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VOOR U LIGT HET JAARVERSLAG 2015  
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 2015, gerelateerd aan de visie en de strategie 

van het Regio College en de voornemens in het 

in stellingswerkplan 2015. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een vooruitblik op de jaren 2016  

en 2017. 

De daaropvolgende hoofdstukken bevatten onder 

meer een toelichting op de ontwikkelingen 

en resultaten van de verschillende onderwijs-

afdelingen en de verslagen van de Raad van 

Toezicht, ondernemingsraad en deelnemersraad. 

De hoofdtekst 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 2015 gepresenteerd en 

toegelicht.
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In 2015 heeft het Regio College instellingsbreed 

gewerkt aan herziening van de kwalificatie-

dossiers, samenwerking in de regio, het ontwik-

kelen van een nieuwe strategie en een nieuwe 

visie op de gewenste organisatie van onderwijs en 

examinering. 

Eind 2015 heeft het College van Bestuur (hierna 

CvB) de nieuwe strategische nota van het 

Regio College vastgesteld: Regio College 2020 – 

 vernieuwen en versterken. De strategienota is het 

resultaat van een proces waaraan medewerkers 

en partners van het Regio College een belangrijke 

bijdrage hebben geleverd in 2015. Het strategisch 

proces startte in 2014 met een dialoog tussen het 

College van Bestuur en de medewerkers, waarin 

besproken is wat er sinds 2010 is bereikt en wat de 

speerpunten voor de komende vijf jaar moesten 

zijn. Werkgroepen bestaande uit medewerkers en 

regionale partners diepten een aantal thema’s uit. 

Hun adviezen leidden tot een vernieuwde missie, 

onderwijsvisie, beloftes en speerpunten voor 2016-

2020. Het instellingswerkplan 2015 en daaraan 

gelinkte plannen van afdelingen en diensten 

hebben de oude strategienota nog als vertrek-

punt. Wel is in dit bestuursverslag de strategische 

keuze om het woord ‘studenten’ in plaats van 

‘deelnemers’ te gebruiken al doorgevoerd.

In dit hoofdstuk rapporteert het CvB wat het 

Regio College heeft bereikt op de hoofdthema’s 

uit het instellingswerkplan 2015 en waar buiten 

de planning aan is gewerkt. De focus lag in 2015 

op verbetering van de onderwijskwaliteit, het 

voorbereiden van de invoering van nieuwe kwali-

ficatiedossiers en op verbeteren van de facilitaire 

randvoorwaarden voor het geven van goed onder-

wijs. Na de evaluatie van de hoofdthema’s worden 

de belangrijkste kritieke prestatie-indicatoren 

(KPI’s) op onderwijskundig en financieel gebied 

gepresenteerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met een korte vooruitblik op de jaren 2016 en 2017.

1.1 VISIE EN STRATEGIE VAN HET 
REGIO COLLEGE
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THEMA 1  
VORMGEVING EN UITVOERING ONDERWIJS

Doel: het onderwijs voldoet aan de Wet doelmatige leerwegen en de juiste randvoorwaarden daarvoor 

zijn gecreëerd. Het Regio College is klaar voor de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers per school-

jaar 2016-2017. De realisatie staat in tabel 1.

TABEL 1  VOORGENOMEN RESULTATEN ZOALS OPGENOMEN IN HET INSTELLINGSWERKPLAN 2015 OP HET GEBIED VAN 

VORMGEVING EN UITVOERING VAN HET ONDERWIJS EN DE BEHAALDE RESULTATEN

VOORGENOMEN RESULTAAT INSTELLINGSWERKPLAN 2015 REALISATIE 

» De pilots van het herontwerp zijn uiterlijk 1 juli 2015      

   afgerond. Formats, handleiding en plan zijn uiterlijk  

   1 juli 2015 vastgesteld.

De pilots zijn afgerond. Het resultaat van de pilots 

vormde input voor de implementatie, waarvoor 

een projectplan is gemaakt (september 2015). 

Formats OER’s zijn in januari 2016 vastgesteld. 

Profieldelen zijn in het kader van het portfolio 

2016-2017 vastgesteld, net als een aantal formats. 

Het vaststellen van keuzedelen is verschoven naar 

voorjaar 2016.

» Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn studenten  

   m.b.v. Xedule tijdig geïnformeerd over rooster- 

   wijzigingen.

Xedule is met ingang van schooljaar 2015-2016 inge-

voerd. Bij roosterwijzigingen ontvangen studenten 

een signaal in hun e-mail. 

» Verbeteren proces aanmelding-plaatsing-intake conform  

   aanbevelingen uit de evaluatie; knelpunten zijn weg - 

   gewerkt.

Het intakeproces is in 2015 geëvalueerd op een 

aantal verbetermaatregelen die uit de analyse van 

2014 kwamen. Daaruit bleek dat een aantal punten 

is verbeterd. Er zijn ook nieuwe aanbevelingen. 

Deze hebben tot verbeteracties geleid die in 2016 

worden uitgevoerd. 

» Uiterlijk 1 mei 2015 besluit over definitieve vormgeving  

   entree per 2015-2016.

De uitstroomprofielen entree 2015-2016 en 2016-2017 

zijn vastgesteld. Uitvoering BSA in 2014-2015 is 

geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie zijn 

het proces en de formulieren vereenvoudigd. 

1.2 DE BELANGRIJKSTE GEPLANDE  
ACTIVITEITEN VOOR 2015

Herontwerp kwalificatiestructuur
Onderwijsvernieuwing heeft in 2015 in het kader 

gestaan van het herontwerp van de kwalificatie-

structuur. De nieuwe opbouw van het kwalifica-

tiedossier voorziet in een basis-, profiel- en een 

keuzedeel. Scholen moeten deze nieuwe kwalifica-

tiestructuur uiterlijk schooljaar 2016-2017 invoeren. 

In 2015 is gewerkt op basis van het Projectplan 

Herontwerp. Dit projectplan is tot stand gekomen 

naar aanleiding van de pilots die gedaan zijn met 

het herontwerpen van zes opleidingen volgens de 

nieuwe kwalificatiestructuur. De pilots hebben 

een gestandaardiseerde werkwijze opgeleverd 

voor het ontwerpen van het onderwijs volgens 

de herziene structuur. Profieldelen zijn in 2015 

vast gesteld, evenals de Onderwijs-  en examen-

regelingen en een aantal formats. Het vast stellen 

van keuzedelen is verschoven naar voorjaar 2016, 

omdat het landelijke proces van vaststellen keuze-

delen is vertraagd. 

Aan de additionele formatie die beschikbaar was 

voor het herontwerp is in 2015 in beperkte mate 

invulling gegeven door de onderwijsafdelingen. 

Het organiseren van de inzet bleek lastiger te 
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organiseren dan verwacht. In 2016 is dat beter 

voorbereid en uitgevoerd. Dat is ook nodig, want 

het ontwerpen en vaststellen van keuzedelen en 

het implementeren vanaf schooljaar 2016 vergt de 

nodige inspanning. 

Entreeopleidingen
In 2014 zijn de entreeopleidingen (voorheen: 

 opleidingen niveau 1) van start gegaan. De entree-

opleiding bereidt studenten voor op een assiste-

rende functie in de detailhandel, techniek, horeca, 

dienstverlening of zorg. Vier maanden na de start 

van de opleiding krijgen studenten conform de 

wet een bindend studieadvies (BSA). In 2015 zijn 

de procedures en criteria voor een BSA, inclusief 

bezwaar- en beroepsprocedure, geïmplementeerd 

en geëvalueerd. De evaluatie heeft geleid tot ver-

beteringen van proces en formulieren.  

De uitstroomprofielen voor de entreeopleidingen 

zijn in 2015 vastgesteld en ingevoerd.

Intakeproces
Het proces van aanmelding tot en met intake is 

belangrijk in het koppelen van de juiste opleiding 

aan de juiste student in relatie tot kansen op de 

arbeidsmarkt. Instrumenten zoals intakegesprek-

ken en het gebruiken van wachtlijsten voor oplei-

dingen met weinig plaatsen zijn in 2015 ingezet 

om deze koppeling goed te maken. Bovendien 

leidt de intake tot informatie over de mate waarin 

een student extra zorg of begeleiding nodig heeft 

in het kader van de Wet passend onderwijs. 

Een werkgroep heeft eind 2015 het intakeproces 

ge ëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat er ver-

betering is in tijdige inschrijving en intake van 

studenten. De aanbevelingen zijn na overleg met 

betrokkenen omgezet in verbeteracties.
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Herziening organisatiestructuur
In de afgelopen jaren zijn verschillende aspecten van 

het functioneren van het Regio College onderzocht. 

Het meest recente onderzoek betreft het heronder-

zoek Staat van de Instelling. Naar aanleiding van 

deze onderzoeken en de verschillende adviezen die 

het College van Bestuur (CvB) heeft ontvangen, is 

het CvB tot de conclusie gekomen dat een moder-

nisering van de organisatie structuur nodig is om 

de kwaliteit van het onderwijs voldoende te borgen 

en om de werkdruk van het onderwijzend personeel 

op een aanvaardbaar niveau te brengen. Een andere 

reden voor aan passing van de organisatiestructuur 

is gelegen in de wens om het beroepsonderwijs van 

het Regio College meer herkenbaar te organiseren 

in drie mbo-colleges, waarbij ieder mbo-college een 

samenhangend pakket van beroeps opleidingen aan-

biedt en de bijbehorende beroepscultuur uitdraagt. 

Dit zijn de drie colleges:

»  Regio College Zorg & Welzijn: de opleidingen 

zorg en welzijn inclusief de opleidingen uiter-

lijke verzorging en sport. In dit college krijgen 

ook de entreeopleidingen een plek.

»  Regio College Economie & Handel: 

de opleidingen economie, handel en recre-

atie &  toerisme. Het volwassenenonderwijs, 

de educatie trajecten en de cursussen worden 

vanuit dit college verzorgd.

»  Regio College Techniek: de opleidingen 

 techniek, inclusief ICT. 

Het onderwijskundig leiderschap wordt bij de 

directeuren van de mbo-colleges ondergebracht; 

zij zijn eindverantwoordelijk voor de gang van 

zaken in het college en sturen de teammanagers 

van onderwijsteams aan. De directeur vormt 

samen met de teammanagers het management-

team van het mbo-college. Ieder college krijgt 

THEMA 2 
KWALITEITSZORG EN BASIS OP ORDE

Doel: kwaliteitszorg en -borging is zodanig ingericht en functioneert op zodanig niveau dat wordt 

voldaan aan de eisen en normen van de inspectie en aan de normen zoals vastgelegd in instellings-,  

afdelings- en teamwerkplannen. In de tabellen 2 en 3 worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd.

TABEL 2  VOORGENOMEN RESULTATEN ZOALS OPGENOMEN IN HET INSTELLINGSWERKPLAN 2015 OP HET GEBIED VAN 

KWALITEITSZORG EN BASIS OP ORDE EN DE BEHAALDE RESULTATEN

VOORGENOMEN RESULTAAT INSTELLINGSWERKPLAN 2015 REALISATIE 

» Het CvB neemt uiterlijk 1 mei 2015 een besluit over de  

   wijze waarop de taken en verantwoordelijkheden op  

   het gebied van kwaliteitszorg op alle niveaus binnen  

   het Regio College worden belegd en over mogelijke  

   aanpassingen van de organisatiestructuur die hiervoor  

   nodig zijn.

Het CvB heeft de denkrichting over de nieuwe 

organisatiestructuur besproken met RvT, manage-

ment en OR. Begin 2016 is deze denkrichting verder 

uitgewerkt. Besluitvorming vindt plaats in het 

voorjaar van 2016.

» In het kader van de besluitvorming over de belegging  

   van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van  

   kwaliteitszorg, neemt het CvB uiterlijk 1 mei 2015 een    

   besluit over de wijze waarop taken en verantwoorde- 

   lijkheden op het gebied van examinering bij het  

   Regio College zijn belegd. 

Het CvB is tot de conclusie gekomen dat het ge-

wenst is om een centrale examencommissie in 

te stellen. Dit organisatiemodel wordt concreet 

uitgewerkt in een nieuw examenreglement en een 

nieuw handboek examinering. 

» De jaarlijkse plancyclus voldoet aan de eisen en normen  

   van het Regio College en het waarderingskader. 

  Uiterlijk 1 juli 2015 is er een besluit genomen over het  

   aanpassen van de systematiek van het Regio College.

Opzet en invulling van het instellingswerkplan  

2015 zijn meer toegesneden op doorvertaling in 

afdelingsplannen. 

Afdelingsmanagers en teams zijn door externe 

adviseurs ondersteund bij het opstellen van hun 

plannen. Voor schooljaar 2015-2016 is de systema-

tiek vastgesteld. Voor de periode erna wordt een 

nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld in 2016. 
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een eigen studentenraad, vaste adviseurs op het 

gebied van onderwijs en personeelsbeleid en 

eigen secretariële ondersteuning.

Met de beoogde structuur en inrichting van 

een mbo-college wordt een aantal knelpunten 

opgelost:

»  De leden van het team krijgen een leiding-

 gevende die zichtbaar en toegankelijk is.

»  De leden van het team hoeven zich niet meer 

bezig te houden met een aantal regelzaken, dit 

wordt bij de teammanager belegd. 

»  Verantwoordelijkheden op het gebied van 

kwaliteitszorg en -borging worden een-

duidig belegd bij de teammanager (waarbij 

de eindverantwoordelijkheid bij de directeur 

ligt); duidelijk is nu wie waarvoor kan worden 

aangesproken.

»  De directeur krijgt ruimte en gelegenheid voor 

strategieontwikkeling en de invulling van het 

onderwijskundig leiderschap, doordat de dage-

lijkse leiding van de onderwijsteams niet bij de 

directeur maar bij de teammanagers is belegd. 

»  De ondersteuning vanuit de diensten wordt 

letterlijk en figuurlijk dichter bij het onderwijs 

georganiseerd.

De voorgenomen organisatiewijziging is begin 

2016 aan de ondernemingsraad voorgelegd als 

adviesaanvraag.

Kwaliteitsborging verbeterd
In 2015 zijn afdelingsmanagers en teams door 

externe adviseurs ondersteund bij het opstel-

len van hun plannen. In oktober vond een 

herinspectie plaats bij het Regio College. De 

Onderwijsinspectie heeft de kwaliteitsborging 

op instellingsniveau onderzocht, omdat tijdens 

de Staat van de Instelling is geconstateerd dat de 

instelling niet voldeed aan de wettelijke vereisten. 

Daarnaast heeft de Onderwijsinspectie een onder-

zoek naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd bij de 

opleidingen die in 2014 onvoldoendes scoorden op 

een of meerdere onderdelen. Aanvullend werden 

twee nieuw gekozen opleidingen onderzocht.

Uit het afrondende gesprek met de 

Onderwijsinspectie blijkt dat het Regio College 

zichtbare inspanningen heeft verricht om kwa-

liteitsbewustzijn te verbeteren. De sturing en 

beoordeling zijn op orde. Op instellingsniveau 

voldoet de analyse aan de eisen. De versterking 

van de teams is in volle gang, maar de kwali-

teitsborging is nog niet overal op het gewenste 

niveau. Daarom wordt in 2016 gewerkt aan een 

nieuw kwaliteitssysteem.

Examinering
Het CvB  heeft op advies van een gespecialiseerd 

adviesbureau, ICE, besloten om de examen-

organisatie te vernieuwen en te kiezen voor een 

nieuwe, centrale examenorganisatie. Besloten 

is om een centrale examencommissie door een 

onafhankelijke externe voorzitter te laten aan-

sturen. De nieuwe examenorganisatie wordt met 

ingang van het schooljaar 2016-2017 ingevoerd. Een 

interne werkgroep heeft getoetst of de door ICE 

voorgestelde taakverdeling logisch en consistent 

is. Het advies van het adviesbureau wordt in 2016 

in praktijk gebracht met een nieuw reglement en 

een nieuw handboek examinering. Bij het instel-

len van examenfunctionarissen is extra aandacht 

voor scholing. 

Naar aanleiding van de tekortkomingen op het 

gebied van de examinering zijn audits uitge-

voerd bij alle examencommissies. Op basis van 

de uitkomsten van deze audit is een scholings-

programma gestart voor de leden van de examen-

commissies. De Commissie Examenkwaliteit heeft 

25 examenbundels gescreend op de kwaliteit van 

de examinering, waarbij speciaal is gelet op de 

examinering in de beroepspraktijk; dit thema 

was ook specifiek aandachtspunt bij de jaar-

lijkse ronde van audits bij zeven opleidingen. De 

afdelingsmanagers zagen erop toe dat de aan-

bevelingen uit de screening en de audits werden 

opgevolgd. Alle examencommissies ondernamen 

actie om de examendossiers beter te controleren 

en bijwoningen te organiseren bij examens in de 

beroepspraktijk.
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TABEL 3   VOORGENOMEN RESULTATEN ZOALS OPGENOMEN IN HET INSTELLINGSWERKPLAN 2015 OP HET GEBIED  

VAN KWALITEITSZORG EN BASIS OP ORDE EN DE BEHAALDE RESULTATEN

VOORGENOMEN RESULTAAT INSTELLINGSWERKPLAN 2015 REALISATIE 

» QlikView dashboard met alle relevante informatie voor  

   managers en teams is uiterlijk 1 juli 2015 beschikbaar.

Voorbereiding en informatieverstrekking triaal-

gesprekken is verbeterd. Zo worden niet alleen 

financiële resultaten, maar ook uitvalcijfers en 

indien beschikbaar jaarresultaat en diplomaresul-

taat besproken. Het dashboard wordt begin 2016 

gepresenteerd in een vernieuwde inrichting van 

QlikView.

» Kwaliteit VAVO is op orde per 1 oktober 2015. De Onderwijsinspectie heeft in heronderzoek 

geconstateerd dat de kwaliteitsborging en de na-

leving van de wettelijke vereisten als voldoende 

worden beoordeeld. De opbrengsten krijgen nog 

een onvoldoende, hoewel er over de afgelopen 

jaren een positieve trend zichtbaar is. 

» De herschikking BOO/DA is per 1 maart 2015 afgerond. De herschikking is volgens planning gerealiseerd. 

In 2016 vindt een evaluatie van de herschikking 

plaats.

Herschikking diensten
De herverdeling van taken en werkzaamheden 

tussen het Bureau Onderwijsondersteuning (BOO) 

en de Deelnemersadministratie (DA) is per 1 maart 

effectief geworden, 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. In 2016 wordt de effectiviteit van deze 

herverdeling geëvalueerd door een werkgroep. 

Veiligheid: iedereen hoort erbij
In 2015 is extra aandacht geweest voor sociale 

 veiligheid, in het bijzonder voor thema’s als pesten, 

radicalisering, discriminatie, agressie op school, 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De visie 

op veiligheid die aan deze thema’s ten grondslag 

ligt is: het Regio College kent op de onderwijsloca-

ties een diversiteit aan studenten en werknemers 

en is daar trots op; iedereen hoort erbij. 

Door de vertrouwenspersoon is in samenwerking 

met functionarissen van het Servicecentrum 

een cursus pestpreventie ontwikkeld. Verder 

zijn medewerkers geschoold in het omgaan met 

 agressie van studenten. 

Er is steeds meer informatie beschikbaar over 

radicalisering. OCW stelt dat scholen een belang-

rijke rol hebben in preventie en signalering van 

radicalisering. De aanslagen in Parijs en onrust 

rond vluchtelingenopvang staan ons nog scherp 

op het netvlies en vormden voor het Regio College 

een extra reden om haar visie op sociale veiligheid 

en de eigen preventieve rol bij radicalisering nader 

te definiëren. Vertegenwoordigers van onderwijs-

afdelingen en ondersteunende diensten hebben 

een werksessie gevolgd over radicaliseren. Deze 

werksessie heeft geleid tot concrete acties die 

zich richten op preventie, signalering en melding 

van radicalisering. 

Voorts is in 2015 gewerkt aan een veiligheidsplan 

waarin de organisatie en borging van risico’s op 

het gebied van zowel fysieke en sociale veilig-

heid als informatieveiligheid zijn opgenomen. 

Vaststelling en implementatie van het veiligheids-

plan vinden plaats in 2016. 

Informatieveiligheid
Door het Innovatiecentrum Automatisering  

(ICA) van het Regio College is beleid inzake  

informatieveiligheid nader ontwikkeld, in samen-

werking met de mbo-branche en conform de eisen 

van NEN 27001, een internationale standaard voor 

informatieveiligheid. In 2016 wordt dit verder 

geïmplementeerd.
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Nieuwbouw in Purmerend
In 2014 heeft het Regio College samen met 

het Horizon College afgesproken op welke 

manier samenwerking kan bijdragen aan een 

breed aanbod van mbo-opleidingen in de regio 

Waterland. De behoefte aan nieuwe huisvesting 

bij het Regio College speelt een rol in de over-

wegingen: het huidige gebouw aan de Spinnekop 

in Purmerend voldoet niet aan de onderwijseisen. 

Het CvB heeft daarom in 2014 een samenwerkings-

overeenkomst ondertekend met het CvB van het 

Horizon College. In het Karekietpark in Purmerend 

moet een nieuw gebouw komen voor de opleidin-

gen van de twee roc’s. Het gebouw wordt eigen-

dom 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 uitvoering van het nieuwbouwplan 

Karekietpark heeft vertraging opgelopen. De 

besluitvorming door de gemeenteraad van 

Purmerend over de noodzakelijke aanpassing van 

het bestemmingsplan heeft langer geduurd dan 

verwacht. Pas op 1 oktober 2015 heeft de gemeen-

teraad het plan vastgesteld. Vervolgens heeft 

een aantal omwonenden bij de Raad van State 

een beroep ingesteld en daarbij verzocht om een 

voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek is 

door de Raad van State toegekend, er volgt nu een 

bodemprocedure. Dit betekent dat nog niet met 

de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw 

kan worden begonnen. De oorspronkelijke plan-

ning om de nieuwbouw in januari 2017 in gebruik 

te nemen, wordt daarom niet gehaald. 

De CvB’s van Regio College en Horizon College 

hebben wel besloten om, vooruitlopend op de 

realisatie van de nieuwbouw, de afgesproken port-

folioverdeling in te voeren met ingang van school-

jaar 2016-2017. In hoofdzaak komt dit erop neer 

dat studenten die in Purmerend een opleiding 

willen gaan volgen in het domein Zorg & Welzijn, 

zich vanaf 2016-2017 alleen bij het Regio College 

kunnen inschrijven. Voor opleidingen in het 

domein Economie kunnen studenten zich alleen 

bij het Horizon College inschrijven. Studenten in 

de lopende cohorten ronden hun opleiding af bij 

het roc waar ze staan ingeschreven.

THEMA 3 
PORTFOLIO EN DOELMATIGHEID

TABEL 4  VOORGENOMEN RESULTATEN ZOALS OPGENOMEN IN HET INSTELLINGSWERKPLAN 2015 OP HET GEBIED  

VAN OPLEIDINGSPORTFOLIO EN DOELMATIGHEID EN DE BEHAALDE RESULTATEN

VOORGENOMEN RESULTAAT INSTELLINGSWERKPLAN 2014 REALISATIE 

» Aangepaste portfolio’s voor de afdelingen op basis van  

   criteria doelmatigheid en nieuwe kwalificatiedossiers,  

   in te voeren in schooljaar 2016-2017, zijn uiterlijk 1 juni  

   2015 vastgesteld.

Het CvB heeft het portfolio 2016-2017 op 8 juli 2015 

vastgesteld.

» In de voorbereiding op de overgang van opleidingen  

   naar het Horizon College worden afspraken gemaakt  

   met medewerkers en wordt uiterlijk 1 juli het huur- 

   contract met het Horizon College getekend. Nadere  

   afspraken worden gemaakt over inrichting, faciliteiten  

   en huisregels in de nieuwbouw. Deze zijn voor 1-1-2016  

   vastgesteld.

Gesprekken met betrokken medewerkers zijn ge-

voerd en vastgelegd. De nieuwbouw is vertraagd 

als gevolg van bezwaren van omwonenden.

» Activiteiten Food & Proces Tech Campus gericht op  

   vmbo in 2015-2016: start invoeren van  

   a. loopbaanoriëntatieprojecten gericht op food- en     

       procestechniek in jaar 2 en 3 bij tien scholen; 

   b. een doorlopende leerlijn vmbo-mbo door invoering  

       van keuzedeel procestechniek in de bovenbouw  

       bij zeven scholen.

De loopbaanoriëntatie is gestart bij alle OVO-

scholen en wordt nog uitgerold bij andere vmbo-

scholen in de regio zuidelijk Noord-Holland.

Het keuzedeel (voortgezet onderwijs) ligt ter goed-

keuring bij het vmbo-platform. Na goedkeuring 

wordt het binnen alle OVO-scholen uitgerold bij de 

techniekafdelingen.
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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 werkge-

vers uit de regionale foodsector. De opleiding, die 

in 2014 startte met niveau 2, is in 2015 uitgebouwd 

met een niveau 3 opleiding Procesoperator B, die 

in 2016-2017 van start gaat. Met behulp van gelden 

uit het Regionaal investeringsfonds mbo is de 

praktijkinrichting verder ingericht met een nieuw 

lab.
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ICT-faciliteiten
Het Regio College ziet kansen om het delen van 

kennis via de digitale leer- en werk omgeving 

(DLWo) voor studenten en medewerkers te 

verbeteren. De wens is om zowel studenten als 

medewerkers en externe begeleiders vanuit één 

omgeving toegang te bieden tot alle informatie 

en functionaliteit die voor hun rol relevant is. 

Daarvoor moet een betere, online, gepersonali-

seerde informatievoorziening geleverd worden. 

Het onderbrengen van voorzieningen in de ‘cloud’ 

is onderdeel van het ICT-beleid. In 2015 is op basis 

van een pilot DLWo 2.0 besloten dat in 2016 en 

2017 gefaseerd en projectmatig naar een nieuwe 

DLWo wordt toegewerkt. 

Ver- en nieuwbouw
In 2015 is de gemeente Zaanstad begonnen met de 

bouw van Topsportcentrum de Koog in Zaandam. 

Het Regio College wil zijn opleidingen Sport en 

bewegen in de loop van schooljaar 2016-2017 huis-

vesten in het topsportcentrum. In deze sporthal 

worden verschillende functies ondergebracht, 

waaronder sportverenigingen, een sportmedisch 

centrum, kinderopvang, een fitnesscentrum en 

onderwijs. Deze wens past bij de visie van het 

Regio College om onderwijs zo veel mogelijk 

dichtbij en aansluitend op de praktijksituatie 

te realiseren. Voor studenten en docenten Sport 

en bewegen betekent dit concreet dat ze op 

één locatie zowel theorie- als sportles krijgen, 

 respectievelijk geven. Heen en weer reizen tussen 

de Cypressehout en sport faciliteiten is dan niet 

meer aan de orde. Dat is een verbetering van de 

service aan studenten. Bovendien zal het onder-

brengen van deze opleiding in een state-of-the-art 

topsporthal een krachtige impuls geven aan de 

aantrekkingskracht van Sport en bewegen. De 

bouw is in mei 2015 gestart en begin januari 2016 

werd het hoogste punt bereikt. 

Een nieuwe uitstraling voor Cypressehout 99 
(C99)
In C99 is de zomervakantie besteed aan de 

verbouwing van de kantine. Deze heeft een 

eigentijdse look gekregen. Ook het assortiment 

is gemoderniseerd: er is meer aandacht voor een 

gezond aanbod aan studenten en medewerkers. 

Eind 2015 is gestart met het leeghalen van de 

B-Vleugel in C99 ter voorbereiding op een groot-

scheepse verbouwing. Als noodopvang is gebouw 

Cypressehout 100 voor tijdelijk gebruik op geknapt. 

Het streven is dat de verbouwing medio 2016 

gereed is. 

THEMA 4 
FACILITAIR

Gebouwen en middelen moeten voldoen aan de eisen die het onderwijs eraan stelt en aan veiligheids-

eisen. In tabel 5 staan de belangrijkste resultaten.

TABEL 5  VOORGENOMEN RESULTATEN ZOALS OPGENOMEN IN HET INSTELLINGSWERKPLAN 2015 OP HET GEBIED  

VAN FACILITAIRE ZAKEN EN DE BEHAALDE RESULTATEN

VOORGENOMEN RESULTAAT INSTELLINGSWERKPLAN 2014 REALISATIE 

» De aanbesteding van de renovatie van de B-vleugel C99  

   is in december 2015 afgerond. De kantine van C99 is  

   gerenoveerd.

Projectplan renovatie B-vleugel is vastgesteld, de 

aanbesteding is in februari 2016 afgerond.

De renovatie van de kantine C99 is afgerond voor 

de start van het schooljaar 2015-2016.

» Uiterlijk 1 november 2015 is een besluit genomen over  

   invoering van de DLWo 2.0: het intranet van het Regio  

   College.

Een pilot DLWo 2.0 is gestart. Op basis van de 

resultaten van deze pilot wordt een ‘roadmap’ 

opgesteld voor de migratie en realisatie van de 

DLWo 2.0.
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1.3 KRITIEKE PRESTATIE-INDICATOREN (KPI’S)

TABEL 6  STUDENTENAANTALLEN (MEETMOMENT: 1 OKTOBER VAN GENOEMD STUDIEJAAR)
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TABEL 7  ONDERWIJSRENDEMENT (JAARRESULTAAT EN DIPLOMARESULTAAT)

TABEL 8   VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) 3
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2 Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle   

 studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten.
3 Bij vsv zijn de streefcijfers gelijk aan de normen die het ministerie van OCW hanteert.

  REALISATIE 2014       STREEFCIJFER 2015       REALISATIE 2015

  REALISATIE 2014       STREEFCIJFER 2015       REALISATIE 2015

JAARRESULTAAT 1

NIVEAU 3 EN 4

TOTAAL 
ABSOLUUT 2014

264

TOTAAL 
ABSOLUUT 2015

226



16

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste KPI’s 

over 2015 besproken, afgezet tegen het streefcijfer 

zoals opgenomen in het instellingswerkplan en 

tegen de realisatie in 2014. Voor meer gedetail-

leerde informatie wordt verwezen naar bijlage 1.

Een dalend aantal studenten
Het aantal ingeschreven, bekostigde studenten bij 

de BOL-opleidingen is gedaald, maar het streef-

cijfer is vrijwel gehaald (zie tabel 6). Net als in 

voorgaande jaren is het aantal studenten in de 

BBL fors gedaald en het ambitieuze streefcijfer is 

niet gehaald. De daling bij BBL is een landelijke 

ontwikkeling, die te maken heeft met de verslech-

terde situatie in een aantal branches, zowel in de 

profit- als de non-profitsector. De gevolgen van 

de economische crisis waren in 2015 nog steeds 

zichtbaar. Tevens is het voor bedrijven en instel-

lingen financieel onaantrekkelijker geworden om 

werknemers een BBL-traject te laten doen. Dat 

heeft te maken met de beëindiging van de Wet 

vermindering afdracht. Deze is vervangen door de 

Subsidieregeling praktijkleren. De hoogte van de 

subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen. 

Pas achteraf wordt duidelijk hoeveel subsidie 

een werkgever krijgt. Die onzekerheid heeft een 

 remmende werking op het aantal BBL-plaatsen 

dat beschikbaar is bij werkgevers.

Op afdelingsniveau is alleen bij Economie & ICT 

sprake van een constant aandeel studenten, met 

dank aan een stijging bij de BOL-opleidingen. 

De grootste daling van het aantal inschrijvin-

gen is bij de afdelingen Productie, Onderhoud & 

Logistiek en Zorg & Welzijn. Productie, Onderhoud 

& Logistiek kent evenals Zorg & Welzijn een grote 

BBL-populatie en heeft dus direct last van eer-

dergenoemde landelijke ontwikkelingen. Andere 

verklaringen worden gevonden in de instelling van 

numeri fixi voor een aantal populaire opleidingen, 

de ontwikkelingen in de zorg en in een strengere 

intake. In Purmerend werden de opleidingen 

Medewerker ICT niveau 2 en Outdoor & adven-

ture afgebouwd en hebben de opleidingen zorg 

en welzijn ook te kampen met een veranderende 

markt. Er is geen demografische verklaring voor de 

daling van het aantal BOL-studenten bij het Regio 

College. Het aantal nieuwe inschrijvingen bij het 

volwassenenonderwijs is iets hoger dan in 2014.

Rendement en vsv
Het jaarresultaat en diplomaresultaat van het 

Regio College zijn beide lager dan het landelijk 

gemiddelde in het mbo (zie tabel 7). Als we beide 

vergelijken met mbo-instellingen in de regio 

presteert het Regio College lager. Uit de landelijke 

benchmarkanalyse blijkt dat met name (eerste-

jaars) studenten in niveau 3 minder presteren. 

Ook de vooropleiding leidt tot verschillende pres-

taties: vmbo-kl, -gl en -bl scoren laag en vmbo-tl 

juist relatief hoog. Studenten bij het Regio 

College doen langer dan bedoeld over het behalen 

van een diploma, maar een relatief hoog aantal 

studenten behaalt na vier jaar een diploma. Een 

nog betere begeleiding moet bijdragen aan het 

verkorten van de benodigde studietijd.

Als het studiesucces van eerstejaarsstudenten 

verbetert in niveau 3, dan heeft dit een positief 

effect op het jaarresultaat en diplomaresultaat. In 

2016 wordt middels een meer fijnmazige analyse 

bekeken wat de oorzaken zijn van een laag studie-

succes en wat verbeterd moet worden om het 

studiesucces van eerstejaarsstudenten in niveau 

drie te verhogen. Gekeken wordt naar verschil-

len op opleidingsniveau, de reden van uitstroom 

zonder diploma en naar de vooropleiding van 

uitstromers zonder diploma. Op het niveau van de 

opleidingen wordt de ontwikkeling van jaar- en 

diplomaresultaat gevolgd en geanalyseerd, in de 

teamwerkplannen worden vervolgens zo nodig 

verbeteracties opgenomen.  

Ten opzichte van het schooljaar 2013-2014 is het 

aantal vsv’ers bij het Regio College met 15,8% 

gedaald (zie tabel 8). In niveau 2 voldoet het Regio 

College aan de norm, bij de andere niveaus komt 

het Regio College steeds dichter bij de norm. 

JOB-monitor en bpv-onderzoek: 2014
In 2014 is de tweejaarlijkse JOB-monitor uitge-

voerd, het tevredenheidsonderzoek onder studen-

ten. Daaruit kwamen drie algemene kritiekpunten 

naar voren:

»  gebruik van lesmateriaal: veel studenten vinden 

dat aangeschaft lesmateriaal niet of te weinig 

wordt gebruikt;

»  niet op tijd doorgeven van roosterwijzigingen;

»  begeleiding bij de beroepspraktijkvorming.

In 2015 is aandacht besteed aan de drie genoemde 

instellingsbrede aandachtspunten, voor zover 

daar op het niveau van afdeling of team iets 

aan gedaan kon worden. Het nieuwe rooster-

programma Xedule, dat in 2015 is ingevoerd, 

moest zorgen voor verbetering van de informatie-

voorziening aan studenten over onder meer 

rooster wijzigingen. De inzet van stageconsulen-

ten moest ertoe leiden dat de begeleiding van 

studenten in de bpv verbetert. Of die maatregelen 
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geleid hebben tot verbeterde resultaten uit de 

JOB-enquête moet nog blijken. Eind juni 2016 zijn 

de resultaten beschikbaar.

Ook bij werkgevers is de tevredenheid over de 

organisatie en inhoud van de beroepspraktijk-

vorming voor het laatst in 2014 gemeten. Daarbij 

werden de gestelde doelen behaald. In 2016 wordt 

de tevredenheid van werkgevers over de beroeps-

praktijkvorming wederom gemeten.

Hogere tevredenheid bij instromers
In 2015 kwam een rapportage van het instroom-

onderzoek beschikbaar. Het onderzoek is tussen 

3 november en 30 december 2014 afgenomen. De 

respondenten aan het onderzoek zijn studenten in 

het eerste jaar van hun beroepsopleiding. Zij zijn 

bevraagd op een aantal clusters met vragen die te 

maken hebben met de keuze voor de vervolgop-

leiding in het algemeen, de keuze voor het Regio 

College en de opleiding op het Regio College, de 

intake op het Regio College, de aansluiting tussen 

de vorige school en het Regio College en tenslotte 

de eerste ervaringen van de studenten op het 

Regio College. De rapportcijfers die studenten 

gaven voor hun opleiding en het Regio College als 

school, staan in tabel 9.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen 

waren: 

»  De tevredenheid lijkt in het algemeen groter 

dan in het vorige instroomonderzoek. Dit is te 

zien in de scores op de vragen en ook aan de 

rapportcijfers.

»  De goede begeleiding die het Regio College 

biedt, vinden studenten belangrijk in de keuze 

voor onze school.

»  Opvallend is dat de scores bij Bouw & Infra op 

veel items lager zijn dan in het vorige onder-

zoek. Dit is het meest zichtbaar bij de afdeling 

Infratechniek. 

»  Ouderbetrokkenheid is samen met de open 

lessen en het open huis van belang in de voor-

lichting naar de toekomstige studenten. 

»  Het percentage studenten dat in het mbo voor 

een opleiding in een andere sector en voor een 

ander beroep koos, is hoger in dit onderzoek 

dan in het vorige. 

»  Een grote groep studenten ervaart onvoldoende 

dat zij tijdens de intake voldoende geïn formeerd 

zijn over de kosten. 

»  De bekendheid met de studiegids / informatie 

over de examinering is een punt van aandacht. 

Te weinig studenten weten waar ze deze infor-

matie kunnen vinden. 

TABEL 9  RAPPORTCIJFER STUDENTEN VOOR HUN 

OPLEIDING EN DE SCHOOL

TEVREDENHEID 2014 2013

OPLEIDING 7,0 6,8

REGIO COLLEGE 6,7 6,3

Medewerkersonderzoek
In september 2015 is het tweejaarlijkse mede-

werkersonderzoek gehouden. Het onderzoek 

wordt gehouden volgens een in de MBO Raad 

afgesproken stramien, zodat een vergelijking met 

de  landelijke benchmark mogelijk is. Het Regio 

College voegde aan het onderzoek van 2015 extra 

vragen toe, die betrekking hadden op specifieke 

verbeteracties uit het medewerkersonderzoek van 

2013. De respons was hoog: 77,4% van de mede-

werkers heeft meegedaan aan het onderzoek. 

Dit is hoger dan bij het vorige onderzoek en ook 

hoger dan het gemiddelde voor de mbo-sector. 

Over het geheel genomen zijn de scores lager dan 

twee jaar geleden en ook lager dan de landelijke 

benchmark. Enkele onderwijsafdelingen en een 

enkele dienst springen er in negatieve zin uit, 

maar er zijn ook organisatieonderdelen met 

een positieve score. Vooral bij het onderwijzend 

personeel wordt een hoge werkdruk ervaren. Dit 

komt niet als een verrassing, gelet op de druk 

die de intensivering van het onderwijs (Focus op 

Vakmanschap: meer uren begeleide onderwijstijd) 

en de invoering van de nieuwe kwalificatiedos-

siers met zich mee brengen. Een nadere toelichting 

van de beoordeling van werkomstandigheden 

is uitgewerkt in hoofdstuk 5, onder het kopje 

verzuim en arbeidsomstandigheden. De voor-

genomen organisatiewijziging moet meehelpen 

om de werkdruk te verlagen.

In het onderzoek worden drie hoofdthema’s 

gemeten: betrokkenheid, bevlogenheid en 

tevreden heid. De scores op deze drie thema’s 

staan in tabel 10.

TEVREDENHEID WERKGEVERS OVER BPV
SCHAAL 1-4
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TABEL 10  SCORES OP HOOFDTHEMA’S 

MEDEWERKERSONDERZOEK

De resultaten van het onderzoek zijn besproken 

met de OR, in de afdelingen en diensten en tussen 

CvB en afdelingsmanagers/diensthoofden. Op 

basis van de uitkomsten heeft het CvB bepaald 

welke vervolgacties er in gang worden gezet. 

Deze komen terug in afdelingswerkplannen en in 

teamwerkplannen. 

Positief financieel resultaat
Het Regio College heeft 2015 afgesloten met een 

positief financieel resultaat van € 2.109.497 terwijl 

de begroting 2015 uitging van een resultaat van  

€ 899.287.

Belangrijke meevallers waren niet begrote inkom-

sten Schoolmaatschappelijk werk (€ 195.000) en 

een extra vergoeding van de prestatiebeloning 

voortijdig schoolverlaters (€ 150.000). Voor de 

Food & Proces Tech Campus ontving het Regio 

College € 100.000 niet begrote subsidie. Ook 

zorgde de vrijval van een voorziening cursusgelden 

(€ 339.000) voor extra inkomsten. De personeels-

lasten vallen lager uit dan begroot. De grootste 

post wordt gevormd door de niet bestede project-

gelden voor de herziening kwalificatie dossiers  

(€ 854.000). Het bleek in 2015 maar beperkt moge-

lijk om de benodigde personele bezetting te orga-

niseren. De inzet van deze middelen is voor een 

deel verschoven naar 2016. Voorts zijn de kosten 

voor begeleiding en opleiding van personeel lager 

uitgevallen dan begroot. In 2016 wordt een inhaal-

slag gemaakt. De ontwikkeling van de financiële 

kengetallen blijkt uit tabel 11.

TABEL 11  ONTWIKKELING FINANCIËLE KENGETALLEN

2015 2014
Norm 

OCW

SOLVABILITEIT 1  

EIGEN VERMOGEN T.O.V. 

HET BALANSTOTAAL

0,68 0,61 0,3 - 0,6

SOLVABILITEIT 2 

EIGEN VERMOGEN PLUS 

VOOR ZIENINGEN T.O.V. 

BALANSTOTAAL

0,71 0,64 0,3 - 0,6

LIQUIDITEIT 2,37 1,54 ≥ 0,5

RENTABILITEIT 4,7% 1,3%
meerjarig 

positief

De solvabiliteit is door de positieve resultaten van 

de laatste jaren steeds verder gestegen. De liqui-

diteit is net als in 2014 gestegen door de positieve 

kasstroom.
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1.4 VOORUITBLIK 2016-2017: EEN NIEUWE 
STRATEGIENOTA ALS UITGANGSPUNT

De invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers 

blijft de komende tijd veel aandacht en energie 

vragen. Belangrijk vraagstuk is de wijze waarop 

binnen het Regio College wordt omgegaan 

met het aanbod van de keuzedelen – wat is uit 

onderwijskundig oogpunt gewenst, maar ook: 

wat is uitvoerbaar? De voorgenomen organisatie-

wijziging in drie mbo-colleges is een andere 

ingreep die de nodige inspanning zal kosten, maar 

ook een positief effect zal hebben op het functio-

neren van het Regio College.  

Naast deze twee majeure operaties vormt de 

uitvoering van de verbeterplannen kwaliteits-

borging en examinering een belangrijke opgave. 

In het verlengde hiervan wordt in 2016 een nieuw 

kwaliteitssysteem ontwikkeld. In deze systema-

tiek ligt de nadruk op stakeholdergericht werken, 

eigenaarschap, leiderschap en sturen op cijfers.

In de zomer van 2016 nemen de afdelingen Zorg & 

Welzijn en Regio Entree en de dienst Onderwijs, 

Personeel & Kwaliteit hun intrede in de gere-

noveerde B-vleugel van Cypressehout 99 in 

Zaandam. Het Regio College hoopt dat in 2016 

meer duidelijkheid komt over de nieuwbouw-

plannen in Purmerend en dat de samenwerking 

met het Horizon College op een nieuwe, eigen-

tijdse locatie in 2017 een feit zal zijn. 

De activiteiten in de komende jaren vinden plaats 

vanuit het kader van de nieuwe strategienota.  

‘Vernieuwen en versterken’, dat is het motto voor 

de periode 2016-2020. Het Regio College besteedt 

veel aandacht aan de continue dialoog met stake-

holders binnen en buiten het Regio College over 

de inhoud van deze nieuwe strategienota.
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» 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 

vestigings plaats 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 

georganiseerd op een schaal die voor studenten 

en docenten overzichtelijk en aantrekkelijk is. Een 

organogram van het Regio College is bijgevoegd 

als bijlage 2. 

Het onderwijs is bij het Regio College 
 georganiseerd 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 studenten, het zorg- en 

adviesteam en de opvang van overbelaste 

jongeren is 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 regisseurs die kennis houder 

en coördinator zijn op een bepaald thema (bij-

voorbeeld 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 studenten 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 2015 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 afdeling is geheel gevestigd op ‘buitenlocaties’: 

Zaandam Jufferstraat, Edam en Heerhugowaard. 

Dat geeft uitdagingen op allerlei gebieden: de 

sturing, het aansluiten bij de administratieve 

processen en de zorg voor het personeel.

Het aantal studenten is in 2015, na een jarenlange 

daling als gevolg van de crisis, gestabiliseerd, 

zowel bij de bouw als bij de infra (zie tabel 12a). 

Bij de infra ontstaat een nieuw en vreemd beeld: 

er is meer werk dan dat er studenten te vinden 

zijn. Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwe 

opleidingen: machinist funderingswerk en sloper. 

Binnen de afdeling is veel aandacht voor de 

kwaliteitscyclus. Het ingezette beleid begint 

vruchten af te werpen. De teams werken cyclisch. 

De resultaten van de JOB-monitor en het bpv-

onderzoek (zie tabellen 12b en 12c) geven voor-

lopig geen aanleiding voor verbeteracties, al is 

er oog voor het gedaalde cijfer voor ‘aansluiting 

onderwijs op de beroepspraktijk’. In contact met 

werkgevers wordt hier continu naar gekeken. 

Kleine verbeterkansen vanuit het perspectief van 

studenten worden door middel van zogenaamde 

lunchoverleggen met studenten door de afdelings-

manager geïnven tariseerd en waar nodig omgezet 

in verbeteracties.

Binnen de afdeling Bouw & Infra heeft het afge-

lopen jaar de nadruk gelegen op het herontwerp. 

De afdeling heeft een groot aantal opleidingen die 

opnieuw ontworpen moeten worden. Hiervoor is 

landelijke samenwerking gezocht met andere roc’s 

en landelijk opererende organisaties die mate-

riaal ontwikkelen voor technische opleidingen. 

Bij een aantal dossiers vervult de afdeling Bouw 

& Infra een voortrekkersrol (Kaderfunctionaris, 

Tegelzetten, Restauratie, Vakman grond-, water- 

en wegenbouw, Metselen) en bij een aantal 

 dossiers stelt de afdeling zich volgend op. 

Samen met het team AanZ! van Regio Entree is 

gewerkt aan de opzet van een beroepsgerichte 

assistentenopleiding voor Bouw (BOL) en voor 

Infra (BBL).

Het medewerkersonderzoek geeft aanleiding 

tot nader onderzoek en vraagt om vervolgens 

ver betermaatregelen in gang te zetten. Naar 

verwachting wordt een aantal aandachts-

punten opgelost door de voorgenomen nieuwe 

organisatie structuur van het Regio College.

SCHOOLOPLEIDING      

BEGELEIDING 
STUDENTEN IN 

DE BPV 

AANSLUITING 
ONDERWIJS OP DE 
BEROEPSPRAKTIJK

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

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

TABEL 12A  AANTAL STUDENTEN 

BOUW & INFRA

TABEL 12B  TEVREDENHEID STUDENTEN CIJFER (JOB-MONITOR)

TABEL 12C  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENQUÊTE REGIO COLLEGE)

2015-2016

392

2014-2015

398

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

ECONOMIE & ICT 2015
De mbo-tak van de afdeling Economie, ICT & 

Vavo heeft een stabiel aantal studenten, waarbij 

de  stijging bij de BOL-opleiding de daling bij 

BBL compenseert (zie tabel 13a). Voor de afde-

ling Economie & ICT stond 2015 in het teken 

van verbetering van examinering en kwaliteits-

borging en het her ontwerpen van de onderwijs-

programma’s. De teams zijn voortvarend met 

de verbeterplannen examinering en kwaliteits-

borging aan de slag gegaan. Bij de teams Brede 

kantooropleiding & Secretarieel en Administratief 

& Juridisch is de voortgang middels een interne 

audit gemeten. Team ICT is op deze aspecten 

door de Onderwijsinspectie in november onder-

zocht. Dit bezoek resulteerde in een voldoende 

op examinering. De kwaliteitsborging verdient 

(Regio Collegebreed) nog nadere aandacht. 

Op de afdeling wordt voldaan aan de vsv- en 

rendementsnormen.

Alle teams zijn hun onderwijs aan het her-

programmeren. De start van het traject was het 

gezamenlijk ontwikkelen van een onderwijs-

visie. Deze visie is de koers voor de komende 

jaren en leidend bij veranderingen in het onder-

wijs. De teams grijpen het herontwerp aan om 

pedagogisch-didactische vernieuwingen in te 

voeren. Hierbij ligt de focus op activerende en 

motiverende werkvormen. Team Commercieel 

is met voorbereidingen gestart om BYOD (‘bring 

your own device’) in te voeren vanaf schooljaar 

2016-2017.

Om de tevredenheid en kwaliteit te verhogen 

(zie tabel 13b), voerde het management van de 

afdeling systematisch gesprekken met studenten 

en bezocht het management de lessen. De hieruit 

voortvloeiende verbeterpunten zijn opgenomen in 

het afdelingswerkplan en de teamwerkplannen. 

In 2015 is extra aandacht besteed aan het ver-

hogen van de tevredenheid (zie tabel 13c) en 

deskundigheid van de praktijkbegeleiders bij de 

stagebedrijven door extra  voorlichtingsbezoeken. 

De aan het team Brede kantooropleiding & 

TABEL 13D  AANTAL STUDENTEN VAVO 2015-2016

227
2014-2015 

211
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TABEL 13A  AANTAL STUDENTEN 

ECONOMIE & ICT

TABEL 13B  TEVREDENHEID STUDENTEN CIJFER (JOB-MONITOR)

TABEL 13C  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENQUÊTE REGIO 

COLLEGE, EXCL. VAVO)

2015-2016

964

2014-2015

963

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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Secretarieel toe gevoegde stageconsulente draagt 

hieraan bij.

De tevredenheid bij de medewerkers is toe-

genomen. Wat ook is toegenomen is de ervaren 

werkdruk. Dit wordt veroorzaakt door o.a. verho-

ging van het aantal docenturen vanuit Focus op 

Vakmanschap, invoering van het nieuwe roos-

tersysteem Xedule en het centraliseren van de 

onderwijsondersteuning.

VAVO 2015
Bij Vavo lag in 2015 de focus op verbetering van 

o.a. examenprocessen en het verbeteren van de 

kwaliteitscultuur in algemene zin. Om de aan-

sluiting van vmbo naar havo te verbeteren is dit 

jaar geëxperimenteerd met het aanbieden van 

wiskunde verdeeld over twee jaar. Ook bij Vavo 

is het verbeterplan uitgevoerd na het inspectie-

bezoek. De nadruk hierbij lag op het verkleinen 

van de discrepantie tussen  de cijfers voor het 

schoolexamen en die van het centraal examen. 

Vanuit het team is gestart met het ontwikkelen 

van een onderwijsvisie. De onderwijsvernieu-

wing is in 2015 voorbereid door de werkgroep 

Differentiatie en de werkgroep Digitalisering.  

Het aantal leerlingen bij Vavo steeg licht (zie tabel 

13d).
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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 studenten is in het schooljaar 2015-

2016 met 77 studenten gedaald ten opzichte van 

het jaar ervoor (zie tabel 14a). Deze daling is te 

verklaren vanwege het stoppen met de opleidin-

gen Medewerker ICT niveau 2 en Outdoor & adven-

ture niveau 2. Verder is de instroom bij het team 

Agogische beroepen achter gebleven, met name 

bij de opleidingen Pedagogisch medewerker en bij 

Helpende zorg en welzijn.

2015 stond in het teken van ‘samenwerken’. De 

kaderbrief 2015, die elke medewerker aan het 

begin van het jaar ontvangt, is getiteld ‘Samen 

voor ons eigen’ en de kaderbrief 2016: ‘Op weg 

naar nieuw’. Samenwerken is bij MBO Purmerend 

van levensbelang:

»  Samen met het Horizon College werken aan een 

nieuw mbo in Purmerend, in één gebouw en 

met één opdracht naar de buitenwereld. De 

afdeling was heel erg blij met het besluit van 

de Colleges van Bestuur, eind 2015, waarbij de 

nieuwbouw werd losgekoppeld van de port-

folioverdeling. De nieuwbouw loopt door allerlei 

externe omstandigheden vertraging op, maar 

de verdeling van het portfolio wordt van kracht 

vanaf 1 augustus 2016. 

»  Samenwerken aan het herontwerp van ons 

onderwijs. Het team Economie deed dat samen 

met de sector Economie van het Horizon 

College. De teams Agogische beroepen en 

Verpleging & Verzorging deden dat samen met 

de overeenkomstige teams van de afdeling Zorg 

& Welzijn in Zaandam. Deze samenwerking ver-

loopt prettig en leidt waarschijnlijk tot mooie 

onderwijsproducten. 

Naar aanleiding van de Staat van de Instelling van 

eind 2014 heeft de afdeling MBO Purmerend ver-

beterpunten omgezet in negen verbeterplannen. 

Hiervan zijn er, zo bleek ook tijdens het heronder-

zoek eind 2015, inmiddels zes voldoende afgerond. 

Grote aandachtspunten blijven de kwaliteitsbor-

ging en de verantwoordelijkheid van de examen-

commissie voor de examinering in de beroeps-

praktijk. In 2015 zijn verbeteringen doorgevoerd en 

in 2016 zal dit zijn beslag gaan krijgen.

De afdeling MBO Purmerend heeft hard gewerkt 

aan het versterken van haar positie in het 

Purmerendse netwerk van gemeente en bedrij-

ven. Voorbeelden hiervan zijn de ‘middagen voor 

nieuwsgierige techniekdocenten’ en de betrokken-

heid bij O3, het overlegorgaan waarin overheid, 

onderwijs en ondernemers elkaar vinden.

Voor de opleiding Mbo-verpleegkundige is een 
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TABEL 14A  AANTAL STUDENTEN 

MBO PURMEREND

TABEL 14B  TEVREDENHEID STUDENTEN CIJFER (JOB-MONITOR)

TABEL 14C  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENQUÊTE REGIO COLLEGE)

2015-2016

602

2014-2015

679

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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passend format ontwikkeld om te voldoen aan de 

eisen die gesteld worden voor de BIG-registratie.

Het gebouw aan de Spinnekop wordt 

gedeeld met de Purmerendse ScholenGroep.  

Scholengemeenschap Gerrit Rietveld (vmbo, basis- 

en kaderonderwijs) heeft in 2015 het pand groten-

deels verlaten en is gehuisvest in nieuwbouw. De 

vrijgevallen ruimte is grotendeels ingenomen door 

de internationale schakelklas van de Purmerendse 

ScholenGroep. Het gebouw voldoet niet aan de 

eisen van deze tijd, zowel op klimatologisch 

gebied als op het gebied van ICT-voorzieningen. 

Het verhuizen naar nieuwbouw in samenwerking 

met het Horizon College is vertraagd. Daarom 

wordt in 2016 bekeken hoe in de tussentijd met 

minimale inspanning een goed werkende draad-

loze toegang tot de ICT-voorzieningen van het 

Regio College gerealiseerd wordt. Daarmee wordt 

ook een impuls gegeven aan het verhogen van de 

tevredenheid onder studenten in Purmerend (zie 

tabel 14b). Of de tevredenheid van studenten is 

verbeterd blijkt in 2016. In de tussentijd monitort 

het management in Purmerend de tevredenheid 

van studenten middels lunchgesprekken.
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2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

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

3.4 AFDELING PRODUCTIE, ONDERHOUD & 
LOGISTIEK

Het aantal studenten is in 2015-2016 afgenomen 

(zie tabel 15a). De afname is met name zichtbaar 

bij de BBL-studenten. Dat heeft te maken met de 

landelijke daling van BBL-studenten als gevolg 

van de crisis in de jaren ervoor en de wijziging in 

 subsidie en de verbeterde intake die de afdeling 

Productie, Onderhoud & Logistiek doet. Dat leidt 

tevens tot hogere diplomaresultaten. De doelen 

voor wat betreft tevredenheid van studenten en 

werkgevers zijn gehaald (zie tabellen 15b en 15c).

Studenten van de afdeling voeren diverse prak-

tijkopdrachten uit op verzoek van en in samen-

werking met maatschappelijke organisaties uit 

de regio. Zo zijn studenten van de opleidingen 

Middenkader techniek gestart met het mee-

werken aan de realisering van het kunstwerk ‘de 

Noorderbrug’ in Kogerveld. Daarnaast staat de 

afdeling in het teken van continue innovatie. 

Het team Metaal-, Elektro- en Installatietechniek 

is gestart met het inrichten van het meet-

lokaal conform hedendaagse eisen. Het team 

Motorvoertuigentechniek heeft een nieuwe, 

bewerkte auto gekocht, waardoor studenten 

up-to-date opgeleid worden op het gebied van 

hybridetechnieken.

Omdat de gemiddelde leeftijd van de mede-

werkers momenteel relatief hoog is bij Productie, 

Onderhoud & Logistiek, is in 2015 gestart met 

het opstellen van leeftijdsbewust personeels-

beleid, waarbij senioren hun kennis overdragen 

aan on ervaren, jonge docenten die bovenop de 

normale formatie meedraaien in het team. Zo is 

de afdeling voorbereid op de toekomst.

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 werk gevers 

uit de regionale foodsector. De opleiding, die in 

2014 startte met niveau 2, is in 2015 uitgebouwd 

met een niveau 3 opleiding Procesoperator B, die 

in 2016-2017 van start gaat. Met behulp van gelden 

uit het Regionaal investeringsfonds mbo is de 

praktijkinrichting verder ingericht met een nieuw 

lab.
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TABEL 15A  AANTAL STUDENTEN 

PRODUCTIE, ONDERHOUD & LOGISTIEK

TABEL 15B  TEVREDENHEID STUDENTEN CIJFER (JOB-MONITOR)

TABEL 15C  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENQUÊTE REGIO COLLEGE)

2015-2016

980

2014-2015

1.020

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

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

3.5 AFDELING REGIO ENTREE

Binnen de afdeling Regio Entree verzorgt het team 

AanZ! de entreeopleidingen van het Regio College, 

waarbij de uitvoering van met name de techni-

sche profieldelen wordt verzorgd door de betref-

fende teams beroepsonderwijs van andere afdelin-

gen. Het aantal studenten in de entree opleidingen 

is stabiel (zie tabel 16a). Wat betreft tevredenheid 

van studenten over de opleiding (zie tabel 16b), 

is ervoor gekozen om de gekozen profielen in het 

herontwerp zinvol en aantrekkelijk in te richten. 

In het schooljaar 2015-2016 kunnen studenten 

kiezen voor de beroepsprofielen zorg en welzijn, 

horeca, handel en techniek. Bij het vormgeven 

van het onderwijsprogramma is ingespeeld op 

het nieuwe kwalificatiedossier voor de entree-

opleidingen en is rekening gehouden met 

doorstroom naar vervolgonderwijs op niveau 2. 

Vanaf september 2016 zal AanZ! starten met het 

entreeonderwijs in de nieuwe profielen. In 2015 is 

gestart met het voorbereiden van het onderwijs 

op zeven van de negen profielen die binnen Entree 

mogelijk zijn. Het betreft:

» Assistent logistiek 

» Assistent dienstverlening en zorg

» Assistent procestechniek 

» Assistent bouwen, wonen en onderhoud

» Assistent verkoop/retail

» Assistent mobiliteitsbranche

» Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 

In 2015 is naast de ontwikkeling van de nieuwe 

kwalificatiedossiers ook veel aandacht besteed 

aan het verder omlaag brengen van het aantal 

voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) bij Regio 

Entree. Dat blijkt een hardnekkige kwestie.  De 

opbrengsten in termen van jaarresultaat en 

diplomaresultaat zijn onverminderd hoog, maar 

er blijft een flinke groep studenten die na het 

behalen van een diploma niet (direct) doorstro-

men naar een opleiding op niveau 2 en/of werk. 

Ook in 2016 blijft dit onderwerp een punt van aan-

dacht en is het de ambitie om het vsv- percentage 

weer te laten dalen tot de gestelde norm van 

22,5%.

De afdeling Regio Entree voert van oudsher 

educatietrajecten uit voor de negen gemeentes 

in de Zaanstreek en Waterland. In 2015 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 studenten 

uitstroomde naar een baan of een stage. Met de 

gemeenten uit de Zaanstreek en Waterland is een 
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TABEL 16A  AANTAL STUDENTEN 

REGIO ENTREE

TABEL 16B  TEVREDENHEID STUDENTEN CIJFER (JOB-MONITOR)

TABEL 16C  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENQUÊTE REGIO COLLEGE)

2015-2016

129

2014-2015

128

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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raamovereenkomst gesloten waarin is afgespro-

ken dat de gemeenten in 2015 en 2016 75% van 

het toegekende educatiebudget besteden bij het 

Regio College. De laatste weken van 2015 is er 

vanuit het educatiebudget nog lesgegeven aan 

tientallen asielzoekers die werden opgevangen in 

de diverse Zaanse noodopvanglocaties.

Het Servicecentrum is, met het vertrek van 

de coördinator, opgesplitst in enerzijds een 

informatie - en loopbaanadviesdeel (team 

Servicecentrum) en anderzijds een team Passend 

onderwijs waar alle zorgmedewerkers zijn geclus-

terd. Deze splitsing was noodzakelijk in verband 

met de grote groei van het team die weer verband 

hield met de vormgeving van passend onderwijs 

binnen het Regio College. Belangrijk wapenfeit 

in 2015 was het invoeren van DBS, een digitaal 

systeem voor de begeleiding van studenten. Met 

dit systeem is het voor alle betrokkenen (docenten 

en zorgmedewerkers) mogelijk om begeleidings-

werkzaamheden vast te leggen en te monitoren.



31

3.6 AFDELING VRIJE TIJD & ONDERNEMEN

Het aantal studenten bij de afdeling Vrije tijd 

& Ondernemen is licht gedaald (zie tabel 17a); 

deze daling heeft betrekking op de opleidingen 

Handel, Kapper en Recreatie. Een groei heeft 

plaatsgevonden bij de opleidingen Sport en 

Luchtvaardienstverlener. 

Het opleidingenportfolio van de afdeling is in 2015 

niet gewijzigd. Vanwege te weinig aanmeldingen 

is de opleiding recreatie dit jaar – eenmalig – niet 

gestart. Deze opleiding wordt in 2016 gekoppeld 

aan de opleidingen Toerisme en totaal vernieuwd. 

Ook de sportopleidingen zijn het afgelopen jaar 

opnieuw ingericht. Zij hebben de praktijklessen 

en trainingen kunnen verzorgen in de nieuwe 

sportzaal van het Regio College. De kwaliteits-

borging van de opleiding Verkoper reizen is door 

de inspectie als onvoldoende beoordeeld, maar de 

examinering is sterk verbeterd. De rendementen 

blijven te laag en daar wordt nader aandacht aan 

besteed in 2016.

Ondanks het feit dat de afdeling Vrije tijd & 

Ondernemen een grote variatie aan opleidingen 

kent, is het afgelopen jaar op een aantal gemeen-

schappelijke thema’s samengewerkt. De gezamen-

lijke focus van de afdeling was en is gericht op het 

terugdringen van verzuim, lesuitval en uitval van 

studenten. Het roosteren met een nieuw rooster-

programma moet daar nog meer aan bijdragen. 

De kwaliteit van de intake en de loopbaanbege-

leiding van studenten hebben in 2015 een sterke 

impuls gekregen: studenten worden beter bege-

leid door een loopbaancoach die hun eerste aan-

spreekpunt is. Een nieuw studentenvolgsysteem is 

ondersteunend bij het begeleiden van studenten. 

Ook dit moet bijdragen aan hogere rendementen.

Binnen de opleidingen Optiek en Toerisme is 

ingezet op meer digitale toepassingen in het 

onderwijs. De borging van de kwaliteit (verbete-

ringen) in het onderwijs en de waardering van 

studenten en bedrijven zijn leidend in de verdere 

ontwikkeling van de afdeling en de teams. 

In 2015 zijn studenten van de opleiding Leisure & 

Hospitality regelmatig ingezet als host/hostess bij 

open dagen en andere evenementen. Zij zijn ook 

ingezet bij externe partners van het Regio College. 

Zij zijn op zulke dagen het visitekaartje van het 

Regio College.

SCHOOLOPLEIDING      

BEGELEIDING 
STUDENTEN IN 

DE BPV 

AANSLUITING 
ONDERWIJS OP DE 
BEROEPSPRAKTIJK

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

TABEL 17A  AANTAL STUDENTEN 

VRIJE TIJD & ONDERNEMEN

TABEL 17B  TEVREDENHEID STUDENTEN CIJFER (JOB-MONITOR)

TABEL 17C  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENQUÊTE REGIO COLLEGE)

2015-2016

939

2014-2015

949

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

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

3.7 AFDELING ZORG & WELZIJN

Het jaar 2015 stond in het teken van continuïteit, 

met een blik gericht op het herontwerp kwalifica-

tiedossiers en het oppakken van verschillende aan-

dachtspunten, voortkomend uit het rapport van 

de Staat van de Instelling. Het aantal studenten 

is in 2015 gedaald, vooral wat betreft het aantal 

BBL’ers (zie tabel 18a). Reden hiervoor is de grote 

afname van BBL-plaatsen in de zorgsector, voort-

komend uit de landelijke transitie in de zorg. In 

het voorjaar is voor enkele opleidingen een wacht-

lijst voor nieuwe studenten ingesteld. Factoren 

die hierbij een rol speelden, waren de toegenomen 

ruimtedruk op leslokalen door de invoering van de 

nieuwe urennormen en de beperkte beschikbaar-

heid van stageplekken. Het is gelukt om voor alle 

opleidingen 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 & 

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 studentenprotocol 

ontwikkeld waarbij elk team frequent panel-

gesprekken met studenten voert. De resultaten 

van de JOB-monitor vormen hiervoor belangrijke 

input (zie tabel 18b). Werken met de laptop (‘bring 

your own device’) is in 2015 voor de eerstejaars 

studenten 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 
STUDENTEN IN 

DE BPV 

AANSLUITING 
ONDERWIJS OP DE 
BEROEPSPRAKTIJK

TABEL 18A  AANTAL STUDENTEN 

ZORG & WELZIJN

TABEL 18B  TEVREDENHEID STUDENTEN CIJFER (JOB-MONITOR)

TABEL 18C  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENQUÊTE REGIO COLLEGE)

2015-2016

863

2014-2015

1.011

2014

2012

2014

2012

6,6

6,7

5,8

5,8

BBL

BOL

PER 1-10

4

3

2

1

0

3,3 3,23,3 3,2

SCHAAL 1-4
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» OVERIGE ONTWIKKELINGEN ONDERWIJS

UITVAL, VERZUIM EN  
BEGELEIDING STUDENTEN 

Het Regio College besteedt veel aandacht aan 

de begeleiding van studenten omdat het Regio 

College graag wil dat studenten succes hebben 

in de opleiding en daarna. Succes hebben is: de 

doelen halen die een student zichzelf heeft gesteld 

én een diploma halen waarmee de student verder 

kan leren en werk kan vinden. De begeleiding van 

het Regio College is er om studenten te onder-

steunen, zodat deze doelen bereikt worden en om 

te helpen als er omstandigheden zijn waardoor 

iemand niet goed meer kan leren. In het jaar-

verslag passend onderwijs doet het Regio College 

verslag van de organisatie van passend onderwijs, 

de inrichting van de begeleiding en de omvang 

en kosten van de ondersteuning. Daarna wordt 

ingegaan op uitval en verzuim.

Jaarverslag passend onderwijs
Passend onderwijs is bij het Regio College 

ingebed in de organisatie van instroom, door-

stroom en uitstroom. Reeds bij de aanmelding 

signaleert de Deelnemersadministratie of er 

sprake is van een student met een zorgbehoefte. 

Studenten die niet voldoen aan de wettelijke 

opleidingseisen voor de opleiding waarvoor 

ze zich hebben aangemeld, worden bovendien 

doorverwezen naar het Servicecentrum voor een 

oriëntatie op andere opleidingen of een capa-

citeitentest. Ook bij het intakegesprek wordt 

een eventuele zorgbehoefte of behoefte aan een 

gesprek over de opleidingskeuze gesignaleerd. 

Elke student krijgt een loopbaancoach, bpv- 

begeleiding, begeleiding in het te volgen onder-

wijs en indien gewenst extra taal- en reken-

onderwijs. De eerstelijns begeleiding in de 

opleiding is belegd bij de loopbaancoach, die deel 

uitmaakt van het opleidingsteam en als aan-

spreekpunt voor docenten fungeert bij zorgvragen 

van een student. De loopbaancoach dient te sig-

naleren dat een student extra begeleiding nodig 

heeft. 

Extra begeleiding en zorg wordt verleend door het 

Servicecentrum. De plusvoorziening X-tra, gericht 

op ondersteuning van overbelaste jongeren, de 

zorgcoördinatoren, de ambulante begeleiders 

en het schoolmaatschappelijk werk zijn bij het 

team Passend onderwijs van het Servicecentrum 

ondergebracht. Daarnaast is er een team dat loop-

baanadvies geeft. Beide teams zijn actief tijdens 

de intake en hebben korte lijnen met de oplei-

dingsteams en loopbaancoaches. De teams zijn 

ondergebracht bij de afdeling Regio Entree. 

De contacten met netwerkpartners (voortgezet 

onderwijs, gemeenten, jongerenloket) worden 

onderhouden door de coördinatoren van beide 

teams en de loopbaanadvies- en zorgprofessio-

nals zelf. Voor het zorgteam is het een uitdaging 

om een goed integraal aanbod in de zorg neer te 

zetten voor studenten omdat dit in Zaanstreek-

Waterland versplinterd is als gevolg van de tran-

sitie van de jeugdzorg. In de gemeente Zaanstad 

zijn al elf sociale wijkteams en vijf jeugdteams die 

postcodegebied gebonden werken. Daarbij heeft 

het Regio College ook studenten vanuit andere 

gemeenten, die hun eigen teams en zorgaanbod 

hebben. Toch ervaart het Regio College de samen-

werking met netwerkpartners en stakeholders in 

het algemeen als goed.

In september 2015 is het nieuwe Handboek deel-

nemersbegeleiding verschenen. Dit bevat een 

uitputtende beschrijving van de eerstelijns- en 

tweedelijnsbegeleiding vanaf de intake tot en 

met de uitschrijving met of zonder diploma. De 

communicatie rond begeleiding vindt binnen het 

Regio College plaats met behulp van het digi-

tale begeleidingssysteem DBS. 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.

Het loopbaanadviesteam

Het loopbaanadviesteam, waarbinnen ook de 

leerwerkmakelaar functioneert, biedt gesprek-

ken en opdrachten om een student te helpen 

bij het vinden van de juiste opleiding. De loop-

baanadviseurs begeleiden studenten die vanuit 

de havo willen overstappen naar instaptrajecten. 

Daarnaast begeleiden zij bij een overstap als 

de opleiding niet de juiste blijkt te zijn of bij 

 dreigende uitval. 

In het schooljaar 2014-2015 waren er 777 

 studenten die een of meerdere tweedelijns 

loopbaanadviestraject(en) volgden. Er waren 626 

studenten die een studieloopbaanadvies gesprek 
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hebben gevoerd met een van de studie- en 

loopbaanadviseurs. Het betreft vooral studenten 

uit niveau 2. Door de leerwerkmakelaar zijn 151 

studenten begeleid bij de zoektocht naar een leer-

werkplek. Het totaal aantal studieloopbaan- en 

leerwerkmakelaartrajecten is 839. 

Team Passend onderwijs

Het team Passend onderwijs biedt begeleiding bij 

psychosociale problematiek en overbelasting, hulp 

bij dyslexie en dyscalculie, schoolmaatschappelijk 

werk en extra ondersteuning bij een handicap, 

chronische ziekte of persoonlijke problemen. Het 

is tevens mogelijk om aanpassingen in de leer- of 

bpv-omgeving of bij het maken van examens aan 

te vragen. Naast individuele ondersteuning aan 

studenten, adviseert het team Passend onderwijs 

docenten, worden klassen geobserveerd en vindt 

er handelingsgericht werken in de klas plaats. 

Begeleiding voor faalangst en identiteitsklachten 

(empowerment) vindt plaats in groepsverband.

In het schooljaar 2014-2015 waren er 740 studen-

ten die een tweedelijns zorgtraject volgden. Het 

aantal trajecten, uitgesplitst naar gehandicapten-

budget, X-tra, schoolmaatschappelijk werk, 

dyscalculie en dyslexie wordt weergegeven in 

tabel 19.

TABEL 19  AANTAL TRAJECTEN TWEEDELIJNSZORG

EXTRA BEGELEIDING I.V.M. BEPERKING/
HANDICAP

95

EXTRA BEGELEIDING SCHOOLMAAT-
SCHAPPELIJK WERK

565

DYSCALCULIE 21

DYSLEXIE 25

X-TRA I.V.M. OVERBELASTING EN ACH-
TERSTAND

128

TOTAAL 834

Financiële verantwoording 
Plusmiddelen worden jaarlijks beschikbaar gesteld 

vanuit de RMC-regio Amsterdam, waar het Regio 

College onder valt. Met deze middelen worden 

voorzieningen in het kader van passend onderwijs 

betaald, zo blijkt uit tabel 20. 

TABEL 20  VERANTWOORDING MIDDELEN INGEZET IN HET KADER VAN PASSEND ONDERWIJS

ONDERSTEUNINGSARRANGEMENT BUDGETTEN INGEZET VOOR

VOORTIJDIGE SCHOOLUITVAL 

» DIENST MAATSCHAPPELIJKE 

   ONDERSTEUNING

 

» VASTE VOET

80.750 

 

35.000

 

  

LEERWERKMAKELAAR EN VERZUIMMANAGEMENT

COÖRDINATIE VSV

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 245.000 COÖRDINATIE, ONDERSTEUNING EN EXTERNE  

EXPERTISE VOOR SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

PLUSVOORZIENING 520.000 X-TRA-TEAM. HET X-TRA-TEAM BIEDT EXTRA  

ONDERSTEUNING AAN STUDENTEN DIE DOOR  

OVERBELASTING, EEN (LEER)BEPERKING,  

CHRONISCHE ZIEKTE OF EEN GEDRAGSSTOORNIS 

MOEITE HEBBEN OM DE OPLEIDING TE VOLGEN EN 

DIE DAARDOOR DREIGEN UIT TE VALLEN.

PASSEND  

ONDERWIJS

554.604 SERVICECENTRUM EN INVOERING BEGELEIDINGS-

SYSTEEM VOOR STUDENTEN (DBS)

TOTAAL 1.435.354
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Zoals uit tabel 21 blijkt, doet het Regio College het 

steeds beter wat betreft de reductie van het aantal 

voortijdig schoolverlaters. In 2012-2013 was het 

gemiddelde cijfer nog 7,6%, in 2013- 2014 6,8% en voor 

2014-2015 staat het percentage voorlopig op 5,8%.

De uitvalcijfers op de niveaus 1 en 3/4 voldoen in 

2014-2015 nog niet aan de norm, al is de afstand 

tot de norm weer lager geworden, als gevolg van 

het aangescherpte toelatingsbeleid en de ver-

beterde intake en begeleiding. 

Er is in 2015 nog meer aandacht geweest voor 

tijdige verwijzing naar het Servicecentrum.  

Er is ook gestuurd op het tijdig melden van 

dreigende uitvalsmeldingen aan gemeenten, de 

leerplichtambtenaar en de Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie vsv. 

Ook is het aantal extranei-inschrijvingen gedaald. 

Als een student op 1 oktober als examenstudent 

staat geregistreerd, is dat een onbekostigde 

inschrijving. Behaalt deze uiterlijk 31 december 

een startkwalificatie, dan wordt deze student niet 

geteld als vsv. De uitslagen van centrale examens 

komen soms zo laat binnen, dat het niet moge-

lijk is om extranei tijdig te diplomeren. In 2014 

heeft het CvB het besluit genomen dat alleen die 

 studenten ingeschreven mogen worden als extra-

neus als een tijdig diploma haalbaar is. Dit heeft 

geleid tot een daling van het aantal extraneus-

inschrijvingen: in 2014 waren dat er 68, in 2015 36 

en in 2016 zijn dat er nog maar 9. De verwachting 

is dat dit mede heeft bijgedragen aan het ver-

beteren van de vsv-resultaten. 

Dat het voor niveau 1 lastig is om aan de norm te 

voldoen, is af te lezen uit de landelijke, gemiddelde 

prestatie, die overigens slechter is dan die van het 

Regio College. De hoogte van vsv in niveau 1 is 

deels te wijten aan de instroom uit praktijkonder-

wijs en voortgezet speciaal onderwijs. De lande-

lijke norm voor niveau 2 is behaald, met name 

door goed presterende BBL-opleidingen en de inzet 

van de leerwerkmakelaar. Het uitvalpercentage 

is met twee procent gedaald en daardoor krijgt 

het Regio College de prestatie subsidie toegekend. 

De voortijdige uitval op niveau 3 en 4 daalt nog 

steeds maar voldoet nog niet aan de norm. Uit 

analyse van uitstroomgegevens blijkt dat dit met 

name speelt in niveau 3 opleidingen. Het maken 

van een juiste studiekeuze blijkt lastig te zijn: de 

meest voorkomende reden van uitstroom zonder 

diploma is een onjuist beroepsbeeld. Een andere 

veel voorkomende reden is dat een opleiding te 

moeilijk blijkt. De samenwerking met het Zaanse 

vmbo op het gebied van loopbaanontwikkeling en 

begeleiding en de verbetering van de intakes, als 

ook het verder optimaliseren van het gebruik van 

de digitale begeleidingsmodule waardoor tijdiger 

zicht is op dreigende uitval, moeten het vsv-cijfer 

over 2015-2016 nog verder verlagen.

Verzuim is een belangrijke voorspeller van voor-

tijdig schoolverlaten. Er was in 2015 sprake van 

onverminderde aandacht voor het  registreren van 

aanwezigheid, het tijdig signaleren en melden 

van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Met 

de invoering van de digitale begeleidings module 

krijgen loopbaancoaches verzuimsignalen van een 

student. Dit helpt om tijdig contact te hebben 

met de student, voordat deze opgeroepen wordt 

door de leerplichtambtenaar (18-) en om te 

bepalen of het RMC bij studenten van 18 jaar of 

ouder betrokken moet worden voor een preventief 

Uitval en verzuim
TABEL 21  PERCENTAGE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS (VSV’ERS) PER NIVEAU

 VSV-OPBRENGSTEN REGIO COLLEGE
2014-2015

NORM OCW
2014-2015

REGIO COLLEGE
2013-2014

MBO
2014-2015

NIVEAU 1 26,4% 22,5% 29,3% 31,05%

NIVEAU 2 9,52% 10% 9,9% 9,06%

NIVEAU 3 EN 4 3,49% 2,75 % 4,1% 3,01%

TOTAAL/GEMIDDELDE  
ALLE NIVEAUS 5,8% 6,8%

TOTAAL ABSOLUUT 226 273
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gesprek. Het aantal meldingen bij deze inmiddels 

geborgde aanpak blijft hoog: in schooljaar 2014-

2015 waren dit er 1492. Een aandachtspunt hierbij 

is het ziekteverzuim van studenten. Hierbij wordt 

steeds vaker het Servicecentrum betrokken en zo 

nodig de GGD-arts. 

Het Regio College participeert in het kader van het 

Convenant aanval op schooluitval in het regionale 

overleg ‘aanval’ en heeft in schooljaar 2014-2015 

extra middelen ontvangen om met name de uitval 

van 18-jarigen in niveau 3 en 4 verder te verlagen. 

Deze middelen zijn ingezet voor deskundigheids-

bevordering als gevolg van de implementatie 

van DBS, een digitale begeleidings module. Ook 

hebben veel teams meerdere inspiratie sessies van 

Onderwijsadviesbureau Dekkers gevolgd, met 

name op het gebied van pedagogiek en didactiek. 

De voorlopige cijfers van 2015 laten zien dat de 

uitval bij 18- en 19-jarigen daalt. 

In het kader van een sluitende overstap van het 

vmbo naar het mbo, werkt het Regio College nauw 

samen met het vo in de regio. Beoogd wordt dat 

studenten die zich tijdig aanmelden voor een 

opleiding, zo snel mogelijk ingeschreven worden 

en zich goed kunnen voor bereiden op de start van 

hun opleiding. Zij worden zo voor het vo geen 

vsv’er. De invoering van een nieuwe overstap-

module in de regio Amsterdam (Intergrip) heeft 

het zicht hierop versterkt. De verwachting is dat 

aandacht voor een verbeterde beschrijving van het 

aanmeldproces voor vo, mbo en gemeenten leidt 

tot een hoger percentage tijdige inschrijvingen en 

minder uitval voor het vo.

Er is onverminderd aandacht voor het verbeteren 

van de intakeprocessen waarbij er een steeds 

 steviger rol is voor het Servicecentrum. In het 

schooljaar 2015-2016 zal er aandacht zijn voor het 

benutten van de digitale begeleidingsmodule 

hierbij. Dit moet ertoe leiden dat informatie 

vanuit de intake bij de start van het schooljaar 

beschikbaar is voor de loopbaancoach. Het trans-

parant maken van voortgangs- en roostergegevens 

voor studenten en ouders/verzorgers (18-) via een 

portal is geagendeerd voor schooljaar 2016-2017.

TAAL EN REKENEN

Bij alle studenten 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 reken-

ondersteuning en/of uitbreiding van het aantal 

lessen Nederlands op het rooster. Studenten 

met ernstige taal- en/of rekenproblemen komen 

in aanmerking voor extra begeleiding door een 

 speciaal hiervoor aangetrokken mede werker 

van het Servicecentrum. Deze medewerker 

ondersteunt ook docenten in de begeleiding van 

studenten met beperkingen op dit gebied en geeft 

input voor beleid op dit punt. 

Vanaf augustus 2015 tellen de resultaten voor het 

generieke examen Nederlands op beide niveaus 

mee in de zak-/slaagregeling. Voor rekenen 

niveau 3F, dat gegeven wordt aan studenten op 

niveau 4, moet vanaf augustus 2015 elke student 

een examen hebben afgelegd. Alleen deelname 

is een diploma-eis, het resultaat van het gene-

rieke reken examen is niet van invloed op de 

diplomering.

Sinds oktober 2011 houdt het Regio College de 

resultaten bij van de centrale examens en eva-

lueert het de examens. De stuurgroep Centrale 

examinering heeft de resultaten van het school-

jaar 2014-2015 geanalyseerd (zie tabel 22). Er is een 

vergelijking gemaakt met de resultaten van roc’s 

uit de regio en de scores voor het centraal examen 

Nederlands zijn vergeleken met het instellings-

examen Nederlands. Bovendien zijn de opkomst 

tijdens de examens en het oordeel van de stu-

denten over de centrale examens bij de analyse 

betrokken. De conclusies zijn als volgt:

» Op Regio Collegeniveau wordt het centrale 

examen Nederlands beter gemaakt dan het cen-

trale examen rekenen. Met name bij de centrale 

examinering van niveau 3F is het percentage 

voldoende erg laag: slechts 23% in schooljaar 

2014-2015.

» Op afdelingsniveau zijn de resultaten voor 

Nederlands voldoende, maar de gestelde doelen 

zijn niet gehaald.

» Met uitzondering van Nederlands niveau 2F 

in periode 2 scoort het Regio College op beide 

vakken lager dan het landelijk gemiddelde. (Het 

is helaas niet mogelijk een vergelijking met het 

gemiddelde in de regio te maken).

» Het gemiddelde cijfer voor het instellings-

examen Nederlands is hoger dan het gemid-

delde cijfer voor het centraal examen 

Nederlands.
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TABEL 22  RESULTATEN CENTRALE EXAMENS IN HET SCHOOLJAAR 2014-2015

2014-2015
NEDERLANDS 2F 

MBO 1-3

NEDERLANDS 3F 

MBO 4

REKENEN 2F 

MBO 1-3

REKENEN 3F 

MBO 4

KPI – DOEL 2015 MINIMAAL: 6,2 6,2 5,5 5,5

GEMIDDELD CIJFER VAN  

5 PERIODES (LAAGSTE EN HOOG-

STE GEMIDDELDE) 2014-2015

5,8 T/M 6,1 6,1 T/M 6,6 4,7 T/M 5,2 4,7 T/M 4,9

% VOLDOENDE (>5.9) 71,7% 66,3% 40,7% 23%

AANTAL STUDENTEN AAN  

CENTRAAL EXAMEN
1286 930 1490 1191

In periode 3 van 2015 was het verzuim bij de 

centrale examinering van niveau 3F rekenen hoog: 

gemiddeld 54%. Per team verschilt dat verzuim 

behoorlijk, zoals bijvoorbeeld bij de afdeling Zorg 

& Welzijn: waar 95% van de studenten bij het team 

PW deelneemt aan het centrale examen rekenen, 

blijft van het team BOP maar liefst 100% van de 

studenten weg. Wat betreft het centraal examen 

Nederlands verzuimt 23% op niveau 2F en 6% op 

niveau 3F. Dat komt mogelijk doordat studen-

ten het centraal examen meerdere keren kunnen 

maken. Ook het feit dat de examens rekenen niet 

meetellen voor het diploma en het vereiste niveau 

voor veel studenten – mede gelet op hun instroom-

niveau – niet haalbaar is, heeft de nodige impact 

op de motivatie van studenten. Bij veel bedrijven 

blijkt de intensivering van rekenen en Nederlands 

niet direct tot  enthousiasme te leiden; het wordt 

niet overal ervaren als een verbetering van de 

aansluiting onderwijs en beroepspraktijk. Daarmee 

is de intensivering van het taal- en rekenonderwijs 

met name in de BBL een uitdaging. 

De analyse van de stuurgroep Centrale exami-

nering wordt op afdelingsniveau omgezet in 

verbeteracties.  

STAAT VAN DE INSTELLING
 

In 2015 zijn de volgende rapporten ontvangen van 

de Onderwijsinspectie:

» 23 maart 2015: Themaonderzoek kleine 

opleidingen, waaruit blijkt dat vanuit 

 kwaliteitsoogpunt geen verschil bestaat  

tussen kleine en grote opleidingen;

» 4 juni 2015: Kwaliteitsonderzoek Vavo, opleiding 

vwo. Opbrengsten onvoldoende, kwaliteits-

borging voldoende;

» 20 juli 2015: Onderzoek naar kwaliteits-

verbetering 92661 Maatschappelijk zorgverlener 

(persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg). 

Opbrengsten voldoende.

Alle opleidingen die in 2014 bij de Staat van de 

Instelling onvoldoendes kregen, hebben verbeter-

plannen gemaakt om de tekortkomingen die 

waren geconstateerd aan te pakken. Daarnaast is 

er een aantal Regio Collegebrede verbeteractivi-

teiten ondernomen. De aandacht ging op hoofd-

lijnen uit naar het uitvoeren van activiteiten uit 

de verbeterplannen, het beoordelen en verbeteren 

van de examenorganisatie en het verbeteren van 

de kennis bij management en teams ten aanzien 

van de pdca-cyclus. Daartoe zijn afdelingsmana-

gers en teams door een externe expert en door 

adviseurs van de dienst Onderwijs, Personeel & 

Kwaliteit (OPK) begeleid bij het opstellen van 

team- en afdelingswerkplannen en bij het doen 

van een zelfevaluatie.

In oktober vond een heronderzoek plaats bij het 

Regio College. De Onderwijsinspectie heeft de 

kwaliteitsborging op instellingsniveau onder-

zocht, omdat tijdens de Staat van de Instelling 

is geconstateerd dat de instelling niet voldeed 

aan de wettelijke vereiste op het gebied van 

kwaliteitsborging (WEB, art. 1.3.6). Daarnaast 

heeft de Onderwijsinspectie een onderzoek 

naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd bij de 

opleidingen die in 2014 onvoldoendes scoorden 

op een of meerdere onderdelen. Het betrof de 

opleidingen Verkoper reizen, Chauffeur goede-

renvervoer, Bedrijfsadministrateur (Financiële 

Beroepen), Medewerker maatschappelijke zorg 

en Onderwijsassistent. Aanvullend werden twee 

nieuw gekozen opleidingen onderzocht, te weten: 

Verzorgende-IG en ICT & Mediabeheer. De hoofd-

punten van het concept-inspectierapport:

» De inspectie ziet de inspanning die het Regio 

College heeft gedaan om kwaliteitsbewustzijn 

bij elk team beter te implementeren terug in de 

resultaten, zij het dat de doelstellingen nog niet 

overal bereikt zijn.

» Bij vier van de zeven opleidingen die opnieuw 

zijn onderzocht, is de kwaliteit van de 
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examinering als voldoende beoordeeld,  

bij de opleiding Verzorgende-IG zijn zowel 

diplomering als examinering en kwaliteitsbor-

ging nog onvoldoende. Er zijn geen risico’s wat 

betreft het intrekken van licenties voor oplei-

dingen. De inspectie constateert wel dat de 

uit voering van en het toezicht door de examen-

commissies op de examinering in de beroeps-

praktijk nog steeds beter kan.

» De inspectie beoordeelt de kwaliteitsborging 

op instellingsniveau als onvoldoende. De 

inspectie meent dat het eigenaarschap voor de 

kwaliteitsborging op teamniveau nog verbeterd 

moet worden en dat de verbetercyclus nog niet 

voldoende effectief, cyclisch en systematisch is. 

Ook speelt hier het eerder genoemde verbeter-

punt wat betreft de borging van de kwaliteit 

van de examinering in de beroepspraktijk.

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 kwa-

liteit van het onderwijs ook onvoldoende is – zoals 

ook in 2014 gezegd, beoordeelt de inspectie deze 

kwaliteit in het algemeen als voldoende. Bij de 

beoordeling van de kwaliteit van de examinering 

gaat het om de wijze waarop het toezicht door de 

examencommissies op met name de  examinering 

in de beroepspraktijk is georganiseerd. De andere 

onderdelen van het examinerings proces zijn bij 

vier van de onderzochte opleidingen wel op orde. 

Het inspectie rapport maakt niettemin duidelijk 

dat de kwaliteitsborging en de  organisatie en het 

toezicht op de kwaliteit van de examinering door 

de examencommissies nog meer moeten worden 

verbeterd. De verbetermaatregelen worden in 2016 

bepaald en uitgevoerd.

JAARVERSLAG EXAMEN-
COMMISSIES 2014-2015

Elk domein heeft een examencommissie. De 

afdelingsmanager is de voorzitter van de examen-

commissie. Elke examencommissie werkt met een 

vaste agenda en jaarplanning. De examencom-

missie heeft op vaste momenten overleg waarin 

de planning, de constructie en vaststelling van 

exameninstrumenten, de processen van afname 

en beoordelen en de kwaliteitszorg (onder-

zoeken en borging van de kwaliteit) gevolgd 

worden en  verzoeken of klachten van  kandidaten 

worden behandeld. De examencommissie wordt 

ondersteund door een ambtelijk secretaris van 

het Bureau Onderwijsondersteuning, team 

examinering.

Diploma’s
In totaal zijn in 2015 1713 bekostigde studenten 

gediplomeerd.

Kwaliteitszorg examinering
De acties uit het verbeterplan examinering 2014 

zijn afgerond in 2015. Het verbeterplan heeft geleid 

tot een versterkt kwaliteitsbewustzijn in de exa-

mencommissies. De examencommissies hebben 

alle diplomadossiers al dan niet steekproefsgewijs 

gecontroleerd alvorens het diploma af te geven. 

Het Bureau Onderwijsondersteuning Examinering 

heeft het beheer van de diplomadossiers op zich 

genomen waardoor een meer uniforme werkwijze 

gevolgd wordt. 

Aan het Handboek examinering zijn de processen 

voor de centrale examinering toegevoegd en het 

examenreglement is aangepast aan de geldende 

wet- en regelgeving.

De examencommissies hebben door middel van 

een jaarverslag verantwoording afgelegd. Deze 

jaarverslagen zijn door een externe deskundige 

gescreend. De verbeterpunten uit het jaarverslag 

2014 -2015 zijn opgenomen in de jaarplanning voor 

2015-2016.

De examencommissies hebben een interne audit 

laten uitvoeren. De belangrijkste bevindingen 

wat betreft examinering hebben voornamelijk 

betrekking op het borgen van de kwaliteit van het 

examineren in de beroepspraktijk. 

De examencommissies betrekken de bedrijven bij 

de examinering. Dit gebeurt door regelmatig een 

overleg te hebben met bijvoorbeeld een bedrijfs-

adviescommissie (BAC) of een coördinatoren-

overleg. Voor de opleiding Maatschappelijke zorg 

in Purmerend is een BAC opgericht. De examen-

commissie van het team Zorg & Dienstverlening 

heeft drie scholingsbijeenkomsten verzorgd voor 

de beoordelaars in de praktijk.

De Commissie examenkwaliteit heeft in samen-

werking met CITO 25 examenbundels gescreend. 

In deze screening is extra aandacht geweest 

voor de examinering in de beroepspraktijk. De 

screeningsrapportages zijn door de voor zitter 

gedeeld met de voorzitters van de examen-

commissies. Deze hebben erop toegezien dat de 

verbeterpunten zijn opgepakt in de teams.
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Scholing en deskundigheidsbevordering
CITO heeft voor drie verschillende groepen de 

trainingen Vaststeller en Constructeur verzorgd. 

Deze training loopt door in 2016. In de kenniskring 

examinering worden de ontwikkelingen op het 

gebied van examinering besproken. In schooljaar 

2014-2015 zijn de volgende onderwerpen aan de 

orde gekomen: centrale examinering, handboek 

examinering, examenbank, examenreglement, 

formats OER, examinering in de bpv, borging van 

de kwaliteit van de generieke examens en het 

verbeterplan examinering.

Tijdens de eerste scholingsdag hebben de regis-

seurs examinering hun teams geïnformeerd over 

relevante onderwerpen die betrekking hebben 

op de examinering. De teams hebben zelf deze 

bijeenkomst vormgegeven. 

Tevredenheid studenten en werkveld
Uit het bpv-onderzoek (2014) blijkt dat de beroeps-

praktijk vertrouwen heeft in de examinering. De 

JOB-enquête 2014 geeft op het aspect ‘toetsing’ 

een score overeenkomstig het landelijk gemid-

delde. De examencommissies onderzoeken na 

afname van een examen de tevredenheid van de 

studenten. De bevindingen zijn in de examen-

commissies besproken en indien nodig is er actie 

ondernomen. 



5
PERSONEEL EN ORGANISATIE



42

» PERSONEEL EN ORGANISATIE

ONTWIKKELING FORMATIE 
In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen gerappor-

teerd 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 2015 was het totaal aantal medewerkers 470, 

ultimo 2014 waren dat er 462. De formatie is in 

2015 gestegen ten opzichte van 2014. Het aantal fte 

in het primaire proces is gestegen en het aantal 

fte in de ondersteuning gedaald. De verhouding 

tussen primair proces en ondersteunend OBP is 

daardoor gewijzigd (zie tabellen 23 en 24).

Ondanks de afname van het aantal studenten 

bij een aantal opleidingen is de formatie toege-

nomen. De toename van de formatie hangt voor 

een deel samen met de versterkte zorgstructuur 

die bij de afdeling Regio Entree is ondergebracht. 

De Wet passend onderwijs brengt met zich 

mee dat een zwaarder beroep wordt gedaan op 

zorg functionarissen, ook in het intakeproces. 

Anderzijds is geïnvesteerd in menskracht bij 

de ondersteunende diensten, met name op de 

kennisterreinen kwaliteit en beleid. Dat is een 

gevolg van de hoeveelheid wet- en regelgeving die 

omgezet moet worden in beleid en van de focus 

op kwaliteitsverbetering in 2015.

Het Regio College kent drie docent-functies: 

docent (schaal LB), seniordocent (schaal LC) 

en roc-docent (schaal LD). De organisatie heeft 

hiervoor extra middelen van de rijksoverheid 

ontvangen in het kader van de versterking van 

de salarismix. De afgelopen jaren is het aandeel 

van docenten in de LC- en LD-schaal tot en met 

2014 toegenomen. In tabel 25 is te zien hoe de 

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 5142012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

TABEL 23  MEDEWERKERS REGIO COLLEGE FTE %

2015

360
2014

351

DOCENTEN

ONDERWIJS OBP

OBP ONDERSTEUNEND

59,9% 31,9%

8,8%

59,3%29,8%

10,3%

TABEL 24  MEDEWERKERS REGIO COLLEGE FTE ABS.
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 middelen hebben bijgedragen tot een kanteling in 

de verhoudingen in het functiegebouw. 

In diverse rondes in 2010, 2011, 2013 en 2014 zijn 

docenten en seniordocenten in de gelegenheid 

gesteld om te solliciteren naar respectievelijk de 

functie van seniordocent en roc-docent. Het Regio 

College heeft op peildatum 1 oktober 2014 een 

totaal van 85,85 fte aan promoties gerealiseerd, 

waarmee de geformuleerde doelstelling gerea-

liseerd was. Dit is tevens erkend door het mini-

sterie van OCW. 

In 2015 is de verhouding weer iets gewijzigd, met 

ten opzichte van 2014 een lichte stijging in de 

LB-schaal. Dat heeft te maken met het vertrek 

van een aantal senior- en roc-docenten in 2015. De 

achtergebleven vacatures zijn vooral ingevuld met 

docenten in schaal LB, een enkele keer met een 

seniordocent in LC en geen enkele keer door een 

roc-docent. 

Het Regio College streeft ernaar de huidige ver-

houding LB/LC/LD weer aan te passen naar het 

niveau van 2014 en zet in 2016 in op beleid dat 

deze doelstelling ondersteunt.

Duurzaam en flexibel personeelsbeleid
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 die wordt ingevuld door mede-

werkers die geen dienstverband voor onbepaalde 

tijd hebben. Op 31 december 2015 was de flexibele 

schil 24,1%. Dat is hoger dan de norm. Daar zijn 

verschillende redenen voor:

» Het hoge aantal uitzendkrachten en gedeta-

cheerden in 2015, die voornamelijk bij onder-

wijsteams aan het werk waren. Een deel van 

de tijdelijke uitbreiding is bestemd voor het 

herontwerp kwalificatiedossier. Het aantal 

medewerkers op contract-uitzendbasis bedroeg 

34 fte (2014: 31,8 fte).

» De instroom is 6,5 fte hoger dan de uitstroom 

in 2015. De uitstroom betrof voornamelijk 

mensen met een contract voor onbepaalde tijd 

en deze plaatsen zijn opgevuld door enerzijds 

nieuwe jaarcontracten en anderzijds uitzend-

krachten en gedetacheerde medewerkers. 

Voor onderwijsteams weegt het voordeel van 

het werken met een flexibele schil niet altijd op 

tegen het nadeel, zo blijkt ook uit het medewer-

kersonderzoek. In nieuwe medewerkers wordt 

tijd gestoken om ze te werven en in te werken 

en als ze dan na een paar jaar weer weg moeten, 

dan gaat die kennis weer verloren voor het Regio 

College. Het Regio College werkt daarom in 2016 

aan een alternatief personeelsbeleid om nieuwe 

medewerkers een duurzame kans te bieden bij het 

Regio College en kennis van senioren te borgen, 

zonder risico te lopen dat niet meer gereageerd 

kan worden op krimp in het aantal studenten. 

TABEL 25  ONTWIKKELING SALARISMIX

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

1-10-2008

61,1%
34,3%

4,2%
0,4%

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

1-10-2011

40,0%
51,6%

8,4%

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514
REALISATIE 
1-10-2012

42,2%
50,2%

7,6%

REALISATIE 
1-10-2015

35,6%
53,4%

11%

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

1-10-2013

35,2%
54,5%

10,3%

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514
REALISATIE 
1-10-2014

31,2%
56,1%

12,8%

  LB (DOCENT)     

  LC (SENIORDOCENT)     

  LD (ROC-DOCENT)     

  LE
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In 2015 hebben zeventien ex-medewerkers aan-

spraak gemaakt op een WW-uitkering. Het Regio 

College is eigenrisicodrager voor de WW, hetgeen 

betekent dat het UWV de kosten van de WW van 

ex-medewerkers in rekening brengt bij het Regio 

College. In 2015 bedroegen de kosten voor WW van 

ex-medewerkers € 125.000. 

Wat betreft beheersing van uitkeringen rappor-

teert het diensthoofd Onderwijs, Personeel en 

Kwaliteit periodiek aan het CvB. De kosten van 

de WW van ex-medewerkers worden besproken 

in de triaalgesprekken. Indien nodig worden 

 oud-medewerkers extra begeleid. Een regeling 

mobiliteit, waarin wordt vastgelegd op welke 

wijze met medewerkers op vrijwillige basis 

afspraken kunnen worden gemaakt, wordt in  

het voorjaar aan de OR voorgelegd.

 
Demografie
Eind 2015 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 2015 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 2015 een inzet van 19,6 fte gemoeid; de 

daadwerkelijke omvang was 14,2 fte.

ONTWIKKELINGEN ORGANISATIE

Per 1 maart 2015 is de verantwoordelijkheid voor 

en de uitvoering van de processen onderwijs-

overeenkomst en bpv-overeenkomst overgeheveld 

van het Bureau Onderwijsondersteuning (BOO) 

naar de Deelnemersadministratie (DA). De bij de 

uitvoering van die processen horende formatie, 

ongeveer 5 fte, is daarmee ook overgegaan naar 

de DA. 

Het BOO is na deze overheveling van taken 

opnieuw ingericht. Er is een apart team exami-

nering gevormd, zodat de examencommissies 

bij de uitvoering van hun werkzaamheden beter 

worden ondersteund. Daarnaast is er een team 

dat de onderwijsafdelingen ondersteunt bij de 

aan- en afwezigheidsregistratie, de intake en de 

opleidings administratie. Ook het roosterbureau 

maakt nu onderdeel uit van het BOO. 

Aan het team financiële administratie is de 

functie financieel administrateur toegevoegd. Per 

1 juni 2015 is een beleidsmedewerker toegevoegd 

aan het CvB, ter ondersteuning op het gebied van 

onderwijs, kwaliteit en personeel. 

PROFESSIONALISERING EN 
SCHOLING

De activiteiten op het gebied van professionalise-

ring en scholing zijn in 2015 voor een belangrijk 

deel gekoppeld aan de verbetertrajecten kwali-

teitsborging en examinering. Zowel managers 

als onderwijsteams hebben op het gebied van 

kwaliteitsborging trainingen gevolgd en onder-

steuning gekregen. In 2015 is het Regio College 

gestart met het verzorgen van scholingsdagen 

voor alle onderwijsteams. Op een scholingsdag 

worden docenten bijgeschoold over onderwerpen 

die gekozen worden door onderwijsteams zelf. 

In 2015 ging het om herontwerp, examinering en 

studentenbegeleiding.

Zes docenten volgden in 2015 een masteropleiding 

voor de functie van roc-docent. Diverse onderwijs-

teams hebben een training gevolgd in het omgaan 

met grensoverschrijdend gedrag en medewerkers 

uit diverse teams hebben een werksessie radicali-

sering bijgewoond.

Sinds 2014 worden vanuit de dienst OPK coaches 

ingezet om nieuw onderwijzend personeel te 

begeleiden en ondersteuning te geven aan docen-

ten die daar behoefte aan hebben. In 2015 is 80% 

van de nieuwe medewerkers begeleid door de 

docentcoaches. Daarnaast heeft 5% van de nieuwe 

docenten gebruik gemaakt van het aanbod van 

workshops. Twintig zittende collega’s hebben 

gebruik gemaakt van individuele begeleiding en 

coaching. 
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VERZUIM EN ARBEIDS-
OMSTANDIGHEDEN

In tabel 26 is de ontwikkeling van het verzuim  

te zien.

TABEL 26  ONTWIKKELING VERZUIM

REGIO 

COLLEGE 

2015

NORM 

BVE-

SECTOR 

2015

REGIO 

COLLEGE 

2014

VERZUIM- 

PERCENTAGE
4,9% 5% 3,87%

PERCENTAGE MET 

NUL VERZUIM
47,12%

geen 

norm
42,38%

VERZUIM- 

FREQUENTIE *
1,03% 1,3% 1,21%

GEMIDDELDE 

VERZUIMDUUR 

IN DAGEN

24,8
Geen 

norm
12,4

* GEMIDDELD AANTAL KEER PER MEDEWERKER PER JAAR

Het verzuimpercentage is in 2015 toegenomen 

en de meldingsfrequentie is in 2015 gedaald. 

Beide cijfers liggen onder de norm voor de 

bve-sector. De oorzaak van de stijging van het 

verzuim percentage is een toename van het lang 

verzuim (twee maanden tot een jaar) en het 

verzuim langer dan een jaar. Dat blijkt ook uit het 

 gestegen cijfer van de gemiddelde verzuimduur in 

dagen. Veel lang verzuim is niet werkgerelateerd.

In 2015 is gestuurd op het terugdringen van de 

meldingsfrequentie en het kort verzuim (verzuim 

van maximaal één week): het aantal kortdurende 

verzuimdossiers is gedaald van 443 in 2014 naar 

354 in 2015. De verzuimcijfers (verzuimpercentage, 

meldingsfrequentie, gemiddelde verzuimduur 

en percentage nulverzuim) worden per afdeling 

en dienst besproken met de leidinggevende. In 

2015 is wederom elk kwartaal een SMT-overleg 

(Sociaal Medisch Team) gehouden tussen de 

leidinggevende, de bedrijfsarts en de betreffende 

P&O-adviseur.

Tevredenheid over arbeidsomstandigheden
Uit het medewerkersonderzoek van 2015 blijkt 

dat het thema arbeidsomstandigheden matig 

wordt beoordeeld ten opzichte van de benchmark. 

Veiligheid wordt wel goed beoordeeld. Dat blijkt 

uit de cijfers in tabel 27:

TABEL 27  SCORES MEDEWERKERSONDERZOEK OP DE 

THEMA’S ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID

VRAAG
SCORE 

2015

SCORE 

2013

BENCH-

MARK 

MBO

IK BESCHIK OVER 

VOLDOENDE MID-

DELEN (APPARATUUR 

EN MATERIAAL) OM 

MIJN WERK GOED TE 

KUNNEN DOEN.

5,6 6,0

IK VOEL ME VEILIG OP 

SCHOOL.
7,7 7,6 7,8

IK HEB VOLDOENDE 

TIJD OM MIJN TAKEN 

NAAR BEHOREN UIT 

TE VOEREN.

5,0 5,2 5,1

Het Regio College erkent de noodzaak om aan de 

slag te gaan met deze beleving van medewerkers, 

die voornamelijk draait om werkdruk. De belang-

rijkste redenen voor de hoge werkdruk, zo blijkt 

uit analyse, zijn:

» Docenten vinden dat ze te veel bezig zijn met 

administratieve taken in plaats van met onder-

wijs. Daaraan gekoppeld is de beleving dat de 

middelen die medewerkers in staat stellen om 

hun werk te doen, te kort schieten. Ze willen 

beter ontzorgd worden door ondersteunende 

diensten.

» Veel tussentijdse opdrachten van OCW, waarbij 

het herontwerp veel tijd kost van de onderwijs-

teams en het team Onderwijs, Personeel en 

Kwaliteit. Ook de intensivering onderwijstijd 

leidt tot beleving van onvoldoende tijd bij de 

onderwijsteams.

» Men ervaart weinig ruimte en vertrouwen 

van de leiders in de organisatie. Wellicht wordt 

dat ingegeven door de Staat van de Instelling, 

waardoor een aantal prioriteiten onder druk 

van bestuur en management tot uitvoering zijn 

gebracht. 

» Beleid rondom de flexibele schil zorgde ervoor, 

dat nieuwe docenten na twee jaar weer uit 

dienst gaan. Het werven en inwerken van 

nieuwe docenten kost tijd. In 2016 wordt het 

beleid rondom de flexibele schil gewijzigd. 
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BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)

De bhv-organisatie is het sluitstuk van de risico-

inventarisatie. De meeste risico’s zijn beheers-

matig af te dekken, maar sommige incidenten 

zijn niet helemaal te voorkomen. Met een goede 

bhv-organisatie zorg je ervoor dat schade zoveel 

mogelijk beperkt wordt indien een incident plaats-

vindt. In 2015 hebben 55 bhv’ers en 22 EHBO’ers 

een (herhalings)training gedaan. De jaarlijkse 

ontruimingsoefening is tot begin 2016 uitgesteld, 

vanwege het grootscheepse karakter van de oefe-

ning: deze is in 2015 voor alle vestigingen aan de 

Cypressehout in samenwerking met hulpdiensten 

en de veiligheidsregio voorbereid. Het onderwerp 

van de ontruiming was ‘bommelding’. 

In 2015 zijn, naar aanleiding van de in 2014 

gehouden risico-inventarisatie en -evaluatie 

(RI&E), de verbeterpunten inzake de gere noveerde 

vleugels van Cypressehout 99 opgepakt, voor 

zover deze niet al in 2014 waren afgehandeld. 

Prioriteit had daarbij het verbeteren van de 

opslag van gasflessen bij de praktijkvoorziening 

Motorvoertuigentechniek en de aanpak van de 

luchtkwaliteit in de leslokalen van het gebouw 

Cypressehout 97.

In de incidentenmonitor van het Regio College 

zijn in 2015 negentien incidenten geregistreerd. 

Dat zijn er twintig minder dan in 2014. De 

meeste impact hadden gevallen van bedreiging, 

vermissing, diefstal en vernieling. Aan deze 

incidenten registratie moet de registratie van 

de vertrouwens persoon worden toegevoegd. 

Zij registreerde maar liefst zeven meldingen 

van agressief gedrag en dreigementen die door 

medewerkers zijn gedaan. Het werkelijke aantal 

incidenten is waarschijnlijk iets hoger omdat niet 

alles wordt gemeld. 

De voortdurende aandacht van het Facilitair 

Bedrijf en het management voor veiligheid lijkt 

zijn vruchten af te werpen. Dit wordt weers-

piegeld in het iets verhoogde, prima cijfer dat de 

medewerkers geven voor het gevoel van veiligheid 

in 2015: een 7,7. 

In 2016 zal met een nieuw aan te stellen veilig-

heidscoördinator meer aandacht komen voor 

tijdige en juiste registratie, zodat analyse en 

verbetering van veiligheid beter mogelijk is.



6
BESTUUR EN GOVERNANCE
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» BESTUUR EN GOVERNANCE

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT  1

Behandelde onderwerpen en genomen  
besluiten
De Raad van Toezicht is nauw betrokken geweest 

bij de totstandkoming van de nieuwe strategie-

nota van het Regio College voor de periode 2016-

2020. Als eerste stap heeft de Raad eind 2014 met 

het CvB besproken welke thema’s in de strategie-

nota aan de orde moeten komen en welke accen-

ten daarbij kunnen worden gelegd. In september 

2015 heeft de Raad de eerste conceptversie van 

de nota met het CvB besproken. Het CvB heeft de 

opmerkingen en adviezen van de Raad verwerkt in 

de versie die ter advisering aan de ondernemings-

raad en deelnemersraad is voorgelegd. Als sluit-

stuk van het proces heeft de Raad in december de 

tekst van de strategienota “Regio College 2020: 

vernieuwen en versterken” vastgesteld. De Raad 

heeft daarbij kennis genomen van de adviezen die 

de ondernemingsraad en deelnemersraad over de 

strategienota hebben uitgebracht.

De Raad van Toezicht heeft met het CvB in twee 

rondes van gedachten gewisseld over de voorge-

nomen aanpassing van de organisatiestructuur 

van het Regio College. De Raad onderschrijft de 

noodzaak om de structuur aan te passen en kan 

zich vinden in de door het CvB geschetste voor-

stellen. De Raad heeft daarbij aandacht gevraagd 

voor het transitieproces naar de nieuwe structuur 

en voor het verwerven van draagvlak binnen de 

organisatie.

Wat betreft onderwijskwaliteit lag voor de Raad 

in 2015 de nadruk op de verbeteracties die in gang 

zijn gezet naar aanleiding van de Staat van de 

Instelling, het onderzoek dat de Inspectie van het 

Onderwijs begin 2014 heeft uitgevoerd. De voort-

gang van de verbeterplannen kwaliteitsborging 

en examinering is primair gevolgd in de onder-

wijscommissie van de Raad, daarnaast is kennis 

genomen van het voornemen van het CvB om een 

centrale examencommissie bij het Regio College 

in te stellen. Eind 2015 is de Raad geïnformeerd 

over de voorlopige uitkomsten van het heron-

derzoek door de inspectie, dat in de maanden 

oktober en november heeft plaatsgevonden. 

De Raad is door het CvB op de hoogte gehouden 

van de ontwikkelingen rond de beoogde nieuw-

bouw door het Horizon College in Purmerend. 

Op 2 maart was er een gezamenlijke bijeen-

komst met de Raad van Toezicht van het Horizon 

College, waarbij ook twee wethouders van de 

gemeente Purmerend aanwezig waren. De Raad 

is akkoord gegaan met het voorstel van het CvB 

om de sportopleidingen van het Regio College 

vanaf het schooljaar 2016-2017 te huisvesten in 

de nieuwe topsporthal De Koog in Zaanstad. Het 

Regio College sluit daartoe een huurovereenkomst 

af met het Sportbedrijf Zaanstad. De RvT heeft 

hierbij overwogen dat verhuizing van de oplei-

dingen naar de sporthal diverse voordelen biedt 

als het gaat om profilering en uitvoering van het 

onderwijs en dat de financiële risico’s beperkt en 

te overzien zijn. De RvT heeft goedgekeurd dat het 

CvB een budget van € 550.000 vrijmaakt voor het 

geschikt maken van het gebouw Cypressehout 100 

voor tijdelijke huisvesting van de afdelingen uit 

de B-vleugel Cypressehout 99, dit in verband met 

de voorgenomen renovatie van die vleugel in de 

eerste helft van 2016. In februari 2016 heeft de RvT 

de begroting voor de renovatie van de B-vleugel 

goedgekeurd. 

De Raad van Toezicht heeft de volgende door 

het College van Bestuur opgestelde documenten 

goedgekeurd:

» het jaarverslag 2014;

» de begroting 2016 inclusief de meerjaren -

 begroting;

» het instellingswerkplan 2016.

De Raad is voorts geïnformeerd over:
» de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek 

onder de medewerkers van het Regio College;

» de ontwikkelingen bij het volwassenen-

onderwijs van het Regio College;

» 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;

» de rol van het Regio College bij het signaleren 

van radicalisering en het protocol dat in de 

maak is;

» de oplevering van de nieuwe sportzaal aan 

de Cypressehout, binnen het door de Raad 

goedgekeurde budget;

1  DE TEKST VAN DEZE PARAGRAAF IS DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VASTGESTELD IN ZIJN VERGADERING OP 11 APRIL 2016
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» de jaarlijkse management letter van de 

 accountant.

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

verslagjaar was als volgt:

» de heer drs. H. Dijksma, voorzitter;

» mevrouw prof. dr. G.T.M. ten Dam;

» de heer E. Kalbfleisch RA MCM;

» de heer G.A. Klein Bennink, secretaris, benoemd 

op voordracht van de ondernemingsraad;

» mevrouw M. de Rijk MSM;

» de heer P.C. Tange, vice-voorzitter.

Mevrouw De Rijk en de heer Tange zijn per  

1 januari benoemd als nieuwe leden in de vaca-

tures die waren ontstaan door het vertrek van 

mevrouw Van Antwerpen en de heer Pasdeloup. 

De heren Dijksma en Kalbfleisch zijn per 1 juli 

2015 benoemd voor een tweede termijn van vier 

jaar. Bij die gelegenheid heeft de Raad de heer 

Dijksma ook voor deze tweede termijn benoemd 

in de functie van voorzitter. In bijlage 4 is een 

overzicht opgenomen van de zittingstermijnen en 

van de relevante (neven)functies van de leden van 

de Raad. 

De honorering, inclusief onkostenvergoeding, 

van de voorzitter en de leden van de Raad van 

Toezicht bedroeg in 2015 € 6.800 respectievelijk 

€ 4.400 (exclusief eventuele btw) per jaar. Deze 

honorering is conform de honoreringsregeling 

bve-sector en voldoet aan de Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-

publieke sector.

Werkwijze Raad van Toezicht
In 2015 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 leden van het CvB.

De Raad kent de volgende commissies:

» een auditcommissie, bestaande uit de heer 

Kalbfleisch en mevrouw de Rijk. Deze commis-

sie heeft in 2015 vijf keer vergaderd in aan-

wezigheid van de voorzitter CvB en de controller 

van het Regio College. Bij de bespreking van 

de management letter 2015 en de concept   jaar-

rekening 2014 was ook de accountant van het 

Regio College aanwezig;

» een onderwijscommissie, bestaande uit 

mevrouw Ten Dam en de heer Tange. Deze 

commissie is in 2015 vier keer bijeengekomen in 

aanwezigheid van het lid CvB en het hoofd van 

de dienst OPK; 

» een remuneratiecommissie, bestaande uit de 

heren Dijksma en Klein Bennink. Deze commis-

sie komt op ad hoc basis bijeen. 

De remuneratiecommissie heeft het functione-

ren van de leden van het CvB geëvalueerd en is 

tevreden met dit functioneren en de behaalde 

resultaten. Het implementeren van de strategie 

en de noodzakelijke aanpassingen naar aanleiding 

van het onderzoek Staat van de Instelling zullen 

het komend jaar prioriteit hebben naast de vele 

andere taken uit de jaarplannen. Verder is het doel 

om een duidelijke set van KPI’s (kritische prestatie-  

indicatoren) en functieprofielen te formuleren, die 

als sturingsinstrument en raamwerk voor de (in 

2016 aan te passen) organisatie gebruikt kunnen 

worden.

De Raad neemt deel aan het landelijk Platform 

Raden van Toezicht mbo-instellingen. De Raad 

heeft overleg gevoerd met de ondernemingsraad, 

waarbij is gesproken over de algemene gang van 

zaken bij het Regio College en meer specifiek 

over de kwaliteit van het onderwijs en het voor-

nemen van het CvB om de organisatie structuur 

aan te passen. Ook is overleg gevoerd met de 

deelnemersraad, waarbij onder meer de informa-

tievoorziening aan deelnemers over zaken zoals 

roosters en beroepspraktijkvorming aan de orde is 

geweest.

In november heeft de Raad een werksessie geor-

ganiseerd over recente ontwikkelingen op het 

gebied van governance, waarbij professor Goodijk 

(Vrije Universiteit) als extern deskundige een 

inleiding heeft verzorgd en met de Raad en het 

CvB in discussie is gegaan. Thema’s die daarbij 

de revue passeerden waren de borging van het 

publieke belang, de relatie tussen de Raad en de 

diverse interne en externe stakeholders van het 

Regio College en de verhouding tussen Raad en 

CvB gegeven de maatschappelijke trend dat van 

de Raad een steeds grotere betrokkenheid bij 

de gang van zaken in het Regio College wordt 

gevraagd. In 2016 zal de Raad deze thema’s verder 

bespreken en uitdiepen, waarbij de statuten van 

het Regio College en de reglementen van de Raad 

en het CvB tegen het licht worden gehouden en zo 

nodig worden aangepast.
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COLLEGE VAN BESTUUR (CVB)

Het CvB had in 2015 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 2015 schaal 18 van boven-

genoemde cao, van het lid CvB schaal 17. De 

honorering van de leden CvB voldoet daarmee aan 

de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

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.

Zelfevaluatie conform code goed bestuur
Het College van Bestuur fungeert als colle giaal 

bestuur met een door de Raad van Toezicht 

ge accordeerde portefeuilleverdeling. Op het 

gebied van onderwijs is de voorzitter CvB 

portefeuille houder voor de afdelingen Bouw 

& Infra, Productie, Onderhoud & Logistiek, 

Regio Entree, Educatie en de Internationale 

Schakelklas. Het lid CvB is portefeuillehouder voor 

de afdelingen Economie, ICT & Vavo, Vrije tijd & 

Ondernemen en Zorg & Welzijn. Op het gebied 

van de ondersteunende processen is de voor-

zitter portefeuille houder voor planning & control, 

 administratie, huisvesting, facilitaire zaken en 

ICT. Het lid is portefeuillehouder voor personeels-

beleid, onderwijskwaliteit, onderwijsinnovatie, 

onderwijsondersteuning en communicatie & 

werving. Op deze wijze zijn beide leden nauw 

betrokken bij zowel het primaire proces als de 

ondersteunende processen.

Het CvB vergadert elke week op een vast tijdstip. 

Tijdens dit overleg worden formele besluiten 

genomen en documenten vastgesteld, meestal 

op basis van een advies vanuit de onderwijs-

afdelingen of ondersteunende diensten. Het 

overleg biedt ook de mogelijkheid voor een eerste 

gedachtewisseling over nieuwe ontwikkelingen. 

Het overleg is gericht op het bereiken van con-

sensus en vindt plaats in een open en construc-

tieve sfeer, waarbij geen sprake is van een strikte 

af bakening in portefeuilles. De CvB-leden hebben 

ook regelmatig informeel overleg.

In de regel zijn beide CvB-leden aanwezig bij het 

tweewekelijkse overleg met managers en dienst-

hoofden en bij de overlegvergaderingen met de 

ondernemingsraad en de deelnemersraad. Ook de 

vergaderingen van de Raad van Toezicht worden 

door beide CvB-leden bijgewoond.

Het CvB is tevreden over de onderlinge samenwer-

king en ziet dit bevestigd in de formele beoorde-

ling door de Raad.

NALEVING CODE GOED BESTUUR

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur 

van het Regio College hebben in 2015 gehandeld 

conform de eisen en aanbevelingen zoals vast-

gelegd in de ‘Branchecode goed bestuur in het 

mbo’. 

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 studenten en hun 

ouders, al dan niet na raadpleging van ombuds-

man of vertrouwenspersoon, een klacht kunnen 

indienen. Externe partijen (andere belang-

hebbenden dan studenten, ouders van studenten 

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 student 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. 

Ombudsman
In 2015 is in totaal 87 keer een beroep gedaan op 

de ombudsman. In 66 gevallen ging het om een 

klacht of melding van studenten. Daarvan is één 

klacht via de landelijke Ombudslijn binnen-

gekomen, één klacht kwam van een externe 

partij over een student, één kwam namens vier 

studenten en één klacht kwam van een klas. De 

meeste klachten of meldingen hebben betrekking 

op de uitvoering van het onderwijsproces, de 

kwaliteit van communiceren en de procedure van 

uitschrijven. Wat betreft de communicatie valt de 

diplomering op: doordat diploma’s soms ver nadat 
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slaging is vastgesteld worden uitgereikt, denken 

studenten dat ze ten onrechte minder inkomsten 

uit studiefinanciering krijgen. Daarover wordt 

geklaagd. Geen enkele procedure heeft geleid tot 

een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie. 

In 2015 hebben 21 medewerkers zich tot de 

ombudsman gewend. In negen gevallen ging het 

om een adviesvraag, waarvan één door het CvB en 

één door een team. Van de twaalf klachten zijn er 

twee door een team ingebracht. De klachten en 

meldingen hadden betrekking op procedures, en/

of omgangsvormen en communicatie. 

TABEL 28  KLACHTEN EN MELDINGEN BIJ OMBUDSMAN

KLACHTEN EN MELDINGEN 2015 2014

DOOR STUDENTEN 66 50

DOOR MEDEWERKERS 12 21

TOTAAL 78 71

Preventieve maatregelen

Indien gedurende het jaar uit klachten blijkt 

dat een thema steeds terugkomt, dan wordt dit 

door de ombudsman aangekaart bij de proces-

eigenaar en projectmatig toegewerkt naar een 

oplossing die moet voorkomen dat nog vaker over 

dat thema wordt geklaagd. Uit analyse blijkt dat 

maatregelen die zijn genomen naar aanleiding 

van klachten over het intakeproces en over ondui-

delijke communicatie over schoolgeld effectief 

zijn geweest.

Vertrouwenspersoon
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, evenals de klok-

kenluidersregeling. Samen met het schoolmaat-

schappelijk werk is een workshop ter preventie 

van pestgedrag ontwikkeld; deze workshop is in 

2015 in 21 klassen gehouden. Daarnaast wordt de 

vertrouwenspersoon benaderd door studenten 

en medewerkers met vragen die niet direct in de 

sfeer van ongewenste omgangsvormen liggen of 

die niet direct aan het Regio College zijn gerela-

teerd. Er zijn in 2015 geen meldingen gedaan in 

het kader van de klokkenluidersregeling.

Studenten

In totaal is de vertrouwenspersoon 58 maal gecon-

sulteerd inzake ongewenst gedrag door studen-

ten. Dat gebeurde door studenten of hun ouders/

verzorgers of door loopbaancoaches en afdelings-

managers. Bij 28 van deze contacten met studen-

ten heeft de melding te maken gehad met onge-

wenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon 

is in 2015 door dertig medewerkers geconsulteerd 

voor hun eigen situatie of in verband met advies 

over de situatie van anderen. Bij geen van de situ-

aties en gedragingen is er een officiële klacht bij 

de externe klachtencommissie ingediend.

In 2015 betrof het dertig situaties waarin stu-

denten over privé-problematiek of andere zaken 

advies vroegen aan de vertrouwenspersoon. Er 

zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen en 

indien nodig is er doorverwezen naar hulpverle-

nende instanties of indien het klachten over de 

organisatie van het Regio College betrof, naar de 

betreffende afdeling of ombudsman. 

De verdeling van de meldingen van of gerelateerd 

aan studenten over thema’s blijkt uit tabel 29.

TABEL 29  VERDELING MELDINGEN VAN OF 

 GERELATEERD AAN STUDENTEN

SOORT

FYSIEK  

(NON-VERBAAL 

EN VERBAAL)

WAARVAN 

(OOK) VIA 

INTERNET

AGRESSIE 13 6

DISCRIMINATIE 3 0

PESTEN 7 5

SEKSUELE  

INTIMIDATIE

2 0

ANDERS 5 0

Medewerkers

In totaal zijn er 26 medewerkers geweest die een 

beroep hebben gedaan op de vertrouwenspersoon, 

waarvan 22 meldingen te maken hadden met 

ongewenste omgangsvormen, zowel in relatie tot 

studenten als in relatie tot collega’s, waaronder 

leidinggevenden.

Wat betreft meldingen over studenten hadden 

zeven meldingen betrekking op agressief gedrag 

en dreigementen waarvan vijf van studenten en 

twee van agressieve ouders. Er was een melding 

over seksediscriminatie door een student. 

Wat betreft meldingen over medewerkers waren 

er tien meldingen die betrekking hadden op onge-

wenste omgangsvormen door een collega of een 

leidinggevende. Vijf keer is het gedrag van een 



52

leidinggevende als intimiderend ervaren. In twee 

situaties leek onduidelijke communicatie of een 

gebrek aan communicatie bij te dragen aan een 

gevoel van onveiligheid.

Eenmaal ervoer een medewerker pestgedrag door 

de leidinggevende en één persoon ervoer pest-

gedrag door een collega. Eenmaal melde iemand 

seksuele intimidatie door de leidinggevende. Twee 

personen hebben ongelijke behandeling ervaren.

De vertrouwenspersoon en de ombudsman pre-

senteren een verslag met aanbevelingen aan het 

CvB via de commissie veiligheid. Het CvB neemt 

besluiten op basis van de aanbevelingen met als 

doel de sociale veiligheid bij het Regio College te 

borgen.

Nieuwe Regeling klachten en ongewenst gedrag

In 2015 heeft het Regio College gewerkt aan de 

nieuwe Regeling klachten en ongewenst gedrag. 

Deze vervangt per 1 januari 2016 de regelingen die 

betrekking hebben op klachten en het doen van 

meldingen van ongewenst gedrag. In de nieuwe 

regeling zijn alle bepalingen die betrekking 

hebben op het werk van ombudsman en vertrou-

wenspersoon opgenomen.

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR 
DE EXAMENS

Klachten van studenten over examens worden 

in eerste instantie door examencommissies 

behandeld. Indien een student het niet eens is 

met de uitspraak van de examencommissie, kan 

de student bezwaar aantekenen tegen de uit-

spraak van de examencommissie bij de betref-

fende examen commissie. Als een student dan 

nog steeds niet tevreden is over de uitkomst van 

het bezwaar, dan kan deze in beroep gaan bij de 

Commissie van beroep voor de examens. Deze 

volgt bij de behandeling de procedure die in het 

reglement van de Commissie van beroep voor de 

examens Regio College is vastgesteld.

De commissie heeft in 2015 twee zaken behandeld. 

Een daarvan had te maken met de interpretatie 

van het examenreglement van het Regio College. 

De examencommissie is in het gelijk gesteld. 

Dat geldt ook voor de tweede zaak. Daarbij werd 

een verzoek van de examenkandidaat om een 

examen ongegrond te verklaren wegens onregel-

matigheden in de procedure afgewezen door de 

examencommissie.

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD

Een onderwijsinstelling opereert per definitie in 

een sociaalmaatschappelijke context. Voor het 

Regio College is het vanzelfsprekend om passend 

onderwijs in een gezonde en veilige omgeving te 

verzorgen, waarin gewerkt wordt voor en met de 

regio.

Daarom wordt er bij huisvesting altijd gezocht 

naar duurzame investeringen, zo ook voor de 

verbouwingen in C99. Daarbij is aandacht voor 

de drie pijlers van maatschappelijk ondernemen: 

people, planet en prosperity, zoals is vastgelegd 

in het inkoopbeleid van het Regio College. En 

daarom is er in 2015 voor gekozen om het kantine-

aanbod te verduurzamen: meer biologische 

producten en een gezondere keuze. Ook is in 2015 

gewerkt aan een voorstel voor bewegingsonder-

wijs als onderdeel van ieder lesprogramma. 



7
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STRUCTUUR MEDEZEGGENSCHAP

In het medezeggenschapsstatuut van het Regio 

College is vastgelegd dat er twee medezeggen-

schapsorganen 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 2015 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 studenten.

DEELNEMERSRAAD1

In het schooljaar 2015-2016 is de samenstelling van 

de raad als volgt:

» Anne Reijman Hinze, voorzitter, 

 afdeling Zorg & Welzijn; 

» Dilsad Molsul, vicevoorzitter, 

 afdeling Vrije tijd & ondernemen; 

» Robert McDonough, secretaris, 

 afdeling ICT

» Joey Snel, 

 afdeling Zorg & Welzijn; 

» Joël Rietvink, 

 afdeling Economie & ICT; 

» Juliëtt Barbosa, 

 afdeling Economie & ICT; 

» Roy van de Groep, 

 afdeling Productie, Onderhoud & Logistiek; 

» Marco Brugman, 

 afdeling Zorg en Welzijn.

De deelnemersraad beschikt over een eigen 

kantoor en wordt ondersteund door docent 

Pascal Wortmann. 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 regel-

matig op verschillende manieren contact met de 

achterban, de studenten van het Regio College, 

over zaken die voor de studenten van belang zijn.

De raad heeft in 2015 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 deelne-

mersraad heeft in een aantal gevallen geleid tot 

aanpassing van de voorstellen. De volgende zaken 

zijn aan de orde gekomen: 

» strategie Regio College 2020;

» portfolio Regio College;

» onderwijsjaarrooster;

» nieuwe Regeling klachten en ongewenst gedrag;

» instroomonderzoek;

» excellentieplan;

» roosterbeleid;

» gevolgen aanslagen Parijs 2015;

» verbouwing B-vleugel C99.

ONDERNEMINGSRAAD2

De ondernemingsraad (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 Regio Entree;

» Mevr. J. Gottmer, Bureau     

 Onderwijsondersteuning; 

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

» 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 

» 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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(WOR); daarnaast bevat het Professioneel Statuut, 

dat vakbonden en MBO Raad hebben afgesloten, 

nog enkele aanvullende rechten. De OR vergadert 

in de regel twee keer per maand. Daarnaast is er 

minstens één keer per twee maanden een overleg 

van de voltallige OR met het College van Bestuur, 

de overlegvergadering. 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 

vastgesteld. 

Ieder schooljaar organiseert de OR hoorzittingen 

in Zaandam en Purmerend. In 2015 zijn er twee 

hoorzittingen geweest. Daarin zijn onder meer de 

uitkomsten van het medewerkersonderzoek aan 

de orde geweest.

In 2015 heeft de OR zich beziggehouden met de 

volgende thema’s en onderwerpen: 

» Strategienota Regio College 2020 en strategie IT.

» Organisatie Regio College: afronding her-

schikking BOO/DA, samenwerking Regio 

College en Horizon College in Purmerend, 

kwaliteit van de diensten, verbouwing B-vleugel 

Cypressehout 99, de verhuizing van de sport-

opleidingen naar Topsportcentrum De Koog 

en de denkrichting van het CvB ten aanzien 

van de aanpassing van de organisatiestructuur 

(het formele adviestraject hierover is begin 

2016 gestart). De OR informeert het CvB en 

de RvT dat de OR zich niet kan vinden in de 

denkrichting.

» Personeelsbeleid en arbo: roostering, 

ziekteverzuim, werkdruk, voorstel allocatie 

docent/deelnemers en de terugvaloptie (is 

door het CvB ingetrokken), werving interim- 

management, reglement afdelingsmanager, 

regeling klachten en ongewenste omgangs-

vormen, tbc-uitbraak, de RI&E van C95-97 en 

C99 A-vleugel, luchtkwaliteit, huisvesting en  

het formulier beoordelingsgesprekken.  

De OR spreekt zijn zorg uit over het hoge CO
2
-

gehalte in C97 en de te grote rol van payrolling 

bij de aanname van personeel. De OR spreekt 

zijn onbegrip uit over het verschil in behan-

deling van medewerkers naar aanleiding van 

onregelmatigheden bij de VAVO. 

» Onderwijs: kwalificatiedossiers en keuzedelen, 

taal en rekenen, invoering functie stage-

consulent, examinering, onderwijskwaliteit, 

roosterbeleid en handboeken examinering.

» Ondersteunende systemen: gebruik Eduarte, 

Deelnemersbegeleidingssysteem en N@tschool, 

het managementinformatiesysteem QlikView, 

procesbeschrijvingen MAVIM.

» Jaarlijks terugkerende documenten Regio 

College: financiële en personele begroting 2015, 

instellingswerkplan 2015, triaalverslagen 2015, 

jaarverslag 2014.

Waar van toepassing heeft de OR over deze onder-

werpen advies uitgebracht aan het CvB dan wel 

wel of geen instemming verleend met het voor-

genomen besluit van het CvB. Bespreking met de 

OR heeft vaak geleid tot aanpassing van het voor-

genomen besluit door het CvB. De inbreng van 

de OR bij deze onderwerpen is genoteerd in de 

openbare verslagen van de vergaderingen die voor 

alle medewerkers beschikbaar zijn via de DLWo.
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8.1 CONTINUÏTEIT

Voor de periode tot en met 2018 zie 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 voor de jaren 2015-2018 

weergegeven. De onderbouwing van en toelich-

ting op deze vooruitblik is 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 leerlin-

gen op het vmbo, de belangrijkste bron voor de 

instroom van nieuwe studenten, de komende 

vijf jaar stabiel. Op de langere termijn wordt een 

daling in de regio Waterland voorzien. Alleen bij 

educatie is al per 2017 een terugloop in studenten-

aantallen te verwachten als gevolg van een nieuwe 

wijze van aanbesteding door de gemeenten.

De teruggang in onderwijzend personeel kent 

twee hoofdoorzaken. Enerzijds heeft het Regio 

College een daling van het aantal studenten in 

schooljaar 2015/2016 van 5,5%, voor een groot deel 

geconcentreerd bij de afdeling Zorg & Welzijn. 

Hierdoor is een personele frictie ontstaan die 

binnen enkele jaren is opgelost. De andere 

oorzaak betreft de extra inzet van 16 fte voor 

de herziening van de kwalificatiedossiers. Deze 

extra inzet wordt beëindigd in 2017. De categorie 

overige medewerkers daalt ook mee als gevolg 

van voorgaande. De omvang van management/

directie is constant gehouden, in afwachting van 

de invoering van de door het CvB voorgenomen 

aanpassing van de organisatiestructuur.

TABEL 30  PROGNOSE PERSONEEL IN FTE (STAND 31/12)

2015 2016 2017 2018

MANAGEMENT/  

DIRECTIE
17 17 17 17

ONDERWIJZEND  

PERSONEEL
215 210 191 188

OVERIGE  

MEDEWERKERS
152 149 145 144

STUDENTENAANTALLEN  

STAND 1/10
6.085 6.085 5.704 5.704

Het financiële resultaat over 2015 is positief  

(€ 2.109.000), vooral veroorzaakt door extra 

rijks bijdragen, een vrijval van een voorziening 

en lagere personeelslasten als gevolg van niet 

bestede projectgelden voor de herziening kwali-

ficatiedossiers. De verwachting is dat de rijks-

bijdragen lager uitvallen in 2016 en (in mindere 

mate) in 2017 om vervolgens te stabiliseren. De 

ontwikkeling van de rijksbijdragen is in de prog-

nose opgenomen  conform de inschatting van het 

aantal studenten en 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. 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 € 5,5 miljoen. De investeringen kunnen 

de komende jaren geheel uit eigen middelen 

worden gerealiseerd.

De rijksbijdrage bestaat voor een belangrijk deel 

uit een aanvullende vergoeding op de bekostiging 

die afhankelijk is van de resultaten op een aantal 

prestatie-indicatoren (prestatiebox). De omvang 

van deze baten is moeilijk te prognosticeren. Dit 

zijn risico’s die lastig zijn te kwantificeren. De 

personeelslasten lopen geleidelijk terug met de 

terugloop in fte. De huisvestingslasten zijn in 2016 

hoger door de kosten van tijdelijke huisvesting in 

verband met de verbouwing van een onderwijs-

vleugel. De enige opmerkelijke ontwikkeling in de 

balans is de activering van de verbouwing in 2016. 

Er worden geen grote mutaties in voorzieningen 

en reserves verwacht.



58

TABEL 31  FINANCIËLE PROGNOSE 2016 - 2018

BATEN 2015 2016 2017 2018

RIJKSBIJDRAGE 40.190 37.979 37.370 37.862

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES 1.799 1.761 1.088 1.088

COLLEGE-, CURSUS- EN/OF EXAMENGELDEN 1.312 871 870 870

BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN 545 260 180 160

OVERIGE BATEN 757 524 514 514

TOTAAL 44.602 41.394 40.021 40.493

LASTEN

PERSONEELSLASTEN 29.773 29.911 28.456 28.118

AFSCHRIJVINGEN 2.655 2.358 2.682 2.749

HUISVESTINGSLASTEN 3.729 3.854 3.775 3.775

OVERIGE LASTEN 6.210 5.681 5.643 5.643

TOTAAL 42.367 41.804 40.556 40.286

SALDO 2.235 -410 -537 207

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 126 125 110 95

RESULTAAT 2.109 -535 -646 113

ACTIVA 2015 2016 2017 2018

VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 338 140 88 89

MATERIËLE VASTE ACTIVA 17.272 21.301 19.784 17.685

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 0 0 0 0

VLOTTENDE ACTIVA 12.894 9.780 10.290 14.040

TOTAAL 30.504 31.221 30.162 31.814

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 20.621 20.086 19.440 19.553

VOORZIENINGEN 917 917 917 917

LANGLOPENDE SCHULDEN 3.524 3.212 2.900 2.588

KORTLOPENDE SCHULDEN 5.442 7.006 6.905 8.756

TOTAAL 30.504 31.221 30.162 31.814
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8.2 RISICOANALYSE

Naast de reguliere pdca-cycus (plan, do, check, 

act), voert het Regio College een risicoanalyse uit 

voor interne risicobeheersing. Het streven is het 

veiligstellen van de organisatiedoelstellingen door 

risico’s expliciet te maken en beheersmaatregelen 

te treffen. De interne processen (bedrijfsvoerings- 

en onderwijsprocessen) van het Regio College 

worden beschreven. Hierdoor wordt de visie en 

het beleid als ook de wet- en regelgeving vast-

gelegd en inzichtelijk gemaakt. Dit moet tevens 

leiden tot kwaliteitsborging en optimalisering van 

de procesgang welke getoetst wordt door finan-

ciële en operationele audits. Procesbeschrijvingen 

worden op een eenduidige manier in daartoe 

gespecialiseerde software (Mavim) vastgelegd, 

waarbij de risico’s worden benoemd.

Er vinden periodiek voortgangsgesprekken 

plaats tussen het management en het College 

van Bestuur. De dienst Planning & Control is 

daarbij aanwezig. Tijdens deze gesprekken is 

risico management een vast agendapunt. Uit 

de gesprekken in 2015 blijkt dat uitval (ziekte-

verzuim) als gevolg van een te hoge werkdruk 

als een risico wordt gezien. Er zijn maatregelen 

genomen. Administratieve verplichtingen worden 

zoveel mogelijk bij de docenten weggehaald en 

onder gebracht bij de ondersteunende functies. De 

functie van stageconsulent wordt verder ontwik-

keld en krijgt meer algemene taken. Dit moet 

werkdrukverlichtend werken voor de docenten. 

Daarnaast wordt gekeken of eenvoudiger taken 

van bestaande functies kunnen worden onder-

gebracht in andere functies. Op die manier wordt 

het werk efficiënter georganiseerd en de werkdruk 

verminderd. Ook kwaliteit van het onderwijs 

komt veelvuldig als aandachtspunt naar voren 

waarbij als grootste risico’s examinering en taal 

en rekenen worden genoemd. Inzet op scholing 

van docenten was voor beide aandachtspunten 

noodzakelijk. Deze actie is eveneens ingezet. 

Tenslotte wordt het risico van vergrijzing van het 

personeelsbestand steeds groter. De gemiddelde 

leeftijd van de medewerkers van het Regio College 

is de afgelopen jaren toegenomen en bedraagt nu 

circa 50 jaar. Er zijn meer dan 230 medewerkers 

ouder dan 55 jaar. Deze mede werkers zullen de 

komende jaren uit gaan stromen en vervangen 

moeten worden. Het nadelige gevolg is dat kennis 

verdwijnt. Aan de andere kant kan de instroom 

van nieuw personeel ook voor een impuls zorgen. 

Daarnaast zijn een scheve opbouw van het 

personeels bestand en een beperkte verander-

bereidheid bij ouderen punten van zorg. De 

komende jaren wordt er sterk rekening gehouden 

met de mogelijkheden van oudere werknemers en 

wordt per persoon bekeken welke aanpassingen in 

werk of werktijden mogelijk zijn. Op die manier 

wordt er een leeftijdsbewust personeelsbeleid 

ontwikkeld, met de nadruk op maatwerk.

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 2015 geen beleggingen en beleningen uit-

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

kasstroomrisico’s.
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BIJLAGE 1 SPECIFICATIE VAN RESULTATEN OP KPI’S

TABEL 32  STUDENTEN EN DIPLOMA’S BEROEPSONDERWIJS (MEETMOMENT: 1 OKTOBER VAN GENOEMD STUDIEJAAR)

TABEL 33  VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) AANTAL VSV’ERS ABSOLUUT
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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 2015

ONDERWIJS

  2012/2013       2013/2014       2014/2015       2015/2016       STREEFCIJFER REGIO COLLEGE 2015/20163

TABEL 34  VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) AANTAL VSV’ERS %
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TEVREDENHEID STUDENTEN

TABEL 35  TEVREDENHEID STUDENTEN OP EEN AANTAL DEELASPECTEN, AFGEZET TEGEN HET LANDELIJK GEMIDDELDE 

(SCHAAL 1-5)

Het landelijke onderzoek onder studenten, de 

zogenaamde JOB-monitor, vindt tweejaarlijks 

plaats en is voor het laatst in 2015 uitgevoerd. 

In hoofdstuk 1 (voor Regio College als geheel) en 

in hoofdstuk 3 (per afdeling) is reeds ingegaan 

op de rapportcijfers die de studenten in 2014 

en 2012 hebben uitgedeeld aan de opleiding en 

de school. In tabel 35 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. 

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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TABEL 36  RAPPORTCIJFER VOOR HET REGIO COLLEGE EN DE OPLEIDING, PER AFDELING

BOUW & INFRA ECONOMIE, ICT  
& VAVO MBO PURMEREND PRODUCTIE, ONDER-

HOUD & LOGISTIEK

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

OPLEIDING 6,7 7,1 7,0 6,8 7,1 6,4 7,0 7,1

REGIO COLLEGE 6,9 6,9 6,7 6,2 6,9 6,2 6,6 6,8

REGIO ENTREE VRIJE TIJD &  
ONDERNEMEN ZORG & WELZIJN REGIO COLLEGE

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

OPLEIDING 7,1 6,7 7,1 6,6 7,0 7,0 7,0 6,8

REGIO COLLEGE 7,1 6,9 6,7 5,9 6,5 6,3 6,7 6,3

INSTROOMONDERZOEK

Het instroomonderzoek is eind 2014 gehouden, de 

resultaten waren in 2015 beschikbaar. De respon-

denten aan het onderzoek zijn studenten in het 

eerste jaar van hun beroepsopleiding. Uit het 

instroomonderzoek zijn de onderwerpen gerappor-

teerd, die voor het Regio College belangrijk waren 

in 2015.

TABEL 37  TEVREDENHEID 

MAXIMALE SCORE: 4 2014 2013
NORM-

SCORE

OVER DE INTAKE 2,7 2,5

OVER DE AANSLUITING 

VORIGE SCHOOL EN 

REGIO COLLEGE

2,8 2,8 2,5

TABEL 38  ERVARINGEN DIE EEN STUDENT HEEFT  

MET HET REGIO COLLEGE 

MAXIMALE SCORE: 4 2014 2013

IK WEET BIJ WIE IK OP 

HET REGIO COLLEGE 

TERECHTKAN BIJ PRO-

BLEMEN.

3,0 2,8

IK WEET BIJ WIE IK OP 

DE OPLEIDING TERECHT-

KAN BIJ PROBLEMEN.

3,1

IK HEB HET NAAR MIJN 

ZIN OP HET REGIO COL-

LEGE.

3,1 3,0

IK VOEL ME VEILIG OP 

HET REGIO COLLEGE.
3,2 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 voor het laatst uitgevoerd. 

Hieronder staan de belangrijkste resultaten van 

de bpv-enquêtes 2012 en 2014. In hoofdstuk 3 staan 

de scores per afdeling op de aspecten begelei-

ding student en aansluiting onderwijs op de 

beroepspraktijk.

TABEL 39  TEVREDENHEID WERKGEVERS %

INFORMATIE OVER BPV VANUIT OPLEIDING 

AANSLUITING ONDERWIJS OP BEROEPSPRAKTIJK

VERTROUWEN IN EXAMINERING (INCLUSIEF BPV)

BEGELEIDING STUDENT 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

TABEL 40  AANTAL FTE’S REGIO COLLEGE GEMIDDELD HELE JAAR PER AFDELING/DIENST

FTE  

DOCENTEN

FTE  

ONDERWIJS- 

OBP

FTE  

ONDERWIJS 

TOTAAL

FTE  

OBP ONDER-

STEUNEND

TOTAAL 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

AFDELING BOUW & INFRA 16,80 17,11 2 2,5 18,80 19,61 0,55 0,55 19,35 20,16

AFDELING ECONOMIE,  

ICT & VAVO
46,44 46,09 1,57 2 48,01 48,09 1,38 0,80 49,39 48,89

AFDELING MBO PURMEREND 25,83 25,70 2,49 2,42 28,32 28,12 1,25 1,25 29,57 29,37

AFDELING PRODUCTIE,  

ONDERHOUD & LOGISTIEK
31,57 32,63 0 0 31,57 32,63 1,00 1,00 32,57 33,63

AFDELING REGIO ENTREE 

(INCL. EDUCATIE)
15,85 11,60 13,06 15,16 28,91 26,76 1,00 1,00 29,91 27,76

AFDELING VRIJE TIJD &  

ONDERNEMEN
35,22 35,80 4,72 4,9 39,94 40,70 1,63 1,80 41,57 42,50

AFDELING ZORG & 

WELZIJN
41,05 39,85 5,31 4,39 46,36 44,24 1,93 1,57 48,29 45,81

GEMEENSCHAPPELIJKE  

DIENSTEN
0,00 84,99 79,95 84,99 79,95

BUREAU ONDERWIJS 

ONDERSTEUNING (BOO)
0,00 24,81 25,31 24,81 25,31

TOTAAL 212,76 208,78 29,15 31,37 241,91 240,15 118,54 113,23 360,45 353,38

Inhuur  
Het aantal medewerkers op contract-uitzendbasis bedraagt in 2015 34 fte (in 2014 31,8 fte). 

TABEL 41  PERSONEELSBESTAND NAAR FUNCTIECATEGORIE EN GESLACHT PER 31-12-2015

2015 2014

FTE AANTