vavo) 

en voor de opleiding waarvan het onderwijsproces 

als zeer zwak is beoordeeld; het CvB heeft ook de 

aansturing van de beide betreffende teams verste-

vigd. Tot slot heeft het CvB aan een onafhankelijk 

deskundige gevraagd om advies uit te brengen 

over de wijze waarop de verantwoordelijkheden 

op het gebied van kwaliteitszorg binnen het Regio 

College zijn georganiseerd en belegd. Dit advies 

is eind 2014 uitgebracht, het CvB zal in 2015 een 

besluit nemen over de vervolgstappen.

Centrale examinering taal en rekenen
Begonnen is met de gefaseerde invoering van de 

centrale examinering taal en rekenen:  

als eerste stap dienen deelnemers niveau 4 vanaf 

het schooljaar 2014-2015 het centraal examen 

Nederlands af te leggen. Hieraan voorafgaand is 

een aantal pilots centrale examinering uitgevoerd, 

ook voor rekenen en voor deelnemers niveau 2 

en 3. De resultaten van de pilots laten zien dat 

het percentage voldoendes in 2014 bij vrijwel alle 

opleidingen is toegenomen ten opzichte van 2013. 

Waar in 2013 het percentage voldoendes bij vrijwel 

alle opleidingen onder het landelijk gemiddelde 

lag, is er in 2014 een aantal opleidingen dat boven 

het landelijk gemiddelde scoort. De uitslagen van 

de pilots rekenen bevestigen het landelijk beeld 

dat op dit moment veel deelnemers de gestelde 

normen niet halen. 

Herschikking diensten 
In het najaar van 2014 is begonnen met de her-

verdeling van taken en werkzaamheden tussen 

het Bureau Onderwijsondersteuning (BOO) en 

de Deelnemersadministratie (DA), als uitvloeisel 

van het besluit om de administratieve processen 

betreffende de onderwijs- en bpv-overeenkomsten 

voortaan door de DA te laten uitvoeren. Tegelijk is 

een start gemaakt met een herinrichting van het 

BOO, die erop is gericht om de ondersteuning van 

de onderwijsafdelingen op het gebied van onder 

meer examinering en de aanpak van verzuim te 

verbeteren. De nieuwe organisatie is effectief 

per 1 maart 2015. Het proces van herschikking en 

versterking van de Financiële administratie en 

de dienst Planning & Control is in 2014 nagenoeg 

afgerond. De dienst Planning & Control is per 1 

januari 2015 versterkt met een assistent-controller.

nieuwe sportzaal en website 
Bij de start van het schooljaar 2014-2015 is 

de nieuwe sportzaal aan de Cypressehout in 

Zaandam in gebruik genomen. De sportzaal 

staat op palen, op het parkeerterrein tussen de 

gebouwen  Cypressehout 97 en 99. De bouw is 

gerealiseerd binnen het afgesproken budget. In 

mei is de nieuwe website van het Regio College 

gelanceerd. De website is vormgegeven in de 

nieuwe huisstijl en wijst (aankomende) deel-

nemers en andere belangstellenden snel de weg 

naar de gewenste informatie.
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aanbod niveau 2-opleidingen 
Het CvB heeft het aanbod van niveau 2-opleidingen  

tegen het licht te gehouden. De arbeidsmarkt-

relevantie van een niveau 2 diploma wordt in het 

algemeen steeds geringer en de afspraken die 

met het Horizon College zijn gemaakt over het 

portfolio in Purmerend, hebben gevolgen voor 

het aanbod van niveau 2-opleidingen op die plek. 

Het CvB heeft ervoor gekozen om binnen iedere 

afdeling of domein één niveau 2-opleiding te 

blijven aanbieden (bij één afdeling is er sprake 

van twee opleidingen), waarmee er voldoende 

aanbod en keuze blijft voor de leer lingen die op 

dit niveau instromen. Besloten is om bij vier 

niveau 2-opleidingen vanaf schooljaar 2015-2016 

geen nieuwe deelnemers meer in te schrijven; 

in Purmerend gaat het om ICT en Outdoor & 

adventure, in Zaandam om Junior kapper en 

Bedrijfsautotechnicus.

Food & Proces tech Campus 
In 2014 is de Food & Proces Tech Campus in 

gebruik genomen, de praktijkvoorziening voor 

de opleidingen Procesoperator food. Het Regio 

College werkt hierbij nauw samen met werkgevers 

uit de regionale foodsector. Gestart is met een 

opleiding op niveau 2. Voor het uitbouwen van de 

praktijkvoorziening en de opleidingen zijn in 2014 

subsidies beschikbaar gekomen van het Regionaal 

Investeringsfonds MBO, de provincie Noord-

Holland en de stadsregio Amsterdam.

samenwerking in Purmerend
Het Regio College vindt het belangrijk dat er ook 

in de regio Waterland een breed aanbod van mbo-

opleidingen is en blijft bestaan. Die doelstelling 

kan het beste worden bereikt door een samen-

werking aan te gaan met het Horizon College, 

dat ook onderwijs aanbiedt in Purmerend. Het 

CvB heeft daarom in november een samen-

werkingsovereenkomst met het CvB van het 

Horizon College ondertekend. Zowel de onder-

nemingsraad als de deelnemersraad hebben posi-

tief geadviseerd over de overeenkomst. Er komt in 

het Karekietpark in Purmerend een nieuw gebouw 

voor de opleidingen van de twee roc’s. Het 

gebouw wordt eigendom van het Horizon College, 

het Regio College huurt een deel. Met het nieuwe 

gebouw krijgt het middelbaar beroepsonderwijs 

een herkenbare en vaste plek in Purmerend. De 

planning is dat op basis van de resultaten van de 

aanbesteding medio 2015 een definitief besluit 

kan worden genomen over de nieuwbouw en dat 

het gebouw in januari 2017 door het onderwijs in 

gebruik kan worden genomen. Het CvB heeft met 

het gemeentebestuur van Purmerend afspraken 

gemaakt over de beëindiging van het huur-

contract van de Spinnekop, waar de opleidingen 

van het Regio College nu nog zijn gehuisvest. 

Met het Horizon College zijn voorts afspraken 

gemaakt over de verdeling van het portfolio dat 

de roc’s in de regio Waterland aanbieden. Vanaf 

tHemA 3 
PoRtfolio en DoelmAtigHeiD

De belangrijkste voornemens uit het instellingswerkplan 2014 en de resultaten samengevat:

vOOrgenOMen resultaat instellingswerKPlan 2014 realisatie 

» Invoering aangepaste portfolio’s niveau 2 en 3 met  

» ingang van schooljaar 2014-2015.

Het CvB heeft in oktober een voorgenomen besluit 

genomen over het portfolio niveau 2 m.i.v. 2015-

2016, definitief besluit volgt in januari 2015. Over 

het portfolio niveau 3 is nog geen besluit genomen. 

Voor de afdelingen Bouw & Infra en Vrije tijd & On-

dernemen zijn de portfolio’s opnieuw vastgesteld, 

andere afdelingen volgen in 2015.

» Het CvB heeft een definitief besluit genomen over  

» gezamenlijke huisvesting en gezamenlijk portfolio met  

» het Horizon College in Purmerend en over ingangsdatum  

» van de samenwerking.

Besluitvorming afgerond, na goedkeuring Raad 

van Toezicht en positief advies ondernemingsraad 

en deelnemersraad. Samenwerkingsovereenkomst 

met Horizon College getekend, portfolioverdeling 

vastgesteld. Ontwerp nieuwbouw begin 2015 ge-

reed, geplande datum overgang naar nieuwbouw 

is 1-1-2017.
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het schooljaar 2016-2017 gaat het Regio College 

de opleidingen in de domeinen Zorg & Welzijn en 

Techniek aanbieden. De economie-opleidingen die 

het Regio College nu nog in Waterland verzorgt, 

worden vanaf dat schooljaar alleen nog door het 

Horizon College gegeven.
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1.2 CijfeRS en inDiCAtoRen

deelneMersaantallen (meetmoment: 1 oKtoBeR VAn genoemD StUDiejAAR)
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absOluut 2013
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste cijfers 

en resultaten besproken. Voor meer gedetailleerde 

informatie wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

deelnemersaantallen 

Het beeld wat betreft deelnemersaantallen is 

als volgt. Het aantal ingeschreven, bekostigde 

deel nemers bij de BOL-opleidingen is nagenoeg 

stabiel gebleven, waarmee het streefcijfer vrijwel 

is gehaald. Net als in voorgaande jaren is het 

aantal deel nemers in de BBL fors gedaald. Dit 

is een landelijke ontwikkeling, die te maken 

heeft met de verslechterde situatie in een aantal 

branches , zowel in de profit- als de non-profitsec-

tor. Specifieke omstandigheid in 2014 was dat een 

groot maatwerktraject van de afdeling Productie, 

Onderhoud & Logistiek afliep. De afdeling Vrije 

tijd & Ondernemen kende de sterkste groei wat 

betreft het totaal aantal ingeschreven deelnemers. 

Het aantal nieuwe inschrijvingen bij het Regio 

College was in 2014 lager dan in 2013. De afname 

zit vooral bij de afdelingen Economie, ICT & Vavo, 

Vrije tijd & Ondernemen en Zorg & Welzijn. Dit 

kan worden verklaard door de numeri fixi die 

afgelopen voorjaar voor een aantal populaire 

opleidingen van deze afdelingen zijn ingesteld. De 

instroom bij de afdelingen Bouw & Infra en Entree 

daalt licht. Het aantal nieuwe inschrijvingen bij 

het volwassenenonderwijs is licht hoger.

Onderwijsrendement
Het beeld wat betreft onderwijsrendement is als 

volgt. Voor het jaar- en diplomaresultaat hanteert 

het Regio College een streefcijfer dat is gebaseerd 

op het gemiddelde van de resultaten van omlig-

gende, niet-grootstedelijke roc’s. Dat het Regio 

College lager scoort dan deze andere roc’s, kan 

voor een deel worden verklaard door het gegeven 

dat het Regio College naar verhouding veel deel-

nemers heeft in opleidingen op niveau 1, waar het 

jaar- en diplomaresultaat lager liggen dan bij de 

hogere niveaus. De andere roc’s hebben ook meer 

deelnemers op niveau 4, waar de rendements-

cijfers doorgaans hoger liggen. Er is op instellings-

niveau geen eenduidige verklaring te geven voor 

de ontwikkeling dat het jaar resultaat van het 

Regio College in het schooljaar 2013-2014 is ver-

slechterd, terwijl het diplomaresultaat flink is ver-

beterd. Op het niveau van de opleidingen wordt 

de ontwikkeling van jaar- en diploma resultaat 

gevolgd en geanalyseerd, in de teamwerk plannen 

worden vervolgens zo nodig verbeteracties 

op genomen.  

voortijdig schoolverlaten 
Ten opzichte van het schooljaar 2012-2013 is het 

aantal vsv’ers bij het Regio College met 13,7% 

gedaald. Het is gelukt om het aantal vsv’ers bij 

de niveaus 3 en 4 substantieel terug te brengen, 

waardoor de uitval op deze niveaus ook dichter bij 

de norm van het ministerie komt. Bij niveau 1 is 

er sprake van een lichte stijging en komt het cijfer 

voor het Regio College voor het eerst sinds jaren 

uit boven de norm. 

tevredenheidsonderzoek deel nemers
In 2014 is de tweejaarlijkse JOB-monitor uitge-

voerd, het tevredenheidsonderzoek onder deel-

nemers. De scores voor het Regio College als 

geheel zijn als volgt:

De tevredenheid van deelnemers over zowel 

opleiding als school is ten opzichte van het 

vorige onderzoek uit 2012 licht toegenomen. De 

tevredenheid over de opleiding is iets lager dan 

het streefcijfer voor 2014, dat is gebaseerd op de 

scores van omliggende, niet-grootstedelijke roc’s. 

Het streefcijfer wat betreft tevredenheid over de 

school is gehaald.

 

uit de jOb-monitor is naar voren gekomen dat 
er drie algemene kritiekpunten zijn:
» gebruik van lesmateriaal: veel deelnemers   

 vinden dat aangeschaft lesmateriaal niet of 

 te weinig wordt gebruikt;

» niet op tijd doorgeven van roosterwijzigingen;

» begeleiding bij de beroepspraktijkvorming.

Aan de afdelingsmanagers en de teams is 

gevraagd om in de jaarlijkse evaluatie en in de 

plannen voor het schooljaar 2015-2016 aandacht te 

6,3

6,9

6,2

6,7

tevredenHeid deelneMers

realisatie 
2014

(joB-monitoR)

realisatie 
2012

(joB-monitoR)

6,3

6,8

  RAPPoRtCijfeR oPleiDing    

  RAPPoRtCijfeR SCHool

streeFCijFer 
2014
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besteden aan de drie genoemde instellingsbrede 

aandachtspunten, voor zover daar op het niveau 

van afdeling of team iets aan gedaan kan worden. 

Het nieuwe roosterprogramma Xedule, dat in 2015 

wordt ingevoerd, moet zorgen voor verbetering 

van de informatievoorziening aan deelnemers 

over onder meer roosterwijzigingen. De inzet van 

stageconsulenten (eerder genoemd in dit hoofd-

stuk) moet ertoe leiden dat de begeleiding van 

deelnemers in de bpv verbetert. 

tevredenheidsonderzoek werkgevers 
Ook bij werkgevers is de tevredenheid over de 

organisatie en inhoud van de beroepspraktijk-

vorming gemeten in een tweejaarlijks onderzoek. 

Op de twee in het instellingswerkplan 2014 

opgenomen indicatoren is de tevredenheid licht 

toegenomen. Ook op de andere aspecten die in 

de bpv-enquête zijn onderzocht, is de tevreden-

heid van de werkgevers licht toegenomen dan wel 

stabiel gebleven. Op het aspect ‘vertrouwen in de 

examinering’ is de tevredenheid het hoogst.

Positief financieel resultaat 
Het Regio College heeft 2014 afgesloten met een 

positief financieel resultaat van € 630.961 terwijl 

de begroting 2014 uitging van een negatief resul-

taat van € 947.679. Het gunstiger resultaat wordt 

vooral veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage 

dan verwacht, door een hogere omzet bij de 

educatie activiteiten en door enkele meevallers 

aan de lastenkant. De ontwikkeling van de finan-

ciële kengetallen is als volgt:

De solvabiliteit is door de positieve resultaten van 

de laatste jaren steeds verder gestegen. De liquidi-

teit is toegenomen door de positieve kasstroom.

VooRUitBliK 2015-2016

De invoering van de nieuwe urennormen en 

van de nieuwe kwalificatiedossiers blijft de 

komende tijd veel aandacht en energie vragen. In 

het schooljaar 2015-2016 moeten ook de tweede 

leerjaren van de BOL-opleidingen aan de nieuwe 

urennormen voldoen. Dit stelt extra eisen aan het 

lesrooster (past het allemaal wel in de gebouwen 

van het Regio College?) en vraagt om een nauw-

keurige programmering van de begeleide onder-

wijstijd. Tegelijk moeten de teams het onderwijs 

omzetten naar de nieuwe kwalificatiedossiers, die 

per schooljaar 2016-2017 moeten worden inge-

voerd. Belangrijk vraagstuk is de wijze waarop 

binnen het Regio College wordt omgegaan met 

het aanbod van de keuzedelen – wat is uit onder-

wijskundig oogpunt gewenst, maar ook: wat is 

uitvoerbaar? 

 

Naast deze twee majeure operaties vormt de 

uitvoering van de verbeterplannen kwaliteits-

borging en examinering een belangrijke opgave. 

In het verlengde hiervan zal in 2015 de vraag aan 

de orde komen of de organisatie van het Regio 

College aanpassing behoeft om de kwaliteitszorg 

en -borging verder te verstevigen.

streeFCijFer 2014:
minimAAl zelfDe niVeAU 
AlS in 2012

BegeleiDing 
DeelnemeRS in De 

BPV DooR 
Regio College

AAnSlUiting 
onDeRWijS oP De 
BeRoePSPRAKtijK

tevredenHeid werKgevers Over bPv
SCHAAl 1-4

2014

2012

3,2 3,13,3 3,2

4

3

2

1

0

2014 2013

sOlvabiliteit 1  

EIGEN VERMOGEN T.O.V. HET  

BALANSTOTAAL.

0,61 0,61

sOlvabiliteit 2 

EIGEN VERMOGEN PLUS VOOR-

ZIENINGEN T.O.V. BALANSTOTAAL.

0,64 0,63

liquiditeit 154 147

rentabiliteit 1,3% 3,9%
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KARAKteRiStieK Regio College



17

» KARAKteRiStieK Regio College

Het Regio College is een onderwijsinstelling die 

volgens de statuten in stand wordt gehouden door 

de stichting Regio College voor Beroepsonderwijs 

en Educatie Zaanstreek-Waterland, met als 

vestigingsplaats Zaanstad. Het Regio College 

is een kleinschalig roc met als primair werk- en 

wervingsgebied de regio Zaanstreek-Waterland. 

Door de kleine schaal kan het Regio College slag-

vaardig en flexibel opereren en is het onderwijs 

georgani seerd op een schaal die voor deelnemers 

en docenten overzichtelijk en aantrekkelijk is. Een 

organogram van het Regio College is bijgevoegd 

als bijlage 2. 

Het onderwijs is bij het regio College georga-
niseerd in zeven afdelingen:
» de afdeling Bouw & Infra;

» de afdeling Economie, ICT & Vavo;

» de afdeling MBO Purmerend;

» de afdeling Productie, Onderhoud & Logistiek;

» de afdeling Regio Entree;

» de afdeling Vrije tijd & Ondernemen;

» de afdeling Zorg & Welzijn.

De afdeling Regio Entree verzorgt de entreeop-

leidingen (voorheen niveau 1) in samenwerking 

met de andere afdelingen. Regio Entree bestaat 

daarnaast uit een team dat op projectmatige 

wijze educatietrajecten voor gemeenten uitvoert 

en uit het Servicecentrum, waar het informatie-  

en adviescentrum voor deelnemers, het zorg- 

en adviesteam en de opvang van overbelaste 

jongeren zijn ondergebracht. Het volwassenen-

onderwijs (vavo) wordt uitgevoerd door een team 

dat deel uitmaakt van de afdeling Economie, 

ICT & Vavo. De onderwijsafdelingen staan onder 

leiding van een afdelingsmanager, die rechtstreeks 

rapporteert aan het CvB. De afdelingen bestaan 

uit resultaatverantwoordelijke onderwijsteams. 

 Deze teams kennen geen teamleider, maar wel 

 regisseurs die kennishouder en coördinator zijn 

op een bepaald thema (bijvoorbeeld examinering, 

team & organisatie of beroepspraktijkvorming). 

Het regio College kent vijf ondersteunende 
diensten: 
» de dienst Administraties;

» de dienst Onderwijs, Personeel & Kwaliteit; 

» de dienst Communicatie & Werving;

» de dienst Planning & Control; 

» het Facilitair Bedrijf. 

De hoofden van de diensten van het Regio 

College rapporteren eveneens rechtstreeks aan 

het CvB. Zoals in het medezeggenschapsstatuut 

is vastgelegd, is er een ondernemingsraad en een 

deelnemersraad.

De hoofdvestiging van het Regio College is in 

Zaandam, vlakbij het station Zaandam. Daarnaast 

is er in Purmerend een vestiging waar voor 

bijna 800 deelnemers opleidingen op het gebied 

van zorg en welzijn, economie, ICT en techniek 

worden gegeven. In 2017 betrekt het Regio College 

samen met het Horizon College in Purmerend 

een nieuw gebouw. De opleidingen op het gebied 

van bouw en infratechniek worden uitgevoerd 

in nauwe samenwerking met de betreffende 

branches: met het Samenwerkingsverband 

Bouwmensen in Zaandam en met het 

Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen 

Grond-, Water- en Wegenbouw in Heerhugowaard. 

In Waterland zijn de bouwopleidingen gehuis-

vest bij scholengemeenschap De Triade in Edam. 

De opleidingen metaaltechniek vinden plaats 

bij Tetrix Bedrijfsopleidingen in Zaandam. Bij 

de opleidingen elektro- en installatietechniek 

wordt samengewerkt met Installatiewerk Noord-

Holland, waarvan de praktijkvoorziening bij het 

Regio College in Zaandam is gehuisvest. Bij de 

samenwerkingspartners hebben zich in 2014 geen 

ontwikkelingen voorgedaan die in dit jaarverslag 

vermeld dienen te worden. 



3
ReSUltAten en ontWiKKelingen 

onDeRWijSAfDelingen
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3.1 AfDeling BoUW & infRA

De instroom van nieuwe deelnemers is in 2014 

enigszins gestabiliseerd na een aantal jaren van 

forse teruggang, maar zowel bij de BOL niveau 

4-opleiding als bij de BBL niveau 2-opleidingen 

bereikt het aantal nieuwe deelnemers een 

 kritische grens. Het totaal aantal deelnemers bij 

zowel de BOL- als de BBL-opleidingen is opnieuw 

substantieel afgenomen. De economische  situatie 

in de bouwsector is nog steeds zodanig dat het 

lastig is om BBL-deelnemers aan het werk te 

krijgen en te houden. Samen met de opleidings-

bedrijven van de verschillende branches werkt het 

Regio College aan trajecten, waarbij de deel-

nemer een BOL-opleiding volgt waarin elemen-

ten uit de BBL-route zijn opgenomen. In 2014 

is het portfolio van de afdeling tegen het licht 

gehouden. Opleidingen met weinig deelnemers 

worden afgebouwd. Vrijwel alle opleidingen die te 

maken hebben met houtbewerking zijn beëin-

digd, deelnemers die zich voor deze opleidingen 

melden worden doorverwezen naar andere mbo-

instellingen. De afdeling Bouw & Infra is samen 

met andere onderwijsinstellingen, gemeenten en 

bedrijven participant in de stichting Infra Bindt, 

die ten doel heeft het infratechniek-onderwijs 

in Noord-Holland te versterken en ideeën uit te 

wisselen over de inrichting van het onderwijs. 

Eind 2013 is een nieuw project in de bouw- en 

infras ector gestart: Vakmanschap in Stappen. 

Dit project houdt in dat werknemers die al enige 

tijd in de branche werken maar geen vakdiploma 

hebben, alsnog dat diploma gaan halen in een 

aantal modules van enkele dagen. Het Regio 

College neemt als enige mbo-instelling in Noord-

Holland deel aan Vakmanschap in Stappen. In 

januari 2014 is een eerste groep van 10 metselaars 

van start gegaan. Zij hebben de opleiding allemaal 

succesvol afgerond.

 

In 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs in 

het kader van het landelijke onderzoek naar de 

kwaliteit van kleine opleidingen twee opleidingen 

bezocht: Straatmaken en Metselen. Beide oplei-

dingen zijn door de inspectie met een voldoende 

beoordeeld.

SCHooloPleiDing      

BegeleiDing 
DeelnemeRS in 

De BPV 

AAnSlUiting 
onDeRWijS oP De 
BeRoePSPRAKtijK

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

aantal deelneMers 
bOuw & inFra

tevredenHeid deelneMers CijFer (joB-monitoR)

tevredenHeid werKgevers (BPV-enqUête Regio College)

2014-2015

398

2013-2014 

516

2014

2012

2014

2012

6,8

7,0

6,5

6,8

BBl

Bol

PeR 1-10

4

3

2

1

0

3,6 3,53,4 3,2

SCHAAl 1-4
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2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

3.2 AfDeling eConomie, iCt & VAVo

Na een aantal jaren van stevige groei, is in 2014 

het aantal deelnemers beroepsonderwijs binnen 

de afdeling Economie & ICT afgenomen. Doordat  

het merendeel van de deelnemers een BOL-

opleiding volgt, zijn op de afdeling de gevolgen 

van de invoering van de nieuwe urennormen voor 

begeleide onderwijstijd extra merkbaar geweest. 

Het is niettemin gelukt om de nieuwe onder-

wijsprogramma’s voor de eerstejaars deel nemers 

zonder grote problemen in te roosteren.

In het schooljaar 2014 – 2015 zijn bij het team 

BKO/Secretarieel twee pilots gestart: stage-

consulent en herontwerp kwalificatiedossier. De 

pilot stageconsulent moet duidelijk maken of 

het instellen van een dergelijke specifieke functie 

leidt tot een betere uitvoering van een aantal 

activiteiten die te maken hebben met de bpv. De 

pilot wordt begeleid door een roc-docent. De pilot 

herontwerp kwalificatiedossier levert informatie 

op waarmee andere teams in het schooljaar 2015-

2016 hun voordeel kunnen doen bij het omzetten 

van de onderwijsprogramma’s naar de nieuwe 

kwalificatiedossiers.

Het aantal deelnemers vavo is in 2014 toegeno-

men. Het Regio College heeft in overleg met de 

scholen voor voortgezet onderwijs in de regio 

besloten om vanaf het schooljaar 2014-2015 het 

gecombineerde traject vmbo-t/beroepsonderwijs 

niet meer aan te bieden. Gebleken is dat het ren-

dement van het vavo-deel laag is en dat het goed 

organiseren en laten verlopen van een met het 

beroepsonderwijs gecombineerde mbo-opleiding 

veel energie en aandacht vraagt.

 

Naar aanleiding van het inspectieonderzoek Staat 

van de Instelling heeft het CvB tijdelijk een aparte 

manager vavo aangesteld en is er een verbeterplan 

voor het vavo-team vastgesteld en in uitvoering 

genomen. Het plan richt zich niet alleen op het 

verbeteren van (de uitvoering van) een aantal 

processen, maar ook op het ontwikkelen van een 

gemeenschappelijke visie op de inrichting van het 

onderwijs. 

aantal deelneMers vavO 2014-2015 

214
2013-2014 

191

SCHooloPleiDing      

BegeleiDing 
DeelnemeRS in 

De BPV 

AAnSlUiting 
onDeRWijS oP De 
BeRoePSPRAKtijK

aantal deelneMers 
eCOnOMie & iCt

tevredenHeid deelneMers CijFer (joB-monitoR)

tevredenHeid werKgevers (BPV-enqUête Regio College,
exCl. VAVo)

2014-2015

963

2013-2014 

1.004

2014

2012

2014

2012

6,9

6,9

6,3

6,4

BBl

Bol

PeR 1-10

4

3

2

1

0

3,6 3,13,5 3,3

SCHAAl 1-4
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2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

3.3 AfDeling mBo PURmeRenD

Het aantal deelnemers in Purmerend is in 2014 

gedaald, vooral bij de BBL-opleidingen. Een gun-

stige ontwikkeling was er bij de opleidingen Zorg 

& Welzijn die in Purmerend worden aangeboden. 

 

Het Regio College is in Purmerend gevestigd in 

het gebouw de Spinnekop. Het gebouw wordt 

gedeeld met de Purmerendse Scholengroep (PSG), 

die er de bovenbouw van het vmbo in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg heeft gehuisvest. 

Het idee achter het ‘samenwonen’ met het vmbo 

was dat hierdoor de onderwijskundige samen-

werking en de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 

zouden worden versterkt. Het is de afgelopen 

jaren niet gelukt deze doelstelling volledig te reali-

seren. De onderwijsvoorzieningen in de Spinnekop 

zijn niet optimaal, hetgeen zich vertaalt in een 

afgenomen tevredenheid van deelnemers in de 

JOB-monitor.

 

Ook het Horizon College biedt opleidingen aan in 

Purmerend, waarbij de portfolio’s elkaar gedeelte-

lijk overlappen. De twee roc’s hebben afgesproken 

de krachten te gaan bundelen in Purmerend. Vanaf 

2017 huisvesten beide instellingen hun opleidingen 

in één nieuw gebouw. Daarnaast zijn afspraken 

gemaakt over de verdeling van het  portfolio, 

waarbij het Regio College vanaf schooljaar 2016-

2017 de opleidingen op het gebied van zorg en 

welzijn en techniek in Waterland zal verzorgen. 

Het personeel van de afdeling MBO Purmerend 

is betrokken bij het opstellen van het ontwerp 

voor het nieuwe schoolgebouw. Het ontwerp is 

begin 2015 opgeleverd. Met het oog op de met het 

Horizon College afgesproken portfolioverdeling 

maar ook vanwege het geringe arbeidsmarktper-

spectief, is besloten om vanaf schooljaar 2015-2016 

geen leerlingen meer te laten instromen in de 

niveau 2-opleidingen ICT en Outdoor & adventure.

SCHooloPleiDing      

BegeleiDing 
DeelnemeRS in 

De BPV 

AAnSlUiting 
onDeRWijS oP De 
BeRoePSPRAKtijK

aantal deelneMers 
MbO PurMerend

tevredenHeid deelneMers CijFer (joB-monitoR)

tevredenHeid werKgevers (BPV-enqUête Regio College)

2014-2015

679

2013-2014 

711

2014

2012

2014

2012

7,0

6,9

6,5

6,3

BBl

Bol

PeR 1-10

4

3

2

1

0

2,9 2,93,1 3,1

SCHAAl 1-4
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2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

3.4 AfDeling PRoDUCtie, onDeRHoUD & 
logiStieK

Het aantal deelnemers is flink gedaald doordat in 

2014 een groot maatwerktraject bij KLM Catering 

Services (niveau 1) is afgerond. Indien dit effect 

buiten beschouwing wordt gelaten, is het beeld 

dat het aantal deelnemers stabiel is. De instroom 

bij de middenkader techniek-opleidingen is 

verdubbeld, mede als resultaat van de intensieve 

samenwerking met Trias, een vmbo-school in de 

Zaanstreek. Voor de opleidingen Procesoperator 

food is in 2014 een speciale praktijkvoorzie-

ning in Zaanstad gerealiseerd, met steun van 

het Regionaal Investeringsfonds MKB, diverse 

regionale overheden en het bedrijfsleven. Een 

aparte praktijkvoorziening is noodzakelijk omdat 

deelnemers vanwege veiligheids- en kwaliteits-

voorschriften geen praktijkervaring in bedrijven 

zelf kunnen opdoen. In het schooljaar 2014-2015 

zijn deelnemers van de BOL-opleiding niveau 2 

aan de slag gegaan in de praktijkvoorziening. 

 

De tevredenheid van deelnemers over hun 

opleiding  is toegenomen; vrijwel alle opleidingen 

scoren beter dan de opleidingen bij de omliggende 

roc’s. Deelnemers van de afdeling voeren diverse 

praktijkopdrachten uit op verzoek van  

en in samenwerking met maatschappelijke  

organisaties uit de regio. Zo zijn voor de kleding-

bank Zaanstreek inzamelcontainers ontworpen en 

gemaakt en hebben deelnemers een kookstudio 

ontworpen en ingericht voor mensen met een 

lichamelijke beperking.

SCHooloPleiDing      

BegeleiDing 
DeelnemeRS in 

De BPV 

AAnSlUiting 
onDeRWijS oP De 
BeRoePSPRAKtijK

aantal deelneMers 
PrOduCtie, OnderHOud & lOgistieK

tevredenHeid deelneMers CijFer (joB-monitoR)

tevredenHeid werKgevers (BPV-enqUête Regio College)

2014-2015

1.020

2013-2014 

1.285

2014

2012

2014

2012

6,8

7,0

6,0

6,4

BBl

Bol

PeR 1-10

4

3

2

1

0

3,4 3,23,3 3,2

SCHAAl 1-4
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3.5 AfDeling Regio entRee

Binnen de afdeling Regio Entree verzorgt het team 

AanZ! de entreeopleidingen (voorheen niveau 

1-opleidingen) van het Regio College, waarbij de 

uitvoering van het profieldeel wordt verzorgd 

door de betreffende teams beroepsonderwijs van 

andere afdelingen. In het schooljaar 2014-2015 

kunnen deelnemers kiezen voor de beroepsprofie-

len zorg en welzijn, horeca, handel en techniek. 

Bij het vormgeven van het onderwijsprogramma 

is ingespeeld op het nieuwe kwalificatiedossier 

voor de entreeopleidingen en is rekening gehou-

den met doorstroom naar vervolgonderwijs op 

niveau 2. Er is veel aandacht voor het curriculum 

Nederlands waarbij de eisen voor schrijfvaardig-

heid (2F) en spreken (2F) geïntegreerd aan bod 

komen in andere relevante lessen. Als gevolg van 

de intensivering is AanZ! een dag in de week extra 

lessen gaan roosteren. Deze dag focust zich vooral 

op het beroepsonderdeel.

Docenten zijn getraind en zijn gaan werken 

volgens de methode handelingsgericht werken. 

Voor iedere klas is er een klassenplan opgesteld 

zodat er eenduidig gehandeld kan worden naar 

de klas en de individuele deelnemer. Voortgang 

en interventies hierin worden meegenomen in 

het zogenaamde bindend studieadvies (BSA) dat 

in het schooljaar 2014-2015 voor het eerst wordt 

gehanteerd. In december heeft iedere deelnemer 

een BSA gekregen, bij vier deelnemers was sprake 

van een negatief advies. De invoering van het BSA 

heeft niet geleid tot een grotere vroegtijdige uit-

stroom uit de opleiding. Bij voortijdige uitstroom 

zijn de deelnemers begeleid naar een ander, meer 

passend traject. 

De afdeling Regio Entree voert voorts educa-

tietrajecten uit voor de negen gemeentes in de 

Zaanstreek en Waterland. In 2014 ging het vooral 

om educatielessen aan volwassenen die niet 

(meer) inburgeringsplichtig zijn. Het traject Taal 

naar Werk, bedoeld voor werkzoekenden met een 

taalachterstand, heeft wederom een succesvol 

jaar gekend waarbij zo’n 50% van de deelnemers 

uitstroomde naar een baan of een stage. Met de 

gemeenten uit de Zaanstreek en Waterland is een 

raamovereenkomst gesloten waarin is afgespro-

ken dat de gemeenten in 2015 en 2016 75% van 

het toegekende educatiebudget besteden bij het 

Regio College.  

SCHooloPleiDing      

BegeleiDing 
DeelnemeRS in 

De BPV 

AAnSlUiting 
onDeRWijS oP De 
BeRoePSPRAKtijK

aantal deelneMers 
regiO entree

tevredenHeid deelneMers CijFer (joB-monitoR)

tevredenHeid werKgevers (BPV-enqUête Regio College)

2014-2015

128

2013-2014 

106

2014

2012

2014

2012

6,1

6,1

5,9

7,1

BBl

Bol

PeR 1-10

4

3

2

1

0

3,4 3,23,5 3,1

SCHAAl 1-4
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3.6 AfDeling VRije tijD & onDeRnemen

Het aantal deelnemers bij de afdeling Vrije tijd 

& Ondernemen is licht gedaald. Een groei heeft 

plaatsgevonden bij de niveau 4-opleidingen Sport 

en Luchtvaardienstverlener. Het opleidingen-

portfolio van de afdeling is in 2014 opnieuw 

 vastgesteld. Daarbij is besloten om de niveau 

2-opleiding Junior kapper af te bouwen, vanwege 

de kwetsbare rendementen van deze opleiding 

en het geringe arbeidsmarktperspectief. Ook is 

besloten om te stoppen met de uitstroomvariant 

Verkoper parfumerie van de niveau 2- opleiding 

Verkoper.

De sportopleidingen maken vanaf schooljaar 

2014-2015 gebruik van de nieuwe sportzaal van het 

Regio College. De tevredenheid van deelnemers 

over de opleiding is toegenomen, het rapport cijfer 

over de school bevindt zich nog steeds op een 

kritisch  niveau. Afdelingsbrede aandachtspunten 

zijn het doorgeven van roosterwijzigingen, het 

gebruik van lesmateriaal en de omgang met klach-

ten van studenten. Voor een deel worden deze 

knelpunten op het niveau van het Regio College 

aangepakt (invoering nieuw roosterprogramma), 

daarnaast worden in het afdelingsplan en de 

teamplannen verbeterpunten opgenomen. Met 

een tussentijdse ‘mini-JOB-monitor’ wordt in 2015 

gemeten hoe de tevredenheid van de deelnemers 

zich ontwikkelt. 

 

Naar aanleiding van het inspectieonderzoek  

Staat van de Instelling is een verbeterplan voor 

de opleiding Verkoper reizen opgesteld en in 

uitvoering genomen. Het betreffende onderwijs-

team heeft extra ondersteuning gekregen bij de 

uitvoering van deze verbeterslag.

SCHooloPleiDing      

BegeleiDing 
DeelnemeRS in 

De BPV 

AAnSlUiting 
onDeRWijS oP De 
BeRoePSPRAKtijK

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

aantal deelneMers 
vrije tijd & OnderneMen

tevredenHeid deelneMers CijFer (joB-monitoR)

tevredenHeid werKgevers (BPV-enqUête Regio College)

2014-2015

949

2013-2014 

985

2014

2012

2014

2012

6,4

6,6

5,7

5,9

BBl

Bol

PeR 1-10

4

3

2

1

0

3,2 3,13,4 3,2

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

SCHAAl 1-4
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3.7 AfDeling zoRg & Welzijn

Het jaar 2014 stond in het teken van continuïteit, 

met een blik gericht op Focus op Vakmanschap en 

het oppakken van verschillende aandachtspunten, 

voortkomend uit het rapport van de Staat van de 

Instelling. Het aantal deelnemers is in 2014 licht 

gedaald, waarbij het aantal BOL-deelnemers is 

gestegen t.o.v. het aantal BBL’ers. Reden hiervoor 

is de grote afname van BBL-plaatsen in de zorg-

sector, voortkomend uit de landelijke transitie 

in de zorg. In het voorjaar moest voor enkele 

opleidingen een wachtlijst voor nieuwe deel-

nemers worden ingesteld. Factoren die hierbij een 

rol speelden waren de toegenomen ruimtedruk 

op leslokalen door de invoering van de nieuwe 

urennormen en de beperkte beschikbaarheid van 

stage plekken. Het is gelukt om voor alle oplei-

dingen de nieuwe urennormen in te voeren met 

behoud van de onderwijskwaliteit. Docenten 

voelen zeker de verzwaring van hun werkzaam-

heden die voortkomt uit de urenintensivering.

Op de afdeling zijn pilots opgepakt in het kader 

van Focus op Vakmanschap: de pilot Bewegen en 

Leefstijl bij het team Pedagogisch werker en een 

vervolgpilot bpv-consulent bij twee andere teams, 

in aansluiting op de al lopende pilot. De contacten  

met het werkveld zijn verder uitgebouwd en 

geïntensiveerd. Zo is er een drukbezochte scholing 

gegeven aan werkplekbegeleiders bij de dokters-

assistenten en een succesvolle cursusdag voor alle 

stagebegeleiders bij de grote zorginstellingen. 

Afdelingsbreed is een nieuw deelnemersprotocol 

ontwikkeld waarbij elk team frequent panel-

gesprekken met deelnemers voert. De resultaten 

van de JOB-monitor vormen hiervoor belangrijke 

input. Werken met de laptop (‘bring your own 

device’) is in 2014 voor de eerstejaars deelnemers 

van alle opleidingen ingevoerd. 

De samenwerking is geïntensiveerd met de teams 

die in Purmerend opleidingen in het domein Zorg 

& Welzijn uitvoeren. Dit blijft zeker op het gebied 

van onderwijsontwikkeling en examinering een 

aandachtspunt. Op het gebied van personele 

zaken zijn na de functiemixronde in september 

vier docenten voor de functie seniordocent en 

vier docenten voor de functie roc-docent voor-

gedragen. Bovendien kwam er een wisseling van 

de wacht bij het afdelingsmanagement. 

.

SCHooloPleiDing      

BegeleiDing 
DeelnemeRS in 

De BPV 

AAnSlUiting 
onDeRWijS oP De 
BeRoePSPRAKtijK

aantal deelneMers 
zOrg & welzijn

tevredenHeid deelneMers CijFer (joB-monitoR)

tevredenHeid werKgevers (BPV-enqUête Regio College)

2014-2015

1.011

2013-2014 

1.054

2014
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2014
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6,7

5,8

5,8
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PeR 1-10
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» oVeRige ontWiKKelingen onDeRWijS

UitVAl, VeRzUim en  
BegeleiDing DeelnemeRS 

In hoofdstuk 1 is reeds kort ingegaan op boven-

staande resultaten wat betreft het terugdringen 

van voortijdig schoolverlaten (vsv).

uitval 
De uitval op niveau 3 en 4 is substantieel terug-

gedrongen, maar ligt nog boven de norm van het 

ministerie van OCW. Het steviger inzetten op 

tijdige diplomering van extranei heeft bijgedragen 

aan de daling van het aantal vsv’ers op niveau 3 en 

4. Een extraneus is voor het ministerie van OCW 

een onbekostigde inschrijving en staat daardoor 

geregistreerd als vsv’er; als de extraneus alsnog 

op korte termijn zijn diploma haalt, wordt hij 

niet meegeteld als vsv’er. Complicatie is dat, in 

het geval een extranei een centraal examen moet 

afleggen, de resultaten van deze examens te laat 

aan het Regio College beschikbaar worden gesteld 

om de extraneus tijdig te kunnen diplomeren. Het 

Regio College en andere mbo-instellingen hebben 

dit knelpunt onder de aandacht van het ministerie 

gebracht. Uit een nadere analyse van de vsv’ers is 

naar voren gekomen dat het tweede verblijfsjaar 

van een opleiding vaak een kwetsbare periode is 

en dat de uitval hoog is onder deelnemers die 18 

jaar of ouder zijn. Dat de uitval op niveau 2 laag 

blijft is aantoonbaar een effect van de inzet van 

de leerwerkmakelaar. Deze makelaar ondersteunt 

deelnemers die dreigen uit te vallen omdat ze 

geen bpv-plaats (meer) hebben. Het CvB zal in 

2015 een aantal acties in gang zetten die ertoe 

moeten bijdragen dat het vsv-percentage verder 

wordt verlaagd, waaronder de invoering van de 

digitale begeleidingsmodule, het verbeteren van 

de overdracht van dreigende uitvallers aan de 

gemeenten en het verbeteren van de intake van 

nieuwe deelnemers. Risico is wel de invoering  

van de centrale examinering taal en rekenen:  

de verwachting is dat de aangescherpte eisen voor 

taal en rekenen een negatief effect hebben op de 

vsv-cijfers. 

verzuim 

Verzuim is een belangrijke voorspeller van voor-

tijdig schoolverlaten. Er is daarom veel aandacht 

voor het registreren en melden van geoorloofd en 

ongeoorloofd verzuim, zodat problematisch ver-

zuimgedrag en dreigende uitval sneller zichtbaar 

worden en er tijdig in nauwe samenwerking met 

Leerplicht en RMC maatregelen kunnen worden 

genomen. Het aantal meldingen in het landelijke 

loket is als gevolg van deze aanpak bijna verdub-

beld. In het kader van de landelijke actie verzuim 

18+ worden verbetermaatregelen genomen om de 

uitval in niveau 3 en 4 en van deelnemers ouder 

dan 18 jaar verder te verlagen. Daarnaast is gestart 

met de invoering van de digitale begeleidings-

module. Met deze module komen begeleidings-

gegevens van deelnemers sneller en vollediger 

beschikbaar voor medewerkers die daarvoor zijn 

geautoriseerd. Het aantal verwijzingen vanuit 

de opleidingen naar het Servicecentrum is in 

2014 verder toegenomen; opleidingen weten 

vOOrtijdig sCHOOlverlaten (VSV)
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goed gebruik te maken van de diensten van het 

Servicecentrum. 

begeleiding deelnemers
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs 

in werking getreden. Deze wet regelt dat deelne-

mers in het onderwijs die extra begeleiding nodig 

hebben, een passende plek wordt geboden binnen 

de onderwijsinstelling. Vanaf deze datum moeten 

scholen, dus ook het Regio College, zelf bepalen 

hoe en voor wie zij extra begeleiding inzetten. 

Dit kan gepaard gaan met extra begeleiding of 

aanpassingen op de school. Begin juli heeft het 

CvB het begeleidingsaanbod en de wijze waarop 

dat aanbod is georganiseerd, vastgesteld. Het 

Servicecentrum is en blijft de spil in het aanbie-

den van extra begeleiding en zorg aan deelne-

mers van het Regio College. De Plusvoorziening 

X-tra, gericht op ondersteuning van overbelaste 

jongeren, de zorgcoördinatoren, de ambulante 

begeleiders en het schoolmaatschappelijk werk 

(SMW) zijn bij het Servicecentrum ondergebracht. 

Belangrijk is dat al bij de intake wordt gesigna-

leerd dat een deelnemer extra ondersteuning 

nodig heeft. De afspraken over deze ondersteuning 

worden vastgelegd in een bijlage bij de onderwijs-

overeenkomst. Het Servicecentrum is gestart met 

een groepsgerichte ondersteuningsaanpak bij de 

Entreeopleidingen. Een X-tra coach is voor drie 

dagen per week toegevoegd aan het team dat deze 

opleidingen uitvoert. Het Servicecentrum speelt 

een belangrijke rol in het intakeproces, niet alleen 

wat betreft deelnemers die extra ondersteuning 

nodig hebben. Deelnemers die niet voldoen aan de 

wettelijke opleidingseisen voor de opleiding waar-

voor ze zich hebben aangemeld, worden doorver-

wezen naar het Servicecentrum voor een oriënta-

tie op andere opleidingen of een capaciteitentest. 

In samenwerking met de scholen voor voortgezet 

onderwijs in de Zaanstreek wordt gewerkt aan de 

invoering van een digitaal doorstroomdossier ter 

verbetering van de overdracht vo-mbo. 

tAAl en ReKenen

Bij alle deelnemers wordt bij de start van hun 

opleiding het taal- en rekenniveau gemeten 

door middel van een nulmeting. Afhankelijk van 

de resultaten van de nulmeting organiseren de 

afdelingen hun eigen extra taal- en rekenonder-

steuning en/of uitbreiding van het aantal lessen 

Nederlands op het rooster. Deelnemers met een 

dyslexieverklaring komen in aanmerking voor 

extra begeleiding door een speciaal hiervoor aan-

getrokken medewerker van het Servicecentrum. 

Deze medewerker ondersteunt ook docenten in de 

begeleiding van dyslectische deelnemers en geeft 

input voor beleid op dit punt. 

Het Regio College is vanaf oktober 2011 bezig 

met de invoering van de centrale examens voor 

Nederlands (2F, 3F) en rekenen (2F, 3F) door mee 

te doen aan de landelijke pilots georganiseerd 

door het College voor Toetsen en Examens. In het 

schooljaar 2014-2015 valt het examen Nederlands 

3F (voor niveau 4) voor het eerst buiten de pilot 

en tellen de resultaten van dit examen mee voor 

diplomering van een deelnemer. De centrale 

examens Nederlands voor de andere niveaus en 

voor rekenen worden in de komende schooljaren 

onderdeel van de slaag-/zakregeling. De orga-

nisatie van de centrale examens is geëvalueerd 

met deelnemers en betrokken medewerkers. 

De deelnemers die hebben meegedaan aan het 

examen Nederlands 3F in de eerste periode van 

schooljaar 2014-2015 zijn in het algemeen tevreden 

over de organisatie van het examen. Als verbeter-

punten werden aangegeven dat het treffen van 

voorzieningen voor deelnemers met een beperking 

beter kan worden geregeld en dat bij één afdeling 

de voorbereiding van deelnemers op het examen 

beter moet. 

Conform het landelijke beeld waren in het school-

jaar 2013-2014 de resultaten van de pilot examens 

2F (niveau 2 en 3) beter dan de resultaten voor 

3F (niveau 4). Voor zowel 2F als 3F gold dat de 

resultaten voor Nederlands beter waren dan de 

resultaten rekenen op beide niveaus. Als wordt 

gekeken naar de resultaten van de pilot examens 

rekenen, dan is het percentage voldoendes in 

2014 bij vrijwel alle opleidingen toegenomen ten 

opzichte van 2013. Waar in 2013 het percentage 

voldoendes vaak onder het landelijk gemiddelde 

lag, is er in 2014 een aantal opleidingen dat boven 

het landelijk gemiddelde scoort. Vooral de BBL-

opleidingen techniek vallen hierbij positief op, 

maar ook bij Zorg & Welzijn en Economie & ICT is 

het percentage onvoldoendes lager. Zorgpunt blijft 

dat een aantal opleidingen het wat betreft de 

resultaten rekenen en taal slechter doet dan het 

landelijk gemiddelde. 

ReSUltAten toeziCHt inSPeCtie

In hoofdstuk 1 is al ingegaan op de resultaten van 

het onderzoek Staat van de Instelling. In deze 

paragraaf worden de verbeteracties die in gang 

zijn gezet naar aanleiding van dit onderzoek 
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nader toegelicht. De afdelingsmanagers en teams 

krijgen extra ondersteuning bij het uitvoeren van 

de plan-do-check-act-cyclus en de daarbij horende 

zelfevaluaties en plannen voor het nieuwe  

schooljaar. Naar aanleiding van de uitkomsten 

van de Staat van de Instelling op het gebied van 

de examinering is een audit uitgevoerd bij alle 

examencommissies. Op basis van de uitkom-

sten van deze audit is een scholingsprogramma 

gestart voor de leden van de examencommissies. 

De centrale commissie examenkwaliteit heeft 25 

examenbundels gescreend op de kwaliteit van 

de examinering in de beroepspraktijk; dit thema 

was ook specifiek aandachtspunt bij de jaarlijkse 

ronde van audits bij zeven opleidingen. De afde-

lingsmanagers zien erop toe dat de aanbevelingen 

uit de screening en de audits worden opgevolgd. 

Binnen het Bureau Onderwijsondersteuning 

worden taken en verantwoordelijkheden voor de 

ondersteuning van de examencommissies en de 

examinering per voorjaar 2015 samengebracht in 

één team.  
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» PeRSoneel en oRgAniSAtie

ontWiKKeling foRmAtie 

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen gerap-

porteerd over de ontwikkeling van de omvang 

en samenstelling van de formatie van het Regio 

College. Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden 

in bijlage 1. 

Eind 2014 was het totaal aantal medewerkers 462, 

ultimo 2013 waren dat er 477. De formatie is in 

2014 verder gekrompen, waarbij de verhouding 

tussen primair proces en ondersteunend OBP 

vrijwel constant is gebleven. De teruggang van 

de formatie hangt voor een belangrijk deel samen 

met de afname van het aantal deelnemers bij een 

aantal opleidingen, bijvoorbeeld de opleidingen 

van de afdeling Bouw & Infra. Binnen de formatie  

primair proces is het aandeel onderwijs OBP 

(instructeurs, onderwijsassistenten) toegenomen 

t.o.v. het aandeel docenten. Dit komt doordat de 

loopbaancoaches die bij de afdeling Regio Entree 

worden ingezet voor de uitvoering van educatie-

trajecten in 2014 bij de categorie onderwijs OBP 

zijn ondergebracht. Tot de formatie OBP onder-

steunend wordt ook de formatie van het Bureau 

Onderwijsondersteuning (BOO) gerekend. Het 

BOO voert een groot aantal administratieve werk-

zaamheden van de onderwijsafdelingen uit; in 

2014 was de formatie van het BOO ruim 27 fte. 

Het Regio College kent drie docent-functies: 

docent (schaal LB), seniordocent (schaal LC) en 

roc-docent (schaal LD). De afgelopen jaren is het 

aandeel van docenten in de LC- en LD-schaal toe-

genomen. Het Regio College heeft hiervoor extra 

middelen van de rijksoverheid ontvangen in het 

kader van de versterking van de salarismix. In 2014 

is de laatste ronde in het kader van de Regeling 
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Salarismix geweest waarbij docenten konden sol-

liciteren naar de functie van seniordocent dan wel 

roc-docent. Er zijn twee docenten direct benoemd 

in de functie van seniordocent. Daarnaast hebben 

negen docenten een inschaling op LC-niveau 

gekregen met uitzicht op benoeming in de functie 

seniordocent, onder de conditie dat zij een 

professionaliserings traject succesvol afronden. 

Zes seniordocenten zijn ingeschaald op LD-niveau; 

wanneer zij een masteropleiding hebben afgerond 

worden ze benoemd in de functie van roc-docent. 

De sollicitatierondes in het kader van de Regeling 

Salarismix hebben de verhoudingen in het functie-

gebouw duidelijk laten kantelen (zie boven-

staande tabel ‘Ontwikkeling salarismix’).

Het Regio College streeft ernaar om een deel van 

de formatie flexibel te houden, om zo wendbaar 

mogelijk te zijn in tijden van krimp en om de 

WW-risico’s voor het Regio College te beperken. 

Het CvB heeft een streefcijfer van 15% voor de 

flexibele schil vastgesteld. De flexibele schil is 

daarbij gedefinieerd als het percentage van de 

normformatie dat wordt ingevuld door mede-

werkers die geen dienstverband voor onbepaalde 

tijd hebben. Het CvB heeft een servicedocument 

opgesteld waarin wordt aangegeven welke 

mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan 

de flexibele schil en wat de voor- en nadelen van 

de verschillende opties zijn. Eind 2014 voldeed de 

omvang van de flexibele schil bij de onderwijsaf-

delingen en diensten aan het streefcijfer van 15%1. 

Het aantal medewerkers op contract-uitzendbasis 

bedroeg 31,8 fte (2013: 21,5 fte).

In 2014 hebben 17 ex-medewerkers aanspraak 

gemaakt op een WW-uitkering. Het Regio College 

is eigenrisicodrager voor de WW, hetgeen bete-

kent dat het Regio College de kosten van de WW 

van ex-medewerkers terugbetaalt aan het UWV. 

In 2014 bedroegen deze kosten € 50.000 (in 2012 

€ 200.000). 

Eind 2014 was 64% van de medewerkers vrouw 

en 36% man. De gemiddelde leeftijd was 50 jaar, 

het percentage medewerkers ouder dan 50 jaar 

is licht gestegen naar 58%. In 2014 heeft 10,7 fte 

aan medewerkers gebruik gemaakt van het ABP-

keuzepensioen. Als iedere medewerker van 55 jaar 

en ouder gebruik zou maken van de BAPO, was 

daarmee in 2013 een inzet van 19,6 fte gemoeid; de 

daadwerkelijke omvang was 14,2 fte.

VeRzUim en ARBeiDS-
omStAnDigHeDen

De ontwikkeling van het verzuim is als volgt.

regiO 

COllege 

2014

nOrM 

bve-

seCtOr 

2014

regiO 

COllege 

2013

VERZUIM- 

PERCENTAGE
3,87% 5% 3,48%

PERCENTAGE MET 

NUL VERZUIM
42,38%

geen 

norm
39,03%

VERZUIM- 

FREqUENTIE
1,21% 1,3% 0,92%

Zowel het verzuimpercentage als de verzuim-

frequentie is in 2014 bij het Regio College toe-

genomen, maar beide cijfers liggen nog steeds  
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zeven dagen). In 2014 is gestuurd op het terug-

dringen van het langdurig verzuim (verzuim 

langer dan twee maanden): het aantal langdurige 

verzuimdossiers is gedaald van 22 in 2013 naar 12 

in 2014. De verzuimcijfers (verzuimpercentage, 

meldings frequentie en gemiddelde verzuimduur) 

worden per afdeling en dienst besproken met de 

leidinggevende. Elk kwartaal wordt tussen de 

leiding gevende, de bedrijfsarts en de betreffende 

P&O-adviseur een SMT-overleg (Sociaal Medisch 

Team) gehouden.

In 2014 zijn, naar aanleiding van de in 2013 gehou-

den risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), de 

verbeterpunten inzake de gerenoveerde vleugels 

van Cypressehout 99 opgepakt. In 2014 is een RI&E 

uitgevoerd voor de gebouwen Cypressehout 95, 

97 en 99 (voorboog). Uit de RI&E zijn verbeter-

punten naar voren gekomen die in 2015 worden 

uitgevoerd. Prioriteit heeft daarbij de aanpak 

van de luchtkwaliteit in de leslokalen van het 

gebouw Cypressehout 97 en het verbeteren van de 

opslag van gasflessen bij de praktijkvoorziening 

Motorvoertuigentechniek.

In de incidentenmonitor van het Regio College 

zijn in 2014 29 incidenten geregistreerd. In vier 

gevallen ging het om een ongeval met letsel, 

in zeven gevallen ging het om een melding van 

 vermissing of diefstal.

ontWiKKelingen oRgAniSAtie

Eind 2014 heeft het CvB een besluit genomen 

om de verantwoordelijkheid voor en de uitvoe-

ring van de processen onderwijsovereenkomst 

en bpv-overeenkomst over te hevelen van het 

Bureau Onderwijsondersteuning (BOO) naar de 

Deelnemersadministratie (DA). De bij de uitvoe-

ring van die processen horende formatie, ongeveer 

5 fte, gaat daarmee ook over naar de DA. Tegelijk 

is besloten om het BOO na deze overheveling van 

taken opnieuw in te richten. Er is een apart team 

examinering gevormd, zodat de examencommis-

sies bij de uitvoering van hun werkzaamheden 

beter worden ondersteund. Daarnaast komt er een 

team dat de onderwijsafdelingen ondersteunt bij 

de aan- en afwezigheidsregistratie, de intake en 

de opleidingsadministratie. Het roosterbureau, tot 

nu toe vallend onder het Facilitair Bedrijf, wordt 

ook een team binnen het BOO. De nieuwe organi-

satie gaat op 1 maart 2015 van start.

Er zijn verder in 2014 geen belangrijke wijzigingen 

in de organisatiestructuur van het Regio College 

geweest.

PRofeSSionAliSeRing en 
SCHoling

De activiteiten op het gebied van professionalise-

ring en scholing zijn in 2014 voor een belangrijk 

deel gekoppeld aan de verbetertrajecten kwali-

teitsborging en examinering. Zowel managers als 

onderwijsteams hebben op het gebied van kwali-

teitsborging trainingen gevolgd en ondersteuning 

gekregen. Enkele teams hebben daarnaast extra 

ondersteuning gekregen door de inzet van externe 

expertise, mogelijk gemaakt door het landelijke 

steunpunt MBO15. In 2014 is het management 

development programma voor de managers van 

de onderwijsafdelingen afgerond, dat in 2013 is 

gestart. Alle leden van de examencommissies 

hebben een training gevolgd gericht op het verbe-

teren van de kwaliteit van de examenprocessen. 

Een aantal docenten is gestart met een professi-

onaliseringstraject in verband met promotie naar 

een hogere functie. Bij negen docenten gaat het 

om een traject in het kader van de benoeming tot 

seniordocent, bij zes docenten om een master-

opleiding voor de functie van roc-docent. Drie 

onderwijsteams hebben een training gevolgd in 

het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
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» BeStUUR en goVeRnAnCe

nAleVing CoDe goeD BeStUUR

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur 

van het Regio College hebben in 2014 gehandeld 

conform de eisen en aanbevelingen zoals vast-

gelegd in de ‘Branchecode goed bestuur in het 

mbo’. 

VeRSlAg RAAD VAn toeziCHt1

behandelde onderwerpen en genomen besluiten
De voorgenomen samenwerking met het Horizon 

College in Purmerend was in 2014 een belangrijk 

onderwerp. De samenwerking komt erop neer dat 

beide roc’s hun opleidingen vanuit één nieuwe, 

gezamenlijke vestiging (eigendom Horizon 

College, huur Regio College) gaan aanbieden, 

waarbij het Regio College de opleidingen Zorg 

& Welzijn gaat verzorgen. De Raad van Toezicht 

heeft in september goedkeuring verleend aan 

de samenwerkingsovereenkomst tussen Regio 

College en Horizon College, inclusief bijbehorende 

huurovereenkomst en portfolioverdeling. De Raad 

heeft bij het verlenen van de goedkeuring zwaar 

mee laten wegen dat het Regio College de maat-

schappelijke opdracht heeft om te zorgen voor 

een voldoende breed en duurzaam aanbod van 

beroepsonderwijs in de regio Waterland. De raad 

is zich bewust van de diverse risico’s die hierbij 

spelen en heeft deze door het CvB expliciet in 

kaart laten brengen.

Ander belangrijk onderwerp was het onderzoek 

en het rapport Staat van de Instelling van de 

Inspectie van het Onderwijs. De onderwijscom-

missie en voorzitter hebben met de inspectie een 

gesprek gehad over haar bevindingen. De Raad 

heeft meerdere keren met het CvB van gedachten 

gewisseld over de uitkomsten van het onderzoek 

en de te nemen maatregelen naar aanleiding van 

het onderzoek. De Raad heeft daarbij aangegeven 

dat snel een kwaliteitsslag moet worden gemaakt 

en dat daarbij ook aandacht moet worden besteed 

aan het cultuuraspect: medewerkers moeten zich 

bewust worden van inhoud en gevolgen van het 

inspectierapport. Met het CvB is voorts gesproken 

over het advies dat aan het CvB is uitgebracht 

over de wijze waarop de verantwoordelijkheden 

op het gebied van kwaliteitszorg binnen het  

Regio College zijn georganiseerd en belegd.  

De voortgang van de verbeterplannen kwaliteits-

borging en examinering wordt primair gevolgd in 

de onderwijscommissie. 

De Raad is in een vroeg stadium betrokken bij 

het opstellen van een nieuwe strategienota voor 

het Regio College. Met het CvB is van gedach-

ten gewisseld over de thema’s die aan de orde 

zouden moeten komen in deze nota, die najaar 

2015 zal worden vastgesteld. De onderwijscom-

missie en de Raad hebben de invoering van Focus 

op Vakmanschap (nieuwe urennormen) en van 

de nieuwe kwalificatiedossiers en de daarmee 

samenhangende risico’s besproken. Tevens is 

de Raad geïnformeerd over de extra onderwijs-

tijd die, als gevolg van nieuwe regelgeving, 

moet worden geprogrammeerd voor de lopende 

 cohorten van de opleiding Mbo-verpleegkundige. 

De Raad van Toezicht heeft de volgende door 

het College van Bestuur opgestelde documenten 

goedgekeurd:

» het jaarverslag 2013;

» de begroting 2015;

» het instellingswerkplan 2015.

de raad is voorts geïnformeerd over:
» de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek 

(JOB-monitor) onder de deelnemers van het 

Regio College;

»  de vervolgstappen naar aanleiding van het 

tevredenheidsonderzoek onder medewerkers;

»  het bestuursakkoord dat de mbo-instellingen 

en de minister van OCW hebben afgesloten en 

de brief van de minister over toekomstgericht 

middelbaar beroepsonderwijs;

»  de ontwikkelingen bij het volwassenen-

onderwijs van het Regio College;

»  de analyse die het CvB heeft laten uitvoeren van 

de risico’s op ICT-gebied, met name wat betreft 

de uitbesteding van ICT-diensten;

» de rapportages over de financiële resultaten 

per triaal;

»  de brief van het kabinet over financieel beheer 

en financieel toezicht bij instellingen die een 

publiek belang dienen;

1  De teKSt VAn Deze PARAgRAAf iS DooR De RAAD VAn toeziCHt VAStgeStelD in zijn VeRgADeRing oP 17-02-2014
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» de oplevering van de nieuwe sportzaal van het 

Regio College in Zaandam, binnen het door de 

Raad goedgekeurde budget.

samenstelling en honorering
De samenstelling van de Raad van Toezicht in het 

verslagjaar was als volgt:

» dhr. drs. H. Dijksma, voorzitter;

»  mevr. drs. J. van Antwerpen, 

 secretaris en vicevoorzitter;

»  mevr. prof. dr. G.T.M. ten Dam;

»  dhr. E. Kalbfleisch RA MMC;

»  dhr. G.A. Klein Bennink;

»  dhr. J.W. Pasdeloup MMO.

De heer Klein Bennink is benoemd op voordracht 

van de ondernemingsraad van het Regio College. 

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de 

zittingstermijnen en van de relevante (neven)

functies van de leden van de Raad.

Per 1 januari 2015 is mevrouw Van Antwerpen 

teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht 

vanwege het bepaalde in het reglement dat een 

lid na twee termijnen van vier jaar niet meer 

herbenoembaar is. De heer Pasdeloup is, eveneens 

per 1 januari 2015, om gezondheidsredenen terug-

getreden. In de aldus ontstane vacatures heeft de 

Raad eind 2014 benoemd mevrouw M. de Rijk en 

de heer P. Tange.

De honorering, inclusief onkostenvergoeding, van 

de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht 

bedroeg in 2014 net als in de voorgaande jaren  

€ 6.700 respectievelijk € 4.300 (exclusief eventuele 

btw). Deze honorering is conform de honorerings-

regeling bve-sector en voldoet aan de Wet norme-

ring bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector.

werkwijze raad van toezicht
In 2014 zijn er zes vergaderingen geweest van de 

Raad van Toezicht met het College van Bestuur 

(CvB). Ook buiten deze vergaderingen om is er 

contact tussen voorzitter en leden van de Raad 

onderling en tussen de leden van de Raad en (de 

leden van) het CvB. De voorzitter van de Raad 

heeft periodiek overleg met de voorzitter CvB.

De Raad kent de volgende commissies:

»  een auditcommissie, bestaande uit de heren 

Kalbfleisch en Pasdeloup. Deze commissie heeft 

in 2014 vijf keer vergaderd in aanwezigheid van 

de voorzitter CvB en de controller van het Regio 

College. Bij de bespreking van de management 

letter en de concept jaarrekening 2013 was ook 

de accountant van het Regio College aanwezig;

»  een onderwijscommissie, bestaande uit 

mevrouw Ten Dam en de heer Klein Bennink. 

Deze commissie is in 2014 vier keer bijeen-

gekomen in aanwezigheid van het lid CvB en 

het hoofd van de dienst OPK; 

»  een remuneratiecommissie, bestaande uit 

mevrouw Van Antwerpen en de heer Dijksma. 

Deze commissie is bijeen geweest in het kader 

van de evaluatie van het functioneren van de 

leden van het CvB.

De Raad is vertegenwoordigd in het landelijk 

Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen. 

De Raad heeft met de ondernemingsraad een 

gesprek gevoerd over de gang van zaken binnen 

het Regio College. Normaal gesproken wordt ook 

een dergelijk gesprek met de deelnemersraad 

gevoerd; in 2014 is dit gesprek niet doorgegaan 

omdat de deelnemersraad in een nieuwe samen-

stelling van start is gegaan en zich eerst nog 

wilde inwerken. De Raad heeft een werkbezoek 

afgelegd aan de bouwopleidingen van het Regio 

College die worden uitgevoerd in samenwerking 

met Bouwmensen (het samenwerkingsverband 

van werkgevers in de bouw), en aan de Food & 

Proces Tech Campus, de praktijkvoorziening voor 

de opleidingen Procesoperator food. 

De Raad voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. In 

2013 is dit uitgevoerd onder begeleiding van een 

extern adviseur. Op basis van de eindconclusies  

van deze evaluatie heeft de evaluatie 2014 plaats-

gevonden. Conclusie is dat de drie commissies  

naar tevredenheid functioneren en dat de werk-

geversrol goed wordt ingevuld. De Raad heeft in 

zijn vergaderingen een duidelijker onderscheid 

gemaakt tussen de toezichtrol en de adviesrol; 

enerzijds door dit explicieter aan te geven bij de 

bespreking en anderzijds door majeure onder-

werpen in twee fases te behandelen. Ook de 

contacten met het management en de OR worden 

gewaardeerd en geven goede input voor de Raad. 

De Raad wordt conform zijn wens door het CvB 

vroegtijdig betrokken bij het formuleren van de 

strategie. Daarnaast zijn de belangrijkste risico’s 

geformuleerd, waar de Raad zich op zal richten. 

Dit betreft met name de onderwijskwaliteit en 

de borging van de verbeterslagen. Ander aan-

dachtspunt is de consequente en juiste vastleg-

ging en dossiervorming over de ontwikkeling van 

deelnemers en het onderwijsproces. In dit hele 

krachtenveld blijft de positie van het personeel de 

aandacht houden. De werkdruk en tevredenheid 
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kunnen soms onder druk staan als gevolg van de 

hogere eisen die worden gesteld aan professio-

naliteit en van de noodzakelijke cultuuromslag. 

Al met al vindt de Raad van Toezicht dat er in het 

afgelopen jaar goede stappen zijn gezet om het 

Regio College adaptief om te laten gaan met de 

veranderende eisen en regelgeving en de interne 

organisatie hierop aan te passen. 

De remuneratiecommissie heeft het functione-

ren van de leden van het CvB geëvalueerd. Zoals 

gebruikelijk, heeft de commissie daarbij gespro-

ken met afdelingsmanagers, een hoofd van een 

dienst en de ondernemingsraad. De discussie 

heeft zich met name toegespitst op visie en stra-

tegie, kwaliteit van de organisatie en onderwijs 

en de verbinding tussen bestuur en management. 

College VAn BeStUUR

Het Cvb had in 2014 de volgende 
samenstelling:
» dhr. dr. ir. P.W. van Amersfoort, voorzitter;

» mevr. drs. D.H. Nelisse, lid.

De arbeidsvoorwaarden voor het CvB zijn 

gebaseerd op de cao bve. De inschaling van de 

voor zitter CvB was in 2014 schaal 18 van boven-

genoemde cao, van het lid CvB schaal 17. De 

honorering van de leden van het CvB voldoet 

daarmee aan de Wet normering bezoldiging top-

functionarissen publieke en semipublieke sector. 

 

Beide leden van het CvB zijn lid van de 

Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders 

Beroepsonderwijs (VKBBO) en onderschrijven 

daarmee de beroepscode voor bestuurders in het 

beroepsonderwijs.

De code Goed bestuur in het mbo, die op 1 

augustus 2014 in werking is getreden, bevat de 

afspraak: “(Het CvB) evalueert jaarlijks het eigen 

functioneren, legt de conclusies en afspraken 

schriftelijk vast en verantwoordt zich hierover in 

het Geïntegreerd Jaardocument.” Het CvB gaat 

deze evaluatie voor het eerst uitvoeren over 

het schooljaar 2014-2015; hierover zal verant-

woording worden afgelegd in het Geïntegreerd 

Jaardocument 2015.

 

In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de 

relevante (neven)functies van de leden van het 

College van Bestuur.

omBUDSmAn en 
VeRtRoUWenSPeRSoon

Het Regio College kent de functies van ombuds-

man en vertrouwenspersoon. Deze functionaris-

sen 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 ombuds-

man of vertrouwenspersoon, een klacht kunnen 

indienen. Externe partijen (andere belanghebben-

den dan deelnemers, ouders van deelnemers en 

medewerkers) kunnen ook met hun klachten bij 

de ombudsman terecht. 

 

Bezwaar en beroep op het gebied van examine-

ring zijn geregeld in het Examenreglement van 

het Regio College. Een deelnemer kan bezwaar 

aantekenen tegen een beslissing van de examen-

commissie of van een beoordelaar bij de betref-

fende examencommissie. Daarna kan nog beroep 

worden aangetekend bij de Commissie van Beroep 

voor de examens van het Regio College. In 2014 

zijn bij deze commissie geen beroepszaken aan-

hangig gemaakt.

In 2014 is in totaal 71 keer een beroep op de 

ombudsman gedaan. In 50 gevallen ging het om 

een klacht of melding van deelnemers. Eén klacht 

is via de landelijke ombudslijn binnengekomen en 

één klacht via het College van Bestuur. De meeste 

klachten of meldingen hebben betrekking op de 

uitvoering van het onderwijsproces, de kwaliteit 

van communiceren en de procedure van uitschrij-

ven. Geen enkele procedure heeft geleid tot een 

klacht bij de Landelijke Klachtencommissie. In 

2014 hebben 21 medewerkers zich tot de ombuds-

man gewend. In acht gevallen ging het om 

een adviesvraag. Twee meldingen zijn gedaan 

door een team. De klachten dan wel meldingen 

hadden vooral betrekking op gevolgde procedu-

res op P&O-gebied en/of op omgangsvormen en 

communicatie.

De vertrouwenspersoon heeft een rol bij het 

vergroten van de sociale veiligheid op school en 

komt in beeld bij situaties waar sprake is van 

ongewenste omgangsvormen. Tot de taken van 

de vertrouwenspersoon behoren onder andere 

het verzorgen van opvang, begeleiding en nazorg 

bij grensoverschrijdend gedrag. Ook preventie 

en voorlichting horen hierbij. Samen met het 



38

 schoolmaatschappelijk werk is een workshop 

ter preventie van pestgedrag ontwikkeld; deze 

workshop is in 2014 in 14 klassen gehouden. 

Daarnaast wordt de vertrouwenspersoon bena-

derd 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. In 2014 hebben 52 

deelnemers contact gezocht met de vertrouwens-

persoon, waarbij het in 33 gevallen ging om een 

melding over ongewenste omgangsvormen. De 

vertrouwenspersoon heeft een tweetal herstel-

gesprekken geleid met deelnemers die agressief 

gedrag vertoonden. Ook medewerkers doen een 

beroep op de vertrouwenspersoon, in 2014 was dat 

23 keer het geval. 



7
meDezeggenSCHAP
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StRUCtUUR meDezeggenSCHAP

In het medezeggenschapsstatuut van het 

Regio College is vastgelegd dat er twee 

medezeggenschaps organen zijn:

» een deelnemersraad;

» een ondernemingsraad.

Vanwege de omvang en structuur van het Regio 

College zijn er geen deelraden. Verder is in het 

statuut vastgelegd dat er een ouderraad wordt 

ingesteld indien ten minste 25 ouders hiertoe ver-

zoeken. Dit is in 2014 niet gebeurd. Het CvB heeft 

ervoor gekozen de positie van ouders niet via 

een ouderraad te formaliseren, omdat de positie 

van ouders in het middelbaar beroepsonderwijs 

anders is dan in het voortgezet onderwijs, mede 

gelet op leeftijd en levensfase van de deelnemers.

DeelnemeRSRAAD
1

In het schooljaar 2014-2015 is de samenstelling  

van de raad als volgt:

»  Anne Reijman, voorzitter, 

 afdeling Zorg & Welzijn;

»  Steve Smakman, secretaris, 

 afdeling Productie, Onderhoud & Logistiek;

»  Dilsad Molsul, vicevoorzitter, 

 afdeling Vrije tijd & ondernemen;

»  Naomi van Meurs, 

 afdeling Zorg & Welzijn;

»  Jaimy de Nijs, 

 afdeling Economie, ICT & Vavo;

»  Roy van de Groep, 

 afdeling Productie, Onderhoud & Logistiek;

»  David Kikilasjvili, 

 afdeling Economie, ICT & Vavo.

De deelnemersraad beschikt over een eigen 

kantoor en wordt ondersteund door een docent. 

De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) 

heeft aan de raad en het Regio College het JOB-

Keurmerk toegekend. Hiermee is erkend dat de 

deelnemersraad goed geïntegreerd is in de school. 

De deelnemersraad werkt nauw samen met JOB. 

De raad heeft regelmatig op verschillende manie-

ren contact met de achterban, de deelnemers van 

het Regio College, over zaken die voor de deel-

nemers van belang zijn.

De raad heeft in 2014 vijf keer vergaderd met het 

CvB. In de overleggen zijn voorstellen van het CvB 

besproken, waarover de deelnemersraad advies 

heeft uitgebracht of waarmee de deelnemersraad 

heeft ingestemd. De bespreking met de deel-

nemersraad heeft in een aantal gevallen geleid tot 

aanpassing van de voorstellen. De volgende zaken 

zijn aan de orde gekomen:

» schoolkosten: de aanpassing van het beleid 

betreffende schoolkosten voor de deelnemers 

in verband met de invoering van ‘bring your 

own device’ en de invoering van een standaard 

vrijwillige bijdrage van € 25;

» de uitkomsten van de JOB-monitor 2014;

de aanpassingen van het deelnemersstatuut, de 

gedragscode Internet, social media en e-mail 

en de regeling Commissie van Beroep voor de 

examens;

» de samenwerking met het Horizon College in 

Purmerend;

» de nieuwe procedures voor de intake en 

plaatsing van deelnemers;

» de kwaliteit van de catering;

» de profielen voor twee te werven leden van 

 de Raad van Toezicht.

Daarnaast is de deelnemersraad betrokken bij de 

strategievorming op het gebied van ICT en bij de 

aanbesteding van de catering.

onDeRnemingSRAAD
2

De OR bestaat reglementair uit tien zetels 

waarvan er negen zijn bezet:

»  Dhr. J. Willemsen, voorzitter, 

 afdeling Economie, ICT & Vavo; 

»  Dhr. P. Kroes, plaatsvervangend voorzitter 

en secretaris, afdeling Bouw & Infra; 

»  Dhr. J. Holtrust, Facilitair Bedrijf; 

»  Dhr. M. Hos, afdeling Productie, 

Onderhoud & Logistiek; 

»  Mevr. E. Bakker, afdeling Entree;

»  Mevr. J. Gottmer, Bureau 

Onderwijsondersteuning; 

»  Dhr. A.E.M. Stegers, afdeling Zorg & Welzijn; 

» meDezeggenSCHAP

1 De teKSt VAn Deze PARAgRAAf iS VAStgeStelD DooR De DeelnemeRSRAAD.
2 De teKSt VAn Deze PARAgRAAf iS VAStgeStelD DooR De onDeRnemingSRAAD.
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»  Mevr. B. Oosterbaan, Centrale Diensten; 

»  Mevr. H. van Vulpen, afdeling Vrije tijd & 

Ondernemen;

»  vacature afdeling MBO Purmerend. 

De OR van het Regio College behartigt de 

belangen  van de medewerkers en de gehele 

organisatie. De OR heeft instemmingsrecht, 

adviesrecht en informatierecht. Deze rechten zijn 

vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden 

(WOR); daarnaast bevat het Professioneel Statuut, 

dat vakbonden en MBO Raad hebben afgesloten, 

nog enkele aanvullende rechten. De OR fungeert 

daarnaast als klankbord voor het College van 

Bestuur. Wanneer bij het CvB ideeën bestaan over 

bepaalde actuele onderwerpen, kunnen deze aan 

de OR worden voorgelegd. Bij belangrijke zaken 

kan de OR in het voortraject worden betrok-

ken. Op deze manier kan het CvB polsen hoe de 

medewerkers op een bepaald onderwerp zullen 

reageren. De OR vergadert in de regel twee keer 

per maand. Daarnaast is er minstens een keer 

per twee maanden een overleg van de voltallige 

OR met het College van Bestuur, de overleg-

vergadering. Het dagelijks bestuur van de OR 

bereidt de agenda van de vergaderingen voor; in 

samenspraak met de secretaris van het CvB wordt 

de agenda van de overlegvergadering voorbereid. 

Ieder schooljaar organiseert de OR hoorzittingen 

in Zaandam en Purmerend. In oktober is er een 

openbare vergadering in Purmerend geweest om 

o.a.de meningen te peilen over de samenwerking 

met het Horizon College. Tijdens deze hoor zitting 

kwam naar voren dat het personeel behoefte had 

aan een spijtoptantenregeling indien men de 

overstap had gemaakt van het Regio College naar 

het Horizon College. Na overleg met het CvB is 

deze regeling in een addendum aan de overeen-

komst toegevoegd. Er is overleg geweest met de 

Raad van Toezicht over de Staat van de Instelling 

en het rapport over de financiële organisatie van 

het Regio College.

In 2014 heeft de OR zich beziggehouden met de 

volgende thema’s en onderwerpen: 

» Organisatie regio College: herschikking BOO/

DA (in 2014 nog niet afgerond), samenwerking 

Horizon College en Regio College in Purmerend, 

kwaliteit van de diensten, notitie Bewust 

Belonen en de Staat van de Instelling (kwali-

teitsborging, PDCA-cyclus, vavo).

» Personeelsbeleid: Regeling werktijden en vrije 

dagen, termijn indienen van de reiskosten-

declaraties verruimd naar drie maanden, 

onderzoek naar meer mogelijkheden voor het 

personeel dan alleen de fietskostenregeling (dit 

onderzoek is nog niet afgerond), onrust bij de 

afdeling VTO.

» Onderwijs: de intensivering, examen-

reglementen beroepsonderwijs en vavo en 

handboek examinering, stageconsulent.

» Ondersteunende systemen: resultaat-

structuren in KRD, rooster in KRD en absentie 

in KRD, het managementinformatiesysteem 

qlikView, procesbeschrijvingen MAVIM.

» jaarlijks terugkerende documenten regio 
College: financiële en personele begroting 2015, 

instellingswerkplan 2015, triaalverslagen 2014, 

jaarverslag 2013.

Waar van toepassing heeft de OR over deze 

onderwerpen advies uitgebracht aan het CvB dan 

wel instemming verleend met het voorgenomen 

besluit van het CvB. Bespreking met de OR heeft 

vaak geleid tot aanpassing van het voorgenomen 

besluit door het CvB. De inbreng van de OR bij 

deze onderwerpen is genoteerd in de openbare 

verslagen van de vergaderingen die te vinden zijn 

op de DLWO.



8
ContinUïteit en RiSiCoAnAlySe
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8.1 ContinUïteit

Voor de periode tot en met 2017 ziet het CvB geen 

ontwikkelingen die de continuïteit van het Regio 

College in gevaar brengen. In deze paragraaf is in 

enkele tabellen de (voorziene) ontwikkeling van 

een aantal kengetallen en indicatoren voor de 

jaren 2014-2017 weergegeven. De onderbouwing 

van en toelichting op deze vooruitblik luiden als 

volgt. 

De demografische ontwikkelingen op de korte 

termijn geven geen aanleiding tot zorg. In de 

Zaanstreek en in Waterland, de regio’s die het 

primaire wervingsgebied van het Regio College 

vormen, is de omvang van de populatie leer-

lingen op het vmbo, de belangrijkste bron voor 

de instroom van nieuwe deelnemers, de komende 

vijf jaar stabiel. Op de langere termijn wordt een 

daling in de regio Waterland voorzien. Overige 

ontwikkelingen binnen de deelnemerspopulatie, 

zoals verschuiving van BBL naar BOL, volgen de 

landelijke trend. Bij een stabiel deelnemersaantal 

blijft de omvang van de personeelsformatie naar 

verwachting ook constant. Er is wel een risico 

dat het aantal deelnemers bij het Regio College 

terugloopt door concurrentie van andere mbo- 

instellingen en de havo-route, en/of als gevolg van 

de maatregelen Focus op Vakmanschap. Mocht 

deze verschuiving zich voordoen, dan kan dit 

zonder problemen worden opgevangen doordat 

het Regio College een flexibele schil in de formatie 

heeft van voldoende omvang. 

 

Het financiële resultaat over 2014 is positief   

(€ 631k) , wat vooral wordt veroorzaakt door extra 

rijksbijdragen. De verwachting is dat de rijks-

bijdragen hoger uitvallen in 2015 en (in mindere 

mate) in 2016 om vervolgens te zakken. De ont-

wikkeling van de rijksbijdragen is in de prognose 

opgenomen conform de thans bekende ontwikke-

ling van het macrobudget van OCW. Tegenover de 

tijdelijk hogere inkomsten in 2015 en 2016 staan 

incidentele uitgaven die voor een belangrijk deel 

samenhangen met de invoering van de nieuwe 

kwalificatiedossiers. Dit beïnvloedt het resul-

taat in 2016 negatief, mede omdat de lasten dan 

niet evenredig zakken. Vanaf 2017 stabiliseren de 

rijksbijdragen en vallen de lasten lager uit, met 

positieve jaarresultaten tot gevolg. De grootste 

investering in de komende jaren is de verbouwing 

van de B-vleugel van het pand Cypressehout 99, 

uit te voeren in 2016, voor € 5 miljoen. De investe-

ringen kunnen de komende jaren geheel uit eigen 

middelen worden gerealiseerd.

Bij het opstellen van de financiële prognose tot 

en met 2017, is geen rekening gehouden met een 

mogelijke loonstijging als gevolg van een nieuwe 

cao voor het mbo. Ook gaat de prognose uit 
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van een continuering van de activiteiten op het 

gebied van educatie. Voor het variabel deel van 

de prestatie box is uitgegaan van een realisatie 

van 75% van het landelijk aandeel in het macro-

budget. Dit zijn risico’s, die lastig zijn te kwanti-

ficeren. Wat betreft Focus op Vakmanschap gaat 

het vooral om risico’s die te maken hebben met 

de intensivering van de onderwijstijd en met de 

invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek 

(cascademodel).
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finAnCiËle PRognoSe

aCtiva 2014 2015 2016 2017

VASTE ACTIVA

IMMATERIëLE VA 505 319 221 167

MATERIëLE VA 18.792 17.943 19.325 19.527

FINANCIëLE VA 0 0 0 0

VLOTTENDE ACTIVA 10.918 12.427 10.352 10.348

tOtaal 30.215 30.689 29.898 30.042

Passiva

EIGEN VERMOGEN 18.511 19.410 18.938 19.401

VOORZIENINGEN 851 851 851 851

LANGLOPENDE SCHULDEN 3.842 3.524 3.205 2.886

KORTLOPENDE SCHULDEN 7.011 7.011 7.011 7.011

tOtaal 30.215 30.796 30.005 30.149

baten

RIJKSBIJDRAGE 36.555 40.645 38.325 37.957

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGE EN SUBSIDIES 4.216 2.096 2.030 2.030

OVERIGE BATEN 767 466 350 350

tOtaal 41.538 43.207 40.705 40.337

lasten

PERSONEELSLASTEN 28.069 30.309 29.000 27.326

AFSCHRIJVINGEN 2.262 2.354 2.366 2.602

HUISVESTINGSLASTEN 3.705 3.582 3.685 3.835

OVERIGE LASTEN 6.741 5.923 6.001 6.001

tOtaal 40.776 42.168 41.052 39.764

SALDO 761 1.039 -347 573

FINANCIELE BATEN EN LASTEN -130 -140 -125 -110

resultaat 631 899 -472 463
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PRognoSe ontWiKKeling inDiCAtoRen 

indiCatOr 2014 2015 2016 2017

» OMZET PRIVATE ACTIVITEITEN ALS PERCENTAGE TOTALE OMZET 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

» GEWOGEN DEELNEMERS PER FTE ONDERWIJZEND /  

   DIRECT ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL 
14,5 14,5 14,5 14,5

» GEWOGEN AANTAL DEELNEMERS PER FTE BEROEPSONDERWIJS 10,7 10,7 10,7 10,7

» FTE TIJDELIJK ALS PERCENTAGE TOTAAL AANTAL FTE 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%

» KOSTEN FTE IN LOONDIENST 66.130 66.130 66.130 66.130

» AANTAL M²BEROEPSONDERWIJS PER GEWOGEN DEELNEMER 8,7 8,7 8,7 8,7

» OVERHEAD PERSONEELSKOSTEN IN PROCENTEN 13,4% 13,4% 13,4% 13,4%

» LIqUIDITEIT 154,0 177,3 147,7 147,6

» RENTABILITEIT 1,3% 2,1% -1,2% 1,1%

» M²HUUR ALS PERCENTAGE TOTALE M² 59,0% 59,0% 59,0% 59,0%

» GEMIDDELDE HUISVESTINGSKOSTEN PER M² 123 123 123 123

» HERFINANCIERINGSBEHOEFTE ALS PERCENTAGE TOTALE  

   JAAROMZET
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

» INVESTERINGSBEHOEFTE ALS PERCENTAGE TOTALE JAAROMZET 6,0% 3,1% 9,0% 6,8%
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8.2 RiSiCoAnAlySe

Een aantal risico’s is reeds aan de orde geweest 

in voorgaande continuïteitsparagraaf. Het Regio 

College voert een risicoanalyse uit voor interne 

risicobeheersing. Streven is het veiligstellen 

van de organisatiedoelstellingen door risico’s 

expliciet te maken en te beheersen. In de tus-

sentijdse rapportages die per periode van vier 

maanden worden opgesteld, de triaalrapporta-

ges, is standaard een risicoanalyse opgenomen. 

Deze rapportages worden altijd besproken met 

de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad. 

Procesbeschrijvingen worden op een eenduidige 

manier in het systeem MAVIM vastgelegd, waarbij 

expliciet de risico’s worden benoemd. 

Het College van Bestuur heeft 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 

gebruikgemaakt van kortlopende deposito’s. 

Daarnaast hanteert het Regio College de regeling 

FVE2001/57965N van 25 juli 2001 van het ministerie 

van OCW. In deze regeling is aangegeven dat de 

instellingen publieke middelen, alsmede de over-

tollige middelen voor zover deze niet afgeschei-

den zijn van de publieke middelen, risicomijdend 

dienen te beleggen en belenen. Het Regio College 

heeft in 2014 geen beleggingen en beleningen uit-

staan. Er zijn geen prijs-, krediet-, liquiditeits- en 

kasstroomrisico’s. 

Zaandam, 16 juni 2015

dr. ir. P.w. van amersfoort
voorzitter College van Bestuur

drs. d.H. nelisse 
lid College van Bestuur



BijlAgen
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BijlAge 1 ReSUltAten en CijfeRS

deelneMers en diPlOMa’s berOePsOnderwijs (meetmoment: 1 oKtoBeR VAn genoemD StUDiejAAR)

vOOrtijdig sCHOOlverlaten (vsv) AAntAl VSV’eRS ABSolUUt
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deelneMers1
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diPlOMa’s
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1 geWogen nAAR DeeltijDfACtoR (Bol-BBl) 
2 AAntAl DiPlomA’S gemeten PeR KAlenDeRjAAR VAn Het eeRStgenoemDe jAAR in De Kolom 
3 StReefCijfeR Uit inStellingSWeRKPlAn 2014

onDeRWijS

  2011/2012       2012/2013       2013/2014       2014/2015       StReefCijfeR Regio College 2014/20153
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teVReDenHeiD DeelnemeRS
(SCHAAl 1-5)

Het landelijke onderzoek onder deelnemers, 

de zogenaamde JOB-monitor, vindt tweejaar-

lijks plaats en is wederom in 2014 uitgevoerd. In 

hoofdstuk 1 (voor Regio College als geheel) en in 

hoofdstuk 3 (per afdeling) is reeds ingegaan op de 

rapportcijfers die de deelnemers in 2014 en 2012 

hebben uitgedeeld voor de opleiding en de school. 

In bovenstaande tabel zijn de scores uit de JOB-

monitor 2014 en 2012 op een aantal deelaspecten 

weergegeven, afgezet tegen het landelijk gemid-

delde. Deze scores worden weergegeven op een 

vijfpuntsschaal. 

tevredenHeid deelneMers 
regiO COllege

jOb-MOnitOr  
regiO COllege 

2014

jOb-MOnitOr  
landelijK  

geMiddelde 2014

jOb-MOnitOr  
regiO COllege 

2012

» INFORMATIE 3,4 3,4 3,2

» LESSEN/PROGRAMMA 3,4 3,4 3,4

» TOETSING 3,8 3,8 3,8

» STUDIEBEGELEIDING 3,5 3,5 3,5

» ONDERWIJSFACILITEITEN 3,5 3,5 3,4

» COMPETENTIES 3,6 3,7 3,6

» STAGE (BOL) 3,4 3,5 3,6

» WERKPLEK (BBL) 3,8 3,8 3,7

» (STUDIE)LOOPBAANBEGELEIDING 3,3 3,3 3,0

» ORGANISATIE 3,2 3,2 3,1

» SFEER EN VEILIGHEID 3,7 3,8 3,7

» SCHOOL EN STUDIE 3,2 3,3 3,1
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teVReDenHeiD WeRKgeVeRS

Het onderzoek naar de tevredenheid van werk-

gevers over de beroepspraktijkvorming bij het 

Regio College vindt eveneens tweejaarlijks plaats 

en is in 2014 opnieuw uitgevoerd. Hierboven staan 

de belangrijkste resultaten van de bpv-enquêtes 

2012 en 2014. In hoofdstuk 3 staan de scores per 

afdeling op de aspecten begeleiding deelnemer en 

aansluiting onderwijs op de beroepspraktijk.

tevredenHeid werKgevers %

infoRmAtie oVeR BPV VAnUit oPleiDing 

AAnSlUiting onDeRWijS oP BeRoePSPRAKtijK

VeRtRoUWen in exAmineRing (inClUSief BPV)

BegeleiDing DeelnemeR tijDenS BPV VAnUit 
oPleiDing

Wijze VAn BeooRDeling BPV

91,9%

92,0%

98,4%

90,5%

88,7%

97,0%

94,5%

96,7%

90,4%

95,7%

7%

7,5%

1,5%

8,1%

11%

3%

5,1%

3%

8,3%

3,9%

  goeD of VolDoenDe       onVolDoenDe       SleCHt

2014

2014

2014

2014

2014

2012

2012

2012

2012

2012

1,1%

0,5%

0,1%

1,4%

0,3%

0,4%

0,3%

1,3%

0,4%
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PeRSoneel

aantal Fte’s  

regiO COllege 

geMiddeld Hele jaar 

Per aFdeling/dienst

Fte  

dOCenten

Fte  

Onderwijs- 

ObP

Fte  

Onderwijs 

tOtaal

Fte  

ObP Onder-

steunend

tOtaal 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

AFDELING BOUW & INFRA 18,5 21,5 2,5 2,0 21,0 23,5 0,6 0,8 21,6 24,4

AFDELING ECONOMIE,  

ICT & VAVO
49,3 47,6 2,0 1,9 51,3 49,5 0,9 1,8 52,2 51,3

AFDELING MBO PURMEREND 27,2 27,3 2,4 2,6 29,6 29,9 1,3 1,1 30,9 31,0

AFDELING PRODUCTIE,  

ONDERHOUD & LOGISTIEK
36,4 37,1 0,5 1,1 36,9 38,2 1,0 0,9 37,9 39,0

AFDELING REGIO ENTREE 

(INCL. EDUCATIE)
12,3 16,8 22,5 15,8 34,8 32,6 2,5 2,8 37,3 35,4

AFDELING VRIJE TIJD &  

ONDERNEMEN
38,0 37,3 5,1 5,0 43,1 42,3 1,8 1,8 44,9 44,1

AFDELING ZORG & 

WELZIJN
43,1 46,8 4,5 3,8 47,6 50,6 1,6 1,8 49,2 52,4

GEMEENSCHAPPELIJKE  

DIENSTEN
83,7 84,3 83,7 84,3

BUREAU ONDERWIJS 

ONDERSTEUNING (BOO)
27,6 26,7 27,6 26,7

tOtaal 224,8 234,4 39,6 32,2 264,4 266,6 120,9 122,0 385,3 388,6

PersOneelsbestand naar 
FunCtieCategOrie en 
geslaCHt

2014 2013

Fte aantallen Fte aantallen

VROUW MAN VROUW MAN VROUW MAN VROUW MAN

DOCENTEN 105 103 152 121 105 108 154 128

ONDERWIJS OBP 20 11 33 13 18 13 28 15

PRIMAIR PROCES TOTAAL 125 114 185 134 123 121 182 143

OBP ONDERSTEUNEND 80 32 109 34 83 35 116 36

tOtaal 205 146 294 168 206 156 298 179
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PersOneelsbestand  
naar leeFtijd aantal MedewerKers PerCentage van tOtaal

leeFtijdsKlasse 2014 2013 2014 2013

18-30 35 33 7,6% 6,9%

31-40 52 54 11,3% 11,3%

41-50 105 114 22,7% 23,9%

51-60 206 209 44,6% 43,8%

61- 65 62 65 13,4% 13,6%

 > 65 2 2 0,5% 0,5%

tOtaal 462 477 100% 100%

MObiliteit Over  
Hele jaar Fte aantal MedewerKers

2014 2013 2014 2013

IN DIENST 23 27 43 40

UIT DIENST 35 38 52 54
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BijlAge 2 oRgAnogRAm Regio College

VERTROUWENSPERSOON 
OMBUDSMAN

raad van tOeziCHt

COllege van bestuur

Bureau Onderwijs- 
ondersteuning

aFdeling 

regio entree

teaM 
• AanZ! 
• X-tra 
• Servicecentrum

aFdeling  
Productie, Onderhoud 

& logistiek

teaM 
• Procestechniek 
• Metaal-, Elektro- en 
 Installatietechniek
• Motor voertuigen-  
 techniek,Transport 
 & Logistiek

aFdeling  
bouw & infra

teaM 
• Bouw
• Infra

aFdeling  
zorg & welzijn

teaM 
• Pedagogisch werk 
• BBL / Onderwijs-   
 assistent / 
 Persoonlijk   
 begeleider 
• Zorg en   
 dienstverlening
• Assistenten in de   
 Gezondheidszorg

aFdeling 

vrije tijd & 
Ondernemen

teaM 
• Handel & Optiek 
• Uiterlijk Verzorging 
• Toerisme
• Recreatie & Sport

aFdeling 

economie, iCt & vavo

teaM 
• Administratie /   
 Juridisch
• Brede kantoor-   
 opleiding /  
 Secretarieel
• Commercieel
• ICT
• Vavo

aFdeling 

MbO Purmerend

teaM 
• Gezondheidszorg 
• Agogische Beroepen 
• Economie 
• ICT
• Vrije tijd &  
 Ondernemen

bestuurs-
seCretariaat

dienst 
COMMuniCatie 

& werving

• PR &  
  Communicatie
• Bedrijfs-
   opleidingen

dienst 
Onderwijs, 
PersOneel & 

Kwaliteit 

• P&O
• OOK

Planning 
en COntrOl

dienst 
adMinistraties 

• Deelnemers -  
 administratie 
• Financiële 
 administratie 
• Personeels- en 
 salaris-   
 administratie

dienst FaCilitair 
bedrijF 

• Facilitaire Dienst 
• Huis vesting &   
 Middelen 
• Informatie   
 Centrum   
 Automatisering 
 (ICA)

ONDERNEMINGSRAAD

DEELNEMERSRAAD
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BijlAge 3 zittingSteRmijnen en neVen-
fUnCtieS leDen RAAD VAn toeziCHt

zittingSteRmijnen

De leden van de Raad van Toezicht van het Regio 

College hebben zitting voor een tijdvak van vier 

jaren en zijn eenmaal herbenoembaar. In bijzon-

dere gevallen kan de Raad besluiten tot een extra 

herbenoemingstermijn, waarbij de duur van die 

termijn expliciet wordt vastgesteld.

(neVen)fUnCtieS in 2014

dhr. drs. H. dijksma:
»  vicevoorzitter Raad van Commissarissen 

Afvalzorg NV te Nauerna, Assendelft, en lid 

auditcommissie;

»  voorzitter van de Raad van Commissarissen 

Beheer Flevoland Participaties BV voor MKB en 

Technofonds Flevoland;

»  lid Raad van Toezicht OMALA 

(Ontwikkelingsmaatschappij Almere Lelystad 

Airport) en lid auditcommissie;

» vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen  

 van Medrie, Zwolle;

»  lid Raad van Toezicht Omroep Flevoland,   

 Lelystad; 

»  vice Chairman of the Board of the Supervisory 

Council of the Foundation Wetlands 

International (honorary);

»  voorzitter van de Raad van Toezicht van de   

 stichting Het Flevo-landschap;

»  vicevoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds   

 Flevoland;

»  secretaris van het bestuur van    

 De12Landschappen;

»  lid van het koepelbestuur Landschappen.NL;

» treasurer Association Wetlands International  

 (honorary);

»  penningmeester Stichting RDIJ-Award, Almere;

»  penningmeester Corrosia! Expo en Theater, 

 Almere; 

»  vicevoorzitter VVD Kamercentrale Flevoland;

»  lid comités van aanbeveling La Mascotte, 

opera- en operettevereniging Emmeloord en 

Almeers Jeugd Symfonie Orkest.

Mevr. drs. j. van antwerpen:
»  lid Raad van Toezicht Welzijnsstichting Kern 8 

 Alkmaar eo.

leden
datuM  

aantreden

eind 1e terMijn/ 

HerbenOeMing
eind 2e terMijn FunCtie

H. dijKsMa MEI 2011 MEI 2015 MEI 2019 VOORZITTER 

j. van antwerPen OKTOBER 2006 OKTOBER 2010 DECEMBER 2014
SECRETARIS EN 

VICEVOORZITTER

g.t.M. ten daM MAART 2008 MAART 2012 MAART 2016 LID

j.w. PasdelOuP JULI 2010 JULI 2014 DECEMBER 20141 LID

e. KalbFleisCH JUNI 2011 JUNI 2015 JUNI 2019
LID

g. Klein benninK FEBRUARI 2013 FEBRUARI 2017 FEBRUARI 2021
LID, OP VOOR-

DRACHT OR

1 DE HEER PASDELOUP IS PER 1 JANUARI 2015 OM GEZONDHEIDSREDENEN TERUGGETREDEN UIT DE RAAD  
 EN HEEFT DERHALVE ZIJN TWEEDE TERMIJN NIET VOL GEMAAKT.
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Mevr. prof. dr. g.t.M. ten dam:
»  voorzitter Onderwijsraad;

»  lid wetenschappelijke en maatschappelijke   

 adviesraad Universiteit voor Humanistiek;

»  lid Raad van Toezicht Nationaal 

 Onderwijsmuseum;

»  voorzitter Stichting Max Goote Bijzondere 

 Leerstoelen.

dhr. j.w. Pasdeloup MMO:
»  zelfstandig ondernemer (zzp’er);

»  penningmeester dagelijks bestuur van de 

 Ledenvereniging Evean/Icare;

»  voorzitter WonenPlus Noord Holland;

»  lid van de Raad van Beheer van het 

 Sportfondsenbad te Monnickendam;

»  lid bestuur Huis aan het Water te 

 Monnickendam;

»  voorzitter van het bestuur van de Bolder 

 Monnickendam;

»  lid van het bestuur van de Eilandraad Marken.

dhr. e. Kalbfleisch ra MMC:
»  directeur Finance4Care, Zaandam.

dhr. g.a. Klein bennink:
»  geen relevante nevenfuncties.
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BijlAge 4 neVenfUnCtieS College  
VAn BeStUUR

dhr. dr. ir. P.w. van amersfoort:
»  lid Zaanse Economische Raad;

»  penningmeester stichting First in Food   

 Zaanstad.

Mevr. drs. d.H. nelisse:
»  lid jury Vrijwilligersprijs Zaanstad.
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BijlAge 5 VeRAntWooRDing notitie 
HelDeRHeiD

In deze bijlage wordt verantwoording afgelegd 

over de thema’s die zijn benoemd in de Notitie 

Helderheid van het ministerie van OCW uit 2004 

en de daarop volgende aanvullingen.

tHemA 1: 
UitBeSteDing

Het Regio College heeft in 2014 geen onderwijs 

uitbesteed in de zin van de Notitie Helderheid.

tHemA 2: 
inVeSteRen VAn PUBlieKe 
miDDelen in PRiVAte 
ACtiViteiten

Het Regio College heeft in 2014 geen publieke 

middelen in private activiteiten geïnvesteerd.

tHemA 3: 
Het VeRlenen VAn 
VRijStellingen

Er worden binnen het Regio College vrijstellingen 

aan deelnemers verleend. De examencommissie 

van de onderwijsafdeling toetst deze vrijstellin-

gen. Waar het gaat om bekostigde deelnemers 

worden daarbij de voorwaarden in acht genomen 

zoals opgenomen in de wet- en regelgeving en in 

de Notitie Helderheid. Het Regio College brengt 

geen diploma’s voor outputbekostiging in aan-

merking van deelnemers die voorafgaand aan het 

examen geen beroepsopleiding hebben gevolgd.

tHemA 4: 
leS- en CURSUSgelD niet 
BetAAlD DooR DeelnemeRS 
zelf

Het Regio College heeft in 2014 geen publieke 

middelen gebruikt om les- en cursusgeld van 

deelnemers te betalen en heeft ook geen fonds 

gevormd om dit mogelijk te maken. 

tHemA 5: 
in- en UitSCHRijVing en 
inSCHRijVing VAn DeelnemeRS 
in meeR DAn één oPleiDing 
tegelijK 

In de periode van 1 oktober 2014 tot en met 

31 december 2014 hebben 246 deelnemers het 

Regio College verlaten, waarvan 94 met bekos-

tigd diploma en 152 zonder bekostigd diploma. 

Nader gespecificeerd naar tijdstip: 71 in de maand 

oktober (waarvan 25 met diploma), 86 in de 

maand november (waarvan 36 met diploma) en 89 

in de maand december (waarvan 33 met diploma). 

In het schooljaar 2013-2014 is de pilot geconti-

nueerd met een traject vavo vmbo theoretische 

leerweg/mbo niveau 3, waarbij leerlingen die zijn 

gezakt voor hun vmbo-diploma de gelegenheid 

wordt geboden het diploma alsnog te behalen en 

tegelijk te starten met hun mbo-opleiding. Bij dit 

traject wordt voldaan aan de voorwaarden van de 

Notitie Helderheid. Het Regio College heeft beslo-

ten om de pilot te beëindigen en dit traject vanaf 

schooljaar 2014-2015 niet meer aan te bieden. 

tHemA 6: 
De DeelnemeR Volgt een 
AnDeRe oPleiDing/leeRWeg 
DAn WAARVooR Hij iS 
ingeSCHReVen

In 2014 (peildatum 1 oktober 2014) waren er ten 

opzichte van 2013 (peildatum eveneens 1 oktober) 

542 deelnemers van crebo veranderd en 96 van 

leerweg. Administratieve verwerking van deze 

mutaties geschiedt volgens de uitgangspunten in 

de Notitie Helderheid.

 

Van de 1.955 deelnemers die in 2014 een bekos-

tigd diploma hebben ontvangen, hebben 364 

deelnemers in de jaren 2010 tot en met 2013 al 

eerder een ander, bekostigd diploma bij het Regio 

College gehaald. Het Regio College ziet er daarbij 

op toe dat er geen sprake is van een oneigenlijke 

stapeling van diploma’s in de zin van de Notitie 

Helderheid.
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tHemA 7: 
BeKoStiging VAn mAAt-
WeRKtRAjeCten ten 
BeHoeVe VAn BeDRijVen

Hieronder is een overzicht opgenomen van de 

organisaties waarvoor het Regio College in 2014 

maatwerktrajecten en trajecten met groepskos-

ten heeft uitgevoerd. Het gaat hier om bekostigd 

onderwijs, waarbij zo nodig met de betreffende 

werkgevers extra kosten worden verrekend in 

verband met door de werkgever gewenst maat-

werk resp. afwijkende groepsgrootte. Bij de uit-

voering van deze trajecten worden de voorwaar-

den in acht genomen zoals geformuleerd in de 

Notitie Helderheid en in de handreiking voor de 

inrichting van onderwijskundige publiek-private 

arrangementen.

Overzicht werkgevers waarvoor het 
regio College in 2014 maatwerktrajecten en 
trajecten met groepskosten (bekostigd 
onderwijs) heeft uitgevoerd:
» Alpha-Fry Technologies B.V.

» Amstelring

» Belastingdienst

» Covidien Mallinckrodt Medical B.V.

» Dutch Cocoa

» Forbo Flooring B.V.

» KLM Catering Services Schiphol BV / ICA Flow

» Martin Schilder B.V.

» Sanquin

» Sonneborn

» Stichting Meevaart Ontwikkelgroep

» SWA Uitzenden & Detacheren

» Stichting Wonen en Zorg Purmerend

» Technicom

» Wild Juice B.V.

» Zaans Medisch Centrum

Daarnaast heeft het Regio College in 2014 op 

beperkte schaal niet bekostigd contractonderwijs 

uitgevoerd. Het ging hierbij om een bedrag van 

€ 311.901, wat neerkomt op afgerond 0,8% van de 

totale baten die het Regio College in 2014 heeft 

ontvangen.

tHemA 8: 
BUitenlAnDSe DeelnemeRS en 
onDeRWijS in Het BUitenlAnD

Het Regio College heeft in 2014 slechts deelnemers 

die rechtmatig in Nederland verblijven voor bekos-

tiging in aanmerking gebracht. Het Regio College 

biedt geen onderwijs in het buitenland aan.



B
Jaarrekening 
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Balans

Balans per 31 decemBer 2014 (na resultaat Bestemming)

activa 2014 2013

€ €

vaste activa

1.1 immateriële vaste activa  505.179  557.017 

1.2 materiële vaste activa 18.791.996 19.019.047

1.3 Financiële vaste activa  1  1 

totaal vaste activa 19.297.176 19.576.065

vlottende activa

1.5 vorderingen 5.882.861 5.811.144

1.7 liquide middelen 5.035.527 3.798.564

totaal vlottende activa 10.918.388 9.609.708

totaal activa 30.215.564 29.185.773

passiva 2014 2013

€ €

2.1 eigen vermogen 18.511.315 17.880.353

2.2 voorzieningen 851.048 589.551

2.3 langlopende schulden 3.842.387 4.160.940

2.4 kortlopende schulden 7.010.814 6.554.929

totaal passiva 30.215.564 29.185.773
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Baten en lasten

staat van Baten en lasten

realisatie Begroting realisatie

2014 2014 2013

€ € €

3. Baten

3.1 riJksBiJdragen ocW 36.554.658 36.319.658 36.445.532

3.2 gemeenteliJke BiJdragen 2.774.195 2.573.000 2.345.542

3.3 college-, cursus-, les- en examengelden 989.621 1.008.997 1.633.655

3.4 Baten Werk in opdracht van derden 452.341 320.603 599.720

3.5 overige Baten 767.321 375.748 801.714

3. totaal Baten 41.538.136 40.598.006 41.826.163

4. lasten

4.1 personeelslasten 28.068.753 28.050.138 27.066.535

4.2 aFschriJvingen 2.261.670 2.414.172 2.247.571

4.3 huisvestingslasten 3.704.825 3.598.281 3.581.647

4.4 overige lasten 6.741.561 7.323.093 7.116.362

4. totaal lasten 40.776.809 41.385.684 40.012.115

saldo Baten en lasten 761.327 -787.678 1.814.048

5. Financiële Baten  
en lasten

-130.366 -160.000 -170.284

totaal resultaat 630.961 -947.678 1.643.764
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kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht  

2014 2013

€ €

Kasstroom uit BedrijFsoperationele activiteiten

saldo Baten en lasten 761.327 1.814.048

761.327 1.814.048

aanpassing voor:

aFschriJvingen 2.261.670 2.247.571

mutaties voorzieningen  261.496 -419.541

2.523.166 1.828.030

verandering in Werkkapitaal:

vorderingen -71.717 1.803.162

schulden 461.386 -1.324.029

suBtotaal 389.669 479.133

kasstroom uit BedriJFsoperaties 3.674.162 4.121.211

ontvangen interest 21.324  746 

Betaalde interest 157.190 171.029

suBtotaal -135.866 -170.283

totaal Kasstroom uit BedrijFsoperationele 
activiteiten

3.538.296 3.950.928

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen in immateriële vaste activa (-/-) 129.433 23.590

investeringen in materiële vaste activa (-/-) 1.853.347 828.493

totaal Kas stroom uit investerings-
activiteiten

-1.982.780 -852.083

Kasstroom uit Financieringsactiviteiten

aFlossing langlopende schulden (-/-) 318.554 318.553

totaal Kasstroom uit Financierings-
activiteiten

-318.554 -318.553

totaal netto Kasstroom 1.236.962 2.780.291

2014 2013

 €  € 

het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

stand per 1 Januari 2014 3.798.564 1.018.274

mutatie geldmiddelen 1.236.963 2.780.290

stand per 31 decemBer 2014 5.035.527 3.798.564

toelichting:
» kasstroom uit BedriJFsoperationele activiteiten: de toename van de post voorzieningen is toe te 
 schriJven aan de  posten Wachtgeldrisico en langdurige zieken, die ten opzichte van 2013 Fors ziJn   
 gestegen. de ontvangen en Betaalde rente BetreFt de WerkeliJke in het verslagJaar ontvangen en   
 Betaalde rente. 
» kasstroom uit investeringsactiviteiten: de stiJging van de investeringen in mva komt door de 
 nieuWBouW van de gymzaal die in 2014 is aFgerond.
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grondslagen van Waardering van 
activa en passiva 

1. algemeen 
	

voornaamste activiteiten 
De	onderneming,	gevestigd	te	Zaandam,	

Cypressehout	99,	1507	EK,	brinnummer	25RA.	

Kvk	nummer	41232344.	De	onderneming	is	een	

	stichting;	de	voornaamste	activiteiten	van	

het	Regio	College	bestaan	uit:	het	uitvoeren	

van		activiteiten	op	het	gebied	van	middelbaar	

beroepsonderwijs	en	volwasseneneducatie.	

	

verslaggevingsperiode 
De	verslaggevingsperiode	is	van	1	januari	tot	en	

met	31	december.	

	

toegepaste standaarden 
De	jaarrekening	is	opgesteld	in	overeenstemming	

met	de	wettelijke	bepalingen	van	Titel	9	Boek	2	

BW	en	de	stellige	uitspraken	van	de	Richtlijnen	

voor	de	jaarverslaggeving	660.	De	grondslagen	die	

worden	toegepast	voor	de	waardering	van	activa	

en	passiva	en	de	resultaat	bepaling	zijn	gebaseerd	

op	historische	kosten.	

	

continuïteit  
Deze	jaarrekening	is	opgesteld	uitgaande	van	de	

continuïteitsveronderstelling.	

	

grondslagen voor de waardering van activa  
en passiva en de resultaatbepaling   
Voor	zover	niet	anders	is	vermeld,	worden	

activa	en	passiva	opgenomen	tegen	nominale	

waarde.	

	

Een	actief	wordt	in	de	balans	opgenomen	

	wanneer	het	waarschijnlijk	is	dat	de	toekomstige	

economische	voordelen	naar	de	onderneming	

	zullen	toevloeien	en	de	waarde	daarvan	betrouw-

baar	kan	worden	vastgesteld.	Een	verplichting	

wordt	in	de	balans	opgenomen	wanneer	het	

waarschijnlijk	is	dat	de	afwikkeling	daarvan	

gepaard	zal	gaan	met	een	uitstroom	van	middelen	

die	economische	voordelen	in	zich	bergen	en	de	

omvang	van	het	bedrag	daarvan	betrouwbaar	kan	

worden	vastgesteld.	

	

Baten	worden	in	de	staat	van	baten	en	lasten	

opgenomen	wanneer	een	vermeerdering	van	het	

economisch	potentieel,	samenhangend	met	een	

vermeerdering	van	een	actief	of	een	verminde-

ring	van	een	verplichting,	heeft	plaatsgevonden,	

waarvan	de		omvang	betrouwbaar	kan	worden	

vastgesteld.	Lasten	worden	verwerkt	wanneer	een	

vermindering	van	het	economisch	potentieel,		

samenhangend	met	een	vermindering	van	een	

actief	of	een	vermeerdering	van	een	verplich-

ting,	heeft	plaatsgevonden,	waarvan	de	omvang	

betrouwbaar	kan	worden	vastgesteld.		

	

Indien	een	transactie	ertoe	leidt	dat	nagenoeg	alle	

of	alle	toekomstige	economische	voordelen	en	alle	

of	nagenoeg	alle	risico’s	met	betrekking	tot	een	

actief	of	verplichting	aan	een	derde	zijn	overge-

dragen,	wordt	het	actief	of	de	verplichting	niet	

langer	in	de	balans	opgenomen.	Verder	worden	

activa	en	verplichtingen	niet	meer	in	de	balans	

opgenomen	vanaf	het	tijdstip	waarop	niet	meer	

wordt	voldaan	aan	de	voorwaarden	van	waar-

schijnlijkheid	van	de	toekomstige	economische	

voordelen	en/of	betrouwbaarheid	van	de	bepaling	

van	de	waarde.	

	

De	opbrengsten	en	kosten	worden	toegerekend	

aan	de	periode	waarop	zij	betrekking	hebben.	

De	jaarrekening	wordt	gepresenteerd	in	euro’s,	

de	functionele	valuta	van	de	onderneming.	Alle	

financiële	informatie	in	euro’s	is	afgerond	op	het	

dichtstbijzijnde	duizendtal.		

	

gebruik van schattingen 
De	opstelling	van	de	jaarrekening	vereist	dat	het	

management	oordelen	vormt	en	schattingen	en	

veronderstellingen	maakt	die	van	invloed	zijn	op	

de	toepassing	van	grondslagen	en	de	gerappor-

teerde	waarde	van	activa	en	verplichtingen,	en	

van	baten	en	lasten.	De	daadwerkelijke	uitkom-

sten	kunnen	afwijken	van	deze	schattingen.		

De	schattingen	en	onderliggende	veronder-

stellingen	worden	voortdurend	beoordeeld.	

Herzieningen	van	schattingen	worden	opgenomen	

in	de	periode	waarin	de	schatting	wordt	herzien	

en	in	toekomstige	perioden	waarvoor	de		

herziening	gevolgen	heeft.	

	

Financiële instrumenten 
Financiële	instrumenten	omvatten	investeringen	

in	aandelen	en	obligaties,	handels-	en	overige	

vorderingen,	geldmiddelen,	leningen	en		
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overige	financieringsverplichtingen,	handels-

schulden	en	overige	te	betalen	posten.	In	de	jaar-

rekening	zijn	de	volgende	categorieën	financiële	

instrumenten	opgenomen:	Handelsportefeuille	

(financiële	activa	en	financiële	verplichtingen),	

Gekochte	leningen	en	obligaties,	Verstrekte	

	leningen	en	overige	vorderingen,	Overige	

	financiële	verplichtingen.	

	

Het	Regio	College	maakt	geen	gebruik	van	

	afgeleide	financiële	instrumenten	(derivaten).	

	

Na	de	eerste	opname	worden	financiële	

	instrumenten	op	de	hierna	beschreven	manier	

gewaardeerd.	

	

gekochte leningen 

Gekochte	leningen	die	de	onderneming	tot	het	

einde	van	de	looptijd	houdt	worden	na	eerste	

opname	gewaardeerd	tegen	geamortiseerde	

kostprijs	op	basis	van	de	effectieve	rentemethode,	

verminderd	met	bijzondere	waardeverminderings-

verliezen.	

	

verstrekte leningen en 
overige  vorderingen  

Verstrekte	leningen	en	overige	vorderingen	

worden	na	eerste	opname	gewaardeerd	tegen	

geamortiseerde	kostprijs	op	basis	van	de		

effectieverentemethode,	verminderd	met	

	bijzondere	waardeverminderingsverliezen.	

	

langlopende en kortlopende 
schulden en  overige 
Financiële verplichtingen  

Langlopende	en	kortlopende	schulden	en		overige	

financiële	verplichtingen	worden	na	eerste	

opname	gewaardeerd	tegen	geamortiseerde	

kostprijs	op	basis	van	de	effectieverentemethode.	

De	aflossingsverplichtingen	voor	het	komend	jaar	

van	de	langlopende	schulden	worden	opgenomen	

onder	kortlopende	schulden.	

	

immateriële vaste activa 
Immateriële	vaste	activa	worden	gewaardeerd	

tegen	verkrijgings-	of	vervaardigingsprijs	inclu-

sief	direct	toerekenbare	kosten,	onder	aftrek	van	

lineaire	afschrijvingen	gedurende	de	verwachte	

toekomstige	gebruiksduur.	

» Automatisering	software.	

	 Afgeschreven	in	5	jaar,	is	20%	per	jaar.	

	

materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen	en	-terreinen	worden	gewaar-

deerd	tegen	verkrijgingsprijs	plus	bijkomende	

kosten	of	vervaardigingsprijs	onder	aftrek	van	

lineaire	afschrijvingen	gedurende	de	geschatte	

economische	levensduur.	Op	terreinen	wordt	niet	

afgeschreven.	Er	wordt	rekening	gehouden	met	de	

bijzondere	waardeverminderingen	die	op	balans-

datum	worden	verwacht.	De	vervaardigingsprijs	

bestaat	uit	de	aanschaffingskosten	van	grond-	en	

hulpstoffen	en	kosten	die	rechtstreeks	toereken-

baar	zijn	aan	de	vervaardiging	inclusief	installatie-

kosten.	

	

Subsidies	op	investeringen	worden	in	mindering	

gebracht	op	de	verkrijgings-	of	vervaardigingsprijs	

van	de	activa	waarop	de	subsidies	betrekking	heb-

ben.	Voor	verplichtingen	tot	herstel	na	afloop	van	

het	gebruik	van	het	actief	(ontmantelingskosten)		

wordt	een	voorziening	getroffen	voor	het	ver-

wachte	bedrag	op	het	moment	van	activering.	Dit	

bedrag	wordt	als	onderdeel	van	de	vervaardigings-

prijs	verwerkt.	

	

Ten	aanzien	van	de	afschrijvingstermijnen	worden	

de	volgende	percentages	gebruikt:	

» Terreinen
	 Hierop	wordt	niet	afgeschreven.	

» Gebouwen
	 Afgeschreven	in	40	jaar,	is	2,50%	per	jaar	

» Verbouwing gebouwen
	 	Afgeschreven	in	10	jaar,	is	10%	per	jaar.	

» Installaties
	 Afgeschreven	in	15	jaar,	is	6,66%	per	jaar.	

» Automatisering hardware
	 Afgeschreven	in	3	jaar,	is	33,33%	per	jaar.	

» Kantoorinventaris en -inrichting voor 
 ondersteunende diensten
	 Afgeschreven	in	15	jaar,	is	6,66%	per	jaar.	

» Kantoorinventaris en -inrichting voor 
 onderwijsafdelingen
	 Afgeschreven	in	10	jaar,	is	10%	per	jaar.	

	

Onderhoudsuitgaven	worden	slechts	geactiveerd	

indien	zij	de	gebruiksduur	van	het	object	verlen-

gen.	

	

Financiële vaste activa 
De	grondslagen	voor	overige	financiële	vaste	

activa	zijn	opgenomen	onder	het	hoofd	Financiële	

instrumenten.		
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Bijzondere waardeverminderingen van  
vaste activa 
Vaste	activa	met	een	lange	levensduur	dienen	

te	worden	beoordeeld	op	bijzondere	waarde-

verminderingen	wanneer	wijzigingen	of	omstan-

digheden	zich	voordoen	die	doen	vermoeden	dat	

de	boekwaarde	van	een	actief	niet	terugverdiend	

zal	worden.	De	terugverdienmogelijkheid	van	

activa	die	in	gebruik	zijn,	wordt	bepaald	door	de	

boekwaarde	van	een	actief	te	vergelijken	met	de	

geschatte	contante	waarde	van	de	toekomstige	

nettokasstromen	die	het	actief	naar	verwachting	

zal	genereren.	Wanneer	de	boekwaarde	van	een	

actief	hoger	is	dan	de	geschatte	contante	waarde	

van	de	toekomstige	kasstromen,	worden	bijzon-

dere	waardeverminderingen	verantwoord	voor	het	

verschil	tussen	de	boekwaarde	en	de	realiseerbare	

waarde.		

	

vorderingen 
De	grondslagen	voor	de	waardering	van	vorderin-

gen	zijn	beschreven	onder	het	hoofd	Financiële	

instrumenten.	

	

eigen vermogen 
Het	eigen	vermogen	bestaat	uit	algemene	reser-

ves,	welke	als	publieke	middelen	zijn	aangemerkt,	

en	een	bestemmingsresereve	waar	het	bestuur	

een	beperkte	besteding	heeft	opgelegd.	Met	

betrekking	tot	het	eigen	vermogen	onderscheidt	

het	drie	categorieën	van	activiteiten:	

a. publieke	activiteiten	(publieke	taak,	gericht		

	 op	de	publieke	doelen	zoals	in	de	WEB		

	 omschreven);	

b. private	activiteiten	in	het	verlengde	van	de	

	 publieke	taak	(bijvoorbeeld	inburgering,	

	 re-integratie	en	contractactiviteiten	in	het		

	 verlengde	van	de	publieke	taak);	

c. overige	private	activiteiten	(bijvoorbeeld	

	 contractactiviteiten	niet	in	het	verlengde	van	

	 de	publieke	taak).	

Het	Regio	College	merkt	in	lijn	met	de	Richtlijn	

voor	de	Jaarverslaggeving	geen	deel	van	het	ver-

mogen	als	privaatvermogen	aan.	

Het	uit	de	publieke	activiteiten	(onder	a)	en		

in	beginsel	het	uit	private	activiteiten	in	het		

verlengde	van	de	publieke	taak	(onder	b)	opge-

bouwd	vermogen	wordt	gekwalificeerd	als	publiek	

vermogen.	De	stichting	handelt	daarbij	overeen-

komstig	de	door	de	MBO	Raad	in	2010	opgestelde	

Guidelines	Publiek-Privaat.	

	

voorzieningen 
1.  Algemeen 
Voorzieningen	worden	gevormd	voor	in	rechte	

afdwingbare	of	feitelijke	verplichtingen	die	op	de	

balansdatum	bestaan,	waarbij	het	waarschijnlijk	

is	dat	de	uitstroom	van	middelen	noodzakelijk	is	

en	waarvan	de	omvang	op	betrouwbare	wijze	is	te	

schatten.	De	voorzieningen	worden	gewaardeerd	

tegen	de	beste	schatting	van	de	bedragen	die	

noodzakelijk	zijn	om	de	verplichtingen	per	balans		

datum	af	te	wikkelen.	De	voorzieningen	worden	

gewaardeerd	tegen	de	nominale	waarde	van	de	

uitgaven	die	naar	verwachting	noodzakelijk	zijn	

om	de	verplichtingen	en	verliezen	af	te	wikkelen,	

tenzij	anders	vermeld.	Wanneer	de	verwachting	

is	dat	een	derde	de	verplichting	vergoedt	en	

	wanneer	het	waarschijnlijk	is	dat	deze	vergoeding	

zal	worden	ontvangen	bij	de	afwikkeling	van	de	

verplichting,	dan	wordt	deze	vergoeding	als	een	

actief	in	de	balans	opgenomen.	

	

2. Voorziening langdurig zieke medewerkers, 
wachtgeldrisico’s en Plaveia 
Per	balansdatum	bestaat	de	verplichting	tot	het	

doorbetalen	van	beloningen	aan	personeelsleden	

die	naar	verwachting	blijvend	of	gedeeltelijk	

niet	in	staat	zijn	werkzaamheden	te	verrich-

ten	door	ziekte	of	arbeidsongeschiktheid.	Voor	

deze		verplichtingen	is	een	nominale	voorziening	

	opgenomen.	Deze	verplichting	is	een	beste	schat-

ting	van	de	bedragen	die	noodzakelijk	zijn	om	de		

desbetreffende	verplichting	per	balansdatum	af	te	

wikkelen.	

	

3. Voorziening jubilea	

De	jubileumvoorziening	betreft	een	voorziening	

voor	toekomstige	jubileumuitkeringen.	De	voor-

ziening	betreft	de	contante	waarde	van	de	in	de	

toekomst	uit	te	keren	jubileumuitkeringen.	De	

berekening	is	gebaseerd	op	gedane	toezeggingen,	

blijfkans	en	leeftijd.	

	

langlopende schulden 
De	waardering	van	langlopende	schulden	is		

toe	gelicht	onder	het	hoofd	Financiële	instru-

menten.	

	

Kortlopende schulden 
De	waardering	van	kortlopende	schulden	is	

toegelicht	onder	het	hoofd	Financiële	instru-

menten.	
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opbrengstverantwoording: 
overheidssubsidies	(rijksbijdragen en 
gemeentelijke bijdragen)	
Exploitatiesubsidies	worden	als	baten	verant-

woord	in	de	staat	van	baten	en	lasten	in	het	jaar	

waarin	de	gesubsidieerde	kosten	zijn	gemaakt,	of	

opbrengsten	zijn	gederfd,	of	ze	zijn	toe	te	rekenen	

aan	de	verslagperiode.	De	baten	worden	verant-

woord	als	het	waarschijnlijk	is	dat	deze	worden	

ontvangen	en	de	instelling	de	condities	voor	

	ontvangst	kan	aantonen.	Subsidies	met	betrek-

king	tot	investeringen	en	materiële	vaste	activa	

worden	in	mindering	gebracht	op	het	desbetref-

fende	actief	en	als	onderdeel	van	de	afschrijvingen	

verwerkt	in	de	staat	van	baten	en	lasten.		

	

verlenen van diensten 
Opbrengsten	uit	het	verlenen	van	diensten	

geschieden	naar	rato	van	de	geleverde	prestaties,	

gebaseerd	op	de	verrichte	diensten	tot	aan	de	

balansdatum	in	verhouding	tot	de	in	totaal	te	

	verrichten	diensten.	

	

Baten werk in opdracht van derden 
Opbrengsten	uit	hoofde	van	werk	in	opdracht	van	

derden	(contractonderwijs,	contractonderzoek	en	

overig)	worden	in	de	staat	van	baten	en	lasten	als	

baten	opgenomen	voor	een	bedrag	gelijk	aan	de	

kosten	indien	zeker	is	dat	deze	kosten	declarabel	

zijn.	Een	eventueel	positief	resultaat	wordt	opge-

nomen	naar	rato	van	het	stadium	van	voltooiing	

van	de	transactie	op	verslagdatum	(de	zogeheten		

percentage	of	completion	methode).	Het	stadium	

van	voltooiing	wordt	bepaald	aan	de	hand	van	

beoordelingen	van	de	verrichte	werkzaamheden.	

Voor	een	eventueel	verwacht	negatief	resultaat	

wordt	een	voorziening	getroffen	die	gepresenteerd	

wordt	als		voorziening	verlieslatende	projecten.		

De	deelnemersbijdragen	worden	per	schooljaar		

in	rekening	gebracht,	maar	tijdsevenredig	als		

baten	in	het	betreffende	boekjaar	opgenomen.

	

nederlandse pensioenregelingen 
Uitgangspunt	is	dat	de	in	de	verslagperiode	te	

verwerken	pensioenlast	gelijk	is	aan	de	over	die	

periode	aan	het	pensioenfonds	verschuldigde		

pensioenpremies.	Voor	zover	de	verschuldigde		

premies	op	balansdatum	nog	niet	zijn	voldaan,	

wordt	hiervoor	een	verplichting	opgenomen.		

Als	de	op	balansdatum	reeds	betaalde	premies	

de	verschuldigde	premies	overtreffen,	wordt	een	

overlopende	actiefpost	opgenomen	voor	zover	

sprake	zal	zijn	van	terugbetaling	door	het	fonds	of	

van	verrekening	met	in	de	toekomst		verschuldigde	

premies.	Verder	wordt	op	balansdatum	een	

voorziening	opgenomen	voor	bestaande	additi-

onele	verplichtingen	ten	opzichte	van	het	fonds	

en	de		werknemers,	indien	het	waarschijnlijk	is	

dat	voor	de	afwikkeling	van	die	verplichtingen	

een	uitstroom	van	middelen	zal	plaatsvinden	en	

de	omvang	van	de	verplichtingen	betrouwbaar	

kan	worden	geschat.	Het	al	dan	niet	bestaan	

van	additionele	verplichtingen	wordt	beoordeeld	

aan	de	hand	van	de	uitvoeringsovereenkomst	

met	het	fonds,	de	pensioenovereenkomst	met	de	

werknemers	en	andere	(expliciete	of	impliciete)	

toezeggingen	aan	de	werknemers.	De	voorziening	

wordt	gewaardeerd	tegen	de	beste	schatting	van	

de	contante	waarde	van	de	bedragen	die	nood-

zakelijk	zijn	om	de	verplichtingen	op	balans-

datum	af	te	wikkelen.	Voor	een	op	balansdatum	

bestaand	overschot	bij	het	pensioenfonds	wordt	

een	vordering	opgenomen	als	de	onderneming	de	

beschikkingsmacht	heeft	over	dit	overschot,	het	

waarschijn	lijk	is	dat	het	overschot	naar	de	onder-

neming	zal	toevloeien	en	de	vordering	betrouw-

baar	kan	worden	vast	gesteld.	

	

Beleidsregels Wnt 
Voor	de	uitvoering	van	de	Wet	normering	bezol-

diging	topfunctionarissen	in	de	(semi)publieke	

sector	(WNT)	heeft	de	instelling	zich	gehouden	

aan	de	Beleidsregel	toepassing	WNT.		 	

	 	 	

Financiële baten en lasten   
Rentebaten	en	rentelasten	worden	tijdsevenredig	

verwerkt,	rekening	houdend	met	de	effectieve	

rentevoet	van	de	betreffende	activa	en	passiva.		

Bij	de	verwerking	van	de	rentelasten	wordt	hier-

mee	rekening	gehouden.	 	 	

	

Kasstroomoverzicht     
Het	kasstroomoverzicht	is	opgesteld	op	basis	van	

de	indirecte	methode.		 	 	 	
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activa

1.1  immateriële vaste activa gespeciFiceerd

per 1 Januari 2014 soFtWare totaal iva

€ €

aanschaFWaarde 963.916 963.916

cumulatieve aFschriJvingen en desinvesteringen -406.900 -406.900

BoeKWaarde per 1 januari 2014 557.016 557.016

investeringen 129.433 129.433

desinvesteringen  -  - 

aFschriJvingen -181.270 -181.270

Waarde vermindering aFschriJ vingen  -  - 

totaal mutaties -51.837 -51.837

per 31 decemBer 2014

aanschaFWaarde 1.093.349 1.093.349

cumulatieve aFschriJvingen en desinvesteringen -588.170 -588.170

BoeKWaarde per 31 decemBer 2014 505.179 505.179

de soFtWare is extern aangekochte soFtWare voor intern geBruik.
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1.2  materiële vaste activa gespeciFiceerd

terreinen

geBou-
Wen &

verBouW-
ingen

installa-
ties

auto-
matise-

ring

inrich-
ting Kan-

toren

inrich-
ting les-
loKalen

totaal 
mva

totaal 
activa

€ € € € € € € €

per 1 Januari 2014

aanschaF-
Waarde

1.397.388 21.199.656 5.805.117 1.339.174 1.266.116 2.367.553 33.375.004 34.338.920

cumulatieve 
aFschriJvingen 
en desinves-
teringen

 -   -9.553.137 -2.419.273 -577.950 -567.405 -1.238.190 -14.355.955 -14.762.855

BoeKWaarde 
per 1 januari 
2014

1.397.388 11.646.519 3.385.844 761.224 698.711 1.129.363 19.019.049 19.576.066

investeringen  -   1.203.985 438.374 120.411  -   90.577 1.853.347 1.982.780

aFschriJvingen  -   -1.203.749 -383.378 -230.258 -77.681 -185.334 -2.080.400 -2.261.669

totaal 
mutaties

 -   236 54.996 -109.847 -77.681 -94.757 -227.053 -278.889

per 31 decemBer 2014

aanschaF-
Waarde

1.397.388 22.403.641 6.243.491 1.459.585 1.266.116 2.458.130 35.228.351 36.321.701

cumulatieve 
aFschriJvingen 
en desinves-
teringen

 -   -10.756.886 -2.802.651 -808.208 -645.086 -1.423.524 -16.436.355 -17.024.525

BoeKWaarde 
per 31 decem-
Ber 2014

1.397.388 11.646.755 3.440.840 651.377 621.030 1.034.606 18.791.996 19.297.175

WaardeBepaling Woz peildatum 01-01-2014

Woz-Waarde geBouWen en 
terreinen

€ 18.307.000

verzekeringsWaarde 
geBouWen

€ 60.446.209

1.3  Financiële vaste activa

stand per 1 Januari 2014  1 

dotatie  -   

onttrekkingen / reclassiFicatie  -   

stand per 31 decemBer 2014  1 

» het college van Bestuur heeFt geen indicatie voor duurzame Waardevermindering opgenomen. 
   het regio college heeFt geen leegstand en verWacht geen grote Fluctuaties in de deelnemersaantallen.  
         
» de vordering van scholen van het middelBaar BeroepsonderWiJs op het ministerie van ocW uit hooFde van de 
   te vorderen loonheFFing en premie aBp over de maand Juli 1991 Wordt erkend door het ministerie, maar slechts 
   uitgekeerd BiJ opheFFing van de school.         
  
» de  vorderingen ziJn aFgeWaardeerd tot € 1. de nominale vordering Bedraagt voor het regio college € 334.386.
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vorderingen & liquide middelen

1.5 vorderingen 

2014 2013

€ €

1.5.1 deBiteuren 479.124 879.778

1.5.8 overlopende activa 5.398.131 4.925.468

overige vorderingen  5.606  5.898 

totaal vorderingen 5.882.861 5.811.144

speciFicatie deBiteuren:

deBiteuren 144.322 103.306

voorziening deBiteuren -121.090 -293.141

studenten/deelnemers/cursisten  455.892  1.069.613 

1.5.1 deBiteuren  479.124  879.778 

voorziening deBiteuren

stand per 1 Januari -293.141 -162.291

dotatie -11.487 -160.164

onttrekking 183.538 29.314

voorziening per 31 decemBer -121.090 -293.141

» toelichting: de post deBiteuren Was in 2013 hoger doordat toen pas aan het einde van het 
   Jaar geFactureerd Werd. de daling van de voorziening deBiteuren komt door de lagere 
   stand van de deBiteuren aan het eind van 2014. tevens ziJn de BedriJven met vorderingen 
   ouder dan 126 dagen niet meer voor 100% duBieus meegenomen.

speciFicatie overlopende activa:

overige overheden  159.068  - 

nog te ontvangen Bedragen  297.567  30.000 

vordering ymere voor cypressehout c100  4.650.000  4.650.000 

overlopende activa  291.496  245.468 

1.5.8 overlopende activa  5.398.131  4.925.468 

» toelichting vordering ymere: de vordering komt voort uit de contractuele voorWaarden 
   met ymere. het verliJden kan op elk moment op verzoek van ymere plaatsvinden, om die 
   reden is de vordering als kortlopend gepresenteerd.
» de vorderingen heBBen een looptiJd korter dan 1 Jaar.

1.7 liquide middelen

2014 2013

€ €

kasmiddelen  11.773  13.553 

tegoeden op Bank- en girorekeningen  2.596.173  3.107.417 

deposito’s  2.427.581  677.594 

totaal liquide middelen 5.035.527 3.798.564

» in de kasmiddelen is een Bedrag van € 7k opgenomen ten Behoeve van de retourBetaling 
   Borg kluisJes eind schoolJaar 2014/2015.
» de mutaties van de liquide middelen ziJn gespeciFiceerd in het kasstroomoverzicht.
» de liquide middelen, inclusieF deposito’s, staan vriJ ter Beschikking van het regio college.
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vermogen & langlopende schulden

2.1  eigen vermogen

01-01-2014 resultaat 31-12-2014

€ € €

algemene reserve 16.600.080 630.961 17.231.041

Bestemmingsreserve 1.280.274  - 1.280.274

eigen vermogen 17.880.354 630.961 18.511.315

speciFicatie 
Bestemmingsreserve(s):

01-01-2014 onttreKKing dotatie 31-12-2014

€ € € €

Bestemmingsreserve 
salarismix 

1.280.274  -  - 1.280.274

» de salarismix (regeling randstad regio’s) is een puBlieke activiteit. het Bestuur heeFt in 2011 Besloten 
   voor het nog niet Bestede gedeelte een Bestemmingsreserve aan te leggen en zal deze in de komende 
   Jaren Besteden. zie verder in de meerJarenBegroting.

2.2  voorzieningen 

Wachtgeld-
risico

juBileum
langdurig

zieKen
plaveia

totaal
personele

voorzieningen

€ € € € €

stand per 1 Januari 2013  425.550  337.932  183.860  61.751  1.009.093 

dotatie  -  3.031  -  -  3.031 

onttrekkingen  285.270  -  137.302  -  422.572 

stand per 
31 decemBer 2013

 140.280  340.963  46.558  61.751  589.552 

stand per 1 Januari 2014  140.280  340.963  46.558  61.751  589.552 

dotatie  168.777  -  174.094  -  342.871 

onttrekkingen  -  19.624  -  61.751  81.375 

stand per 
31 decemBer 2014

 309.057  321.339  220.652  -  851.048 

kortlopend < 1 Jaar  103.019  42.269  121.862  -  267.150 

langlopend > 1 en < 5 Jaar  206.038  134.228  98.790  -  439.056 

langlopend > 5 Jaar  -  144.842  -  -  144.842 

 309.057  321.339  220.652  -  851.048 
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2.3  langlopende schulden

langlopende lening BiJ de ing Bank, aangegaan per 22-10-1999, voor de duur van 30 Jaar.

oorspronkeliJk leningBedrag  10.591.911 

aFgelost t/m 31 decemBer 2013  6.112.417 

stand per 1 januari 2014  4.479.494 

aFlossingen 2014  318.553 

  4.160.941 

kortlopende deel van de langlopende schuld < 1 Jaar  318.554 

stand per 31 decemBer 2014  3.842.387 

langlopend deel > 1 Jaar en < 5 Jaar  1.274.205 

langlopend deel > 5 Jaar  2.568.182 

 3.842.387

» de gemiddelde rentevoet over de langlopende lening is 3,58% (2013: 3,69%).    
  
» zekerheidstelling van de langlopende lening, Bestaande uit: 
   verpanding aan de Banken van alle vorderingen die het regio college nu oF in de toekomst op de 
   Banken heeFt oF zal heBBen.

» een Borgstelling ad € 4.946.204 aFgegeven door stichting WaarBorgFonds.
» een Borgstelling ad € 4.537.802 aFgegeven door stichting WaarBorgFonds.
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kortlopende schulden

2.4  Kortlopende schulden

2014 2013

€ €

kortlopende deel van langlopende schulden  318.554  318.554 

crediteuren 1.513.659 1.145.633

suBsidies ocW  1.197.101  507.125 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.071.813  1.099.995 

schulden uit hooFde van pensioenen  315.750  367.611 

overlopende passiva 2.593.937 3.116.011

totaal Kortlopende schulden  7.010.814  6.554.929 

speciFicatie suBsidies ocW

niet geoormerkte suBsidies ocW  1.019.924  376.666 

geoormerkte suBsidies ocW  177.177  130.459 

 1.197.101  507.125 

speciFicatie Belastingen en premies sociale verzeKeringen

te Betalen loonheFFing  784.180  809.891 

te Betalen omzetBelasting  -  8.050 

te Betalen premies sociale verzekeringen  287.633  282.053 

 1.071.813  1.099.995 

speciFicatie overlopende passiva

vooruitontvangen college-en lesgelden  541.861  604.894 

overige kortlopende schulden*  1.076.422  1.515.377 

nog te Betalen vakantiegeld  773.105  791.879 

nog te Betalen vakantiedagen  157.409  145.310 

te Betalen accountants- en administratiekosten  45.140  58.551 

2.593.937 3.116.011

* speciFicatie overige Kortlopende schulden

gemeenteliJke gelden educatie  - 30.769

suBsidie mBo15 "Beter light" 34.791  - 

prov. n-h Food- en proces tech campus 2.0 26.614  - 

suBsidie comBinatie Functies - Brede school  - 215.039

roc amsterdam - plus voorziening 182.959 184.294

transitoria opBrengsten toegerekend aan 2015 286.398 650.877

nog te Betalen kosten 416.795 331.760

vooruit ontvangen Bedragen 128.865 102.635

1.076.422 1.515.377

» de kortlopende schulden heBBen een looptiJd korter dan 1 Jaar.
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model g

omschrijving jaar KenmerK datum Bedrag
saldo 
2013

ont-
vangen

lasten
saldo 
2014

€ € € € €

g1  suBsidies zonder verreKening clausules

 -  -  -  -  - 

totaal aFlopen 
per 31-12-2014

 -  -  -  -  - 

g2a verantWoording suBsidie aFlopend op 31-12-2014

intensivering ned. taal 
en rekenen mBo

2014 592009-2 18-12-2013 524.048  -  524.048 524.048  - 

totaal aFlopen 
per 31-12-2014

524.048  - 524.048 524.048  - 

g2 B verantWoording suBsidie na 31-12-2014

schoolmaatschappeliJk 
Werk Bve smm3

2013
Bek-

2013/135 m
10-01-2013  186.954 130.459  - 130.459  - 

schoolmaatschappeliJk 
Werk Bve smm4

2014 602379-1 16-01-2014 165.715  -  165.715 115.715 -50.000

ocW, "Fptc 2.0" 2014 646801-1 28-08-2014  127.177  - 127.177  - -127.177

totaal doorlopend 
per 31-12-2014

479.846 130.459 292.892 246.174 -177.177

totaal geoormerKte 
suBsidies

1.003.894 130.459 816.940 770.222 -177.177

g3  niet geoormerKte suBsidies

lerarenBeurs lB lBB3 2013 550193-1 05-11-2013 41.938  24.464  - 24.464  - 

lerarenBeurs lB lBB4 2014 645336-1 31-07-2014 24.029  -  24.029 24.029  - 

lgF Bve 13/14 lBg3 2013
Bek-

13/23551m
09-10-2013  149.942  91.784 -5.261 86.523  - 

lgF Bve 2014 (overgangs 
Bekostiging)

2014 642912-1 18-08-2014  180.889  - 180.889 180.889  - 

BekWaamheid proF Bep3 2013 493179-1 07-12-2012  357.431  222.000  - 222.000  - 

BekWaamheid proF Bep4 2014 590540-1 18-12-2013  358.077  - 358.077 358.077  - 

vsv prestatieBox mBo 2014 651319-1 16-10-2014  200.000  - 235.000 235.000  - 

visuele gehandicapten 
2014

2014 594808-1 16-01-2014  6.300  - 6.300  6.300  - 

salarismix leraren mBo 
vsm4

2014 593009-1 10-12-2013  1.004.921  - 1.004.921 1.004.921  - 

salarismix leraren mBo 
vsm5

2015 664983-2 18-12-2014  1.007.727  - 1.007.727  - -1.007.727

school-ex 2014 2014 640322-2 18-12-2014  121.217  - 121.217 109.020 -12.197

school- ex 2013 se3B 2013 591090-1 16-12-2013  -  38.418 -38.418  -  - 

totaal niet-
geoormerKte suBsidie

3.452.471 376.666 2.894.481 2.251.224 -1.019.924

totaal generaal 4.456.365 507.125 3.711.421 3.021.446 -1.197.101

toeWijzing
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Niet iN de balaNs opgeNomeN activa 
eN verplichtiNgeN

Niet iN de balaNs opgeNomeN activa eN verplichtiNgeN

omschrijviNg

jaarverplichtiNgeN

< 1 jaar >1-<5 jaar >5 jaar

€ € €

huurverplichtiNgeN 
Naam eN locatie

» atlas college voor triade iN edam 103.979  -  - 

» tetriX  voor de hemKade iN ZaaNdam 35.975  -  - 

» stichtiNg Ymere voor cYpressehoUt 97 eN 99  te ZaaNdam 1.024.633 3.073.898 11.185.568

» stichtiNg Ymere voor parKeerplaatseN cYpressehoUt 95 eN 97  
   te ZaaNdam

75.900 227.700 828.576

» gemeeNte pUrmereNd voor "de spiNNeKop" te  pUrmereNd 434.588 1.303.765 4.606.636

» spb voor de jUFFerstraat te ZaaNdam 230.205 690.615 383.676

» gemeeNte edam voleNdam eeN iNvesteriNgsovereeNKomst iNZaKe 
   oNderWijsrUimte

61.516 178.870 644.502

totaal huur 1.966.796 5.474.848 17.648.958

ict-verplichtiNgeN

» caNoN iNZaKe de hUUr vaN de KopieerapparateN 340.000 340.000  - 

» Flevo ict iNZaKe teleFoNie  ZaaNdam eN pUrmereNd 29.100  -  - 

» ogd (operator groep delFt) iNZaKe operatioNeel    
   aUtomatiseriNgssYsteem

1.917.010  -  - 

» psg iNZaKe ict op de locatie spiNNeKop iN pUrmereNd 65.219  -  - 

totaal ict-verplichtiNgeN 2.351.329 340.000  - 

overige verplichtiNgeN

» atN beveiligers 105.589  -  - 

» schooNmaaKbedrijF sUcces 452.404 452.404  - 

» cormet (cateriNg) 55.660 83.490  - 

» KpN (sUrFNet) 47.393  -  - 

» reNtoKil (oNgediertebestrijdiNg ) 15.615  -  - 

» olYmpUs all iNN (bedrijFsKlediNg) 10.000  -  - 

» etp eXploitatie voF iNZaKe oNderhoUd vaN eNergieopslagiNstallatie 52.802  -  - 

» csU iNZaKe glasbeWassiNg 32.925 32.925  - 

» esseNt gas 120.000 120.000  - 

» esseNt electra 260.000 260.000  - 

totaal overige verplichtiNgeN 1.152.388 948.819  - 

baNkgaraNties

» baNKgaraNtie Ymere 236.496 - -

aaN Ymere ZijN t.b.v. de hUUrverplichtiNgeN baNKgaraNties teN 
bedrage vaN € 236.496 aFgegeveN

totaal 5.707.009 6.763.667 17.648.958

De bankgaranties zijn afgegeven aan Ymere t.b.v. De huurverplichtingen. 

De bankgarantie beDraagt € 236.496.     
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Financiële instrumenten:  
   
Kredietrisico      
De	onderneming	loopt	kredietrisico	over		leningen	

en	vorderingen	opgenomen	onder	handels-	en	

overige	vorderingen,	liquide	middelen.		

Het	kredietrisico	is	geconcentreerd	bij	tegen-

partijen	(of	economisch	verbonden	tegenpartijen).	

	 	 	 	

renterisico en kasstroomrisico
De	onderneming	loopt	renterisico	over	de	

	rentedragende	vorderingen	en	schulden	en	her-

financiering	van	bestaande	financieringen.	Voor	

vorderingen	en	schulden	met	variabel	rentende	

renteafspraken	loopt	de	onderneming	risico	

ten	aanzien	van	toekomstige	kasstromen	en	

met		betrekking	tot	vast	rentende	leningen	reële	

waarde	risico.	Om	de	variabiliteit	van	de	variabel	

rentende	leningen	te	beperken	heeft	de	onder-

neming	vaste	renteafspraken	afgesloten.	 	

	 	 	 	 	 	

valutarisico
Het	Regio	College	heeft	geen	transacties	in	

vreemde	valuta	en	loopt	derhalve	ook	geen	valuta-

risico.		

	 	 	 	 	

liquiditeitsrisico    
De	onderneming	bewaakt	de	liquiditeitspositie	

door	middel	van	opvolgende	liquiditeitbegro-

tingen.	Het	bestuur	ziet	erop	toe	dat	voor	de	

onderneming	steeds	voldoende	liquiditeiten	

beschikbaar	zijn	om	aan	de	verplichtingen	te	

	kunnen	voldoen	en	dat	tevens	voldoende	finan-

ciële	ruimte	onder	de	beschikbare	faciliteiten	

beschikbaar	blijft.		 	 	 	

	 	 	

reële waarde      
De	reële	waarde	van	in	de	balans	opgenomen	

financiële	instrumenten	verantwoord	onder	kas-

middelen,	kortlopende	vorderingen	en	schulden	

e.d.	benadert	de	boekwaarde	daarvan.		 	
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toelichting op Baten

3 Baten

realisatie Begroting realisatie

2014 2014 2013

€ € €

3.1 rijKsBijdragen

3.1.1.1 riJksBiJdragen ocW 33.533.212 33.388.862 33.331.003

3.1.2.1 geoormerkte suBsidies 770.222 818.667 778.153

3.1.2.2 niet-geoormerkte suBsidies 2.251.224 2.112.129 2.336.376

36.554.658 36.319.658 36.445.532

3.2  overige overheidsBijdragen en -suBsidies

3.2.1 gemeenteliJke BiJdragen en suBsidies 1.828.490 1.803.000 953.166

3.2.2 overige overheidsBiJdragen 945.705  770.000 1.392.376

2.774.195 2.573.000 2.345.542

toelichting   
» de gemeenteliJke BiJdragen en suBsidies 2014 ziJn in liJn met de Begroting 2014.    
» de stiJging van de overige overheidsBiJdragen in realisatie 2014 ten opzichte van de realisatie 2013 
» is toe te schriJven aan de meer ontvangen suBsidies voor o.a. de leerWerkmakelaar in 2014  
» en de ontvangen isk-suBsidies over 2013-2014 die volledig in 2014 ziJn verantWoord.   
» in 2014 is een nog te ontvangen Bedrag van € 106.887 van isk verantWoord over de periode 2014-2015.   
 

3.3   college-, cursus-, les- en examengelden

3.3.2 vavo / vo particulier 370.122  392.797 536.684

3.3.2 opleidingsgeBonden leermiddelen 429.343  486.050 379.258

3.3.2 BiJdrage excursie 129.595 130.150 165.879

3.3.2 overige BiJdrage deelnemers 46.065  - 546.003

3.3.2 opBrengst stagevergoeding  14.496  -  5.831 

989.621 1.008.997 1.633.655

toelichting 
» de totale college-, cursus-, les- en examengelden 2014 ziJn nagenoeg conForm Begroting 2014. 
» de daling van de opBrengsten ten opzichte van de realisatie over 2013 komt door de uitBesteding 
» van de aanschaF van de leermiddelen  aan van diJk Boekhandel. 

3.4  Baten WerK in opdracht van derden

3.4.1 contractonderWiJs  311.901  180.000  234.816 

3.4.1 overige Baten Werk in opdracht van derden  140.440  140.603  364.904 

452.341 320.603 599.720

toelichting  
» de opBrengst contractonderWiJs is aFhankeliJk van het aantal deelnemers voor diverse » 
» administratieve opleidingen. het aantal inschriJvingen is vooraF moeiliJk vast te stellen en lastig 
» te Begroten. 
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realisatie Begroting realisatie

2014 2014 2013

€ € €

3.5  overige Baten 

767.321 375.748 801.714

speciFicatie overige Baten

3.5.1 opBrengst verhuur  214.927 191.000  130.964 

3.5.2 detachering personeel  208.859 136.948  211.575 

3.5.6 activiteiten 114.719 42.000 84.117

3.5.6 opBrengsten pasJes 6.050 5.000 5.640

3.5.6 opBrengsten aFvalverWerking 557 800 1.049

3.5.6 overige  222.209  -  368.369 

767.321 375.748 801.714

de overige Baten post “overige” zijn als volgt te speciFiceren:

pro-rata BtW, Belastingteruggave 148.450  - 194.778

altra 2013 25.908  -  - 

psg aFhandeling BBiW  -  - 59.120

overige 47.851  - 114.471

222.209  - 368.369

toelichting  
» de hogere opBrengsten overige Baten (post overige) ziJn toe te schriJven aan 
» o.a. pro-rata BtW (148k).  
» de opBrengst van altra over 2013 is achteraF in 2014 geFactureerd (26k).   
» detachering personeel is hoger uitgevallen dan is Begroot omdat vanaF 1 septemBer 2014 » » 
» personele kosten ziJn doorBerekend aan het proJect “stichting Fptc” voor 50k.  
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toelichting op lasten

4. lasten

realisatie Begroting realisatie

2014 2014 2013

€ € €

4.1  personeelslasten

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 17.828.812 18.948.711 18.433.816

4.1.1.2 sociale lasten 2.253.503 2.304.000 2.057.888

4.1.1.3 pensioenpremies 2.695.090 2.850.000 2.855.439

lonen en salarissen 22.777.405 24.102.711 23.347.143

4.1.2.1 dotaties personele voorzieningen  342.871  300.000  3.031 

4.1.2.1 onttrekking personele voorzieningen  81.375  - 422.572

saldo personele voorziening  261.496  300.000 -419.541

4.1.2.2 personeel niet in loondienst  3.607.992 1.972.687  2.853.896 

4.1.2.3 overige personele lasten  1.483.100 1.674.740  1.373.232 

5.091.092 3.647.427 4.227.128

4.1.3 aF: uitkeringen  61.240  -  88.195 

4.1 totaal personeelslasten 28.068.753 28.050.138 27.066.535

toelichting    
» het totaal aantal personeelsleden over 2014 Bedroeg 462 (over 2013 Waren dat 477 personeelsleden). 
» het gemiddeld aantal Fte over 2014 Bedroeg 385 (over 2013 Was dat gemiddeld 389).
» de stiJging van het personeel niet in loondienst ten opzichte van de Begroting 2014 (1,6m) is toe te 
» schriJven aan tiJdeliJke inhuur en houdt geliJke tred met de lagere kosten voor personeel Wel in » 
» loondienst (1,3m). er is gekozen voor een meer FlexiBel personeelsBeleid.    
» alle Werknemers ziJn Werkzaam in nederland.    
» de dekkingsgraad (marktWaarde van de Beleggingen uitgedrukt in een percentage van de » » 
» voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van dnB) van het Fonds per » 
» Balansdatum Was 103,4% (2013 105,9%).     
» het minimaal vereiste eigen vermogen (dekkingsgraad) volgens dnB is 105%.     
» de pensioenen ziJn in 2013 verlaagd om de dekkingsgraad van het pensioenFonds te verhogen.   
  

4.2  aFschrijvingen

4.2.1 immateriële vaste activa 181.270 261.003 186.784

4.2.2 materiële vaste activa 2.080.400 2.153.169 2.060.787

totaal aFschrijvingen 2.261.670 2.414.172 2.247.571

speciFicatie Bij post: aFschrijvingen

4.2.1 soFtWare 181.270 261.003 186.784

4.2.2 hardWare 230.258 239.264 198.614

4.2.2 geB & verBouWingen 1.203.748 1.277.980 1.180.276

4.2.2 machines & installaties 383.378 376.197 397.492

4.2.2 inrichting kantoren 77.682 77.681 80.884

4.2.2 inrichting leslokalen 185.334 182.047 203.521

totaal aFschrijvingen 2.261.670 2.414.172 2.247.571
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vervolg 4. lasten

realisatie Begroting realisatie

2014 2014 2013

€ € €

4.3  huisvestingslasten

4.3.1 huur geBouWen e.d. 2.089.516 2.000.606 1.927.365

4.3.2 verzekeringen 36.572 33.582 36.777

4.3.3 onderhoud geBouWen, installaties 280.221 204.650 308.309

4.3.4 energie en Water 300.840 389.192 403.333

4.3.5 schoonmaakkosten 601.932 615.961 577.302

4.3.6 heFFingen 137.489 137.000 130.559

4.3.7 Beveiliging 117.210 116.640 102.812

4.3.7 aanschaF inventaris 69.893 51.000 47.401

4.3.7 onderhoud inventaris  62.926 39.650  35.857 

4.3.7 overige 8.226 10.000 11.933

totaal huisvestingslasten 3.704.825 3.598.281 3.581.647

toelichting     
» in 2014 ziJn er meer uitgaven gedaan ten Behoeve van onderhoud van installaties door technische » 
» proBlemen en onvoorzien onderhoud dan is Begroot over 2014.    
» verder ziJn er geen noemensWaardige aFWiJkingen tussen de realisatie 2014 en de Begroting 2014.  
  

4.4  overige lasten

4.4.1 administratie- en Beheerslasten 2.197.091 2.078.055 2.284.087

4.4.1.1 accountantshonorarium 63.970  50.000 57.475

4.4.2 inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.364.832 1.871.998 1.619.134

4.4.4 automatiseringskosten 3.115.668 3.323.040 3.155.665

totaal overige lasten 6.741.561 7.323.093 7.116.362

speciFicatie Bij post: administratie- en Beheerslasten

4.4.1 kantoormiddelen 114.282 140.000 138.689

4.4.1 reprokosten 378.883 239.500 506.659

4.4.1 portokosten 87.418 90.250 83.923

4.4.1 teleFoonkosten 71.025 80.350 84.325

4.4.1 cont/aBonnementen 187.775 189.692 186.248

4.4.1 vakliteratuur 26.490 35.550 34.024

4.4.1 externe adviseurs 735.224 540.800 374.561

4.4.1 verzekeringen (algemeen) 25.019 23.500 24.622

4.4.1 kosten ehBo/Bhv 8.692 13.500 14.129

4.4.1 duBieuze deBiteuren -45.119 75.000 160.164

4.4.1 cateringkosten 83.982 102.000 101.412

4.4.1 advertentiekosten/puBlic relations 298.149 282.500 251.025

4.4.1 representatie 31.192 30.413 33.304

4.4.1 smo extern 128.200 120.000 126.359

4.4.1 diverse lasten voorgaand BoekJaar 46.354  - 153.612

4.4.1 kosten archieF 12.208 9.500 11.393

4.4.1 diverse administratie- en Beheerslasten 7.317 105.500 -362

totaal administratie- en Beheerslasten 2.197.091 2.078.055 2.284.087

toelichting z.o.z.
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toelichting    
» de stiJging van de externe adviseurs komt door meer ondersteuning en Begeleiding van diverse 
» proJecten door externen en divers adviesWerk voor het regio college dan vooraF Was voorzien. 
» de reprokosten Bedragen meer dan is Begroot maar ziJn minder dan in 2013 omdat er een nieuW 
» contract is aFgesloten met canon (Was océ).     

realisatie Begroting realisatie

2014 2014 2013

speciFicatie Bij post: accountantshonorarium

4.4.1.1 onderzoek Jaarrekening (excl. Bekostiging) 50.000 50.000 45.799

4.4.1.1 andere controleopdrachten 
(incl. Bekostiging)

 13.970  - 11.677

totaal accountantshonorarium 63.970 50.000 57.475

speciFicatie Bij post: inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.2 verBruiksmaterialen deelnemers 83.768 92.500 97.178

4.4.2 Boeken/syllaBi deelnemers 136.826 119.500 132.054

4.4.2 examen externen 368.499 353.500 374.836

4.4.2 excursies deelnemers 131.423 160.000 149.924

4.4.2 door te Belasten lesactiviteiten 545.754 738.000 634.750

4.4.2 overige lesactiviteiten 98.562 408.498 230.392

totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.364.832 1.871.998 1.619.134

toelichting    
» de  realisatie van de lesactiviteiten (totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen) 2014 ziJn lager dan 
» Begroot maar liggen in liJn van de opBrengsten deelnemers.    
» de realisatie van de door te Belasten lesactiviteiten 2014 ziJn lager Begroot omdat het proJect   
» “Brede scholen” is Beëindigd.    
» vanWege een eenmalige Financiële BiJdrage van het regio college aan de gemeente zaanstad (100k) » » 
» t.B.v. een opleiding “procesoperator Food” Waren de overige lesactiviteiten in 2013 hoger dan in 2014.  
  

speciFicatie Bij post: automatiseringsKosten

4.4.4 geBruikerslicenties 581.840 708.000 676.432

4.4.4 kosten applicaties 213.883 80.000 122.959

4.4.4 servicecontracten 2.129.761 2.342.287 2.120.612

4.4.4 kosten netWerk 69.295 104.707 68.531

4.4.4 diverse aanschaF hardWare 57.313 36.705 57.865

4.4.4 diverse aanschaF soFtWare 63.576 51.341 109.268

totaal automatiseringsKosten 3.115.668 3.323.040 3.155.665

toelichting    
» de totale automatiseringskosten 2014 ziJn lager dan de Begroting 2014 maar liggen in de liJn van de » 
» realisatie 2013.    
» door de uitBreiding van het aantal applicaties ziJn de kosten daarvan meer gestegen dan Was » » » 
» voorzien.    

5. Financiële Baten en lasten

5.1 renteBaten 25.843  - 746

5.5 rentelasten (-/-)* -156.209 -160.000 -171.030

totaal Financiële Baten en lasten -130.366 -160.000 -170.284

* de verlaging van de rentelasten is een gevolg van de aFlossing op de hooFdsom (à € 318.554 per Jaar). 
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Wet normering Bezoldiging  
topFunctionarissen puBlieke en  
semipuBlieke sector

4.1  vermelding Bezoldiging topFunctionarissen en geWezen topFunctionarissen

voorzitter 
college 
van 
Bestuur

J
de heer dr. 
ir. p.W. van 
amersFoort

29-3-2007 n.v.t. 1 Fte € 117.301 € 20.003 n.v.t. n.v.t.

lid college 
van 
Bestuur

n
mevr. drs.  
d.h. nelisse

15-3-2012 n.v.t. 1 Fte € 101.433 € 16.840 n.v.t. n.v.t.

voorzitter 
raad van 
toezicht

J
de heer drs.  
h. diJksma

1-5-2011 1-5-2015 € 8.107 n.v.t. n.v.t.

lid raad 
van 
toezicht

n
mevr. 
drs. J. van 
antWerpen

1-10-2006 1-10-2015 € 5.203 n.v.t. n.v.t.

lid raad 
van 
toezicht

n
mevr. proF. 
dr. g.t.m. ten 
dam

1-3-2008 1-3-2016 € 5.203 n.v.t. n.v.t.

lid raad 
van 
toezicht

n
de heer  
J. pasdeloup 
mmo

1-7-2010 1-1-2015 € 5.203 n.v.t. n.v.t.

lid raad 
van 
toezicht

n
de heer g.a. 
klein Bennink

1-2-2013 1-2-2017 € 4.300 n.v.t. n.v.t.

lid raad 
van 
toezicht

n
de heer e. 
kalBFleisch ra

1-6-2011 1-6-2015 € 5.203 n.v.t. n.v.t.

» nB: leden van de raad van toezicht heBBen geen dienstverBand met het regio college. de leden van de 
» raad van toezicht van het regio college heBBen zitting voor een tiJdvak van vier Jaren en ziJn eenmaal 
» herBenoemBaar; aan het eind van de eerste termiJn neemt de rvt hierover een Besluit.   
       
* de Beloning topFunctionarissen Binnen het regio college overschriJdt niet de norm van het Wnt 
  (het normBedrag voor het Jaar 2014 is € 199.905).       
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overige gegevens

Bestemming van het  
nettoresultaat     
  	 	 	 	

statutaire regeling resultaat bestemming  
In	de	statuten	zijn	geen	bepalingen	opgenomen	

inzake	de	resultaatbestemming.	In	de	vergadering	

van	15-06-2015	heeft	de	Raad	van	Toezicht	de		

jaarrekening	2014	goedgekeurd	en	het	voorstel		

van	het	College	van	Bestuur	overgenomen	om	het	

resultaat	uit	gewone	bedrijfsuitoefening	ad			

€	630.961	ten	gunste	te	brengen	aan	de	Algemene	

Reserve.	Dit	voorstel	is	reeds	in	de	jaarrekening	

2014		verwerkt.	 	

gebeurtenissen na balansdatum   
Er	hebben	geen	gebeurtenissen	na	balansdatum	

plaats	gevonden.

controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant     
Zie	pagina	85.	 	 	 	 	

	 	 	

Stichting	Regio	College	voor	Beroepsonderwijs	&	

Educatie	Zaanstreek	-	Waterland	 	

	

leden college van Bestuur:
» De	heer	dr.	ir.	P.W.	van	Amersfoort	 	 	

» Mevrouw	drs.	D.H.	Nelisse	 	 	

	 	 	

leden raad van toezicht:    
» De	heer	drs.	H.	Dijksma	 	 	 	

» Mevrouw	M.	de	Rijk	MSN		 	 	

» Mevrouw	prof.	dr.	G.T.M.	ten	Dam	 	

» De	heer	P.C.	Tange	 	 	 	

» De	heer	G.A.	Klein	Bennink

» De	heer	E.	Kalbfleisch	RA	MMC

Zaandam,	15-06-2015
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goedgekeurd door de raad van toezicht van het regio college op 15 juni 2015

Drs.	H.	Dijksma,	voorzitter	 	 	 	 Drs.	J.	van	Antwerpen,	secretaris

vastgesteld door het college van Bestuur van het regio college op 15 juni 2015

Dr.	ir.	P.W.	van	Amersfoort,	voorzitter		 	 Drs.	D.H.	Nelisse,	lid
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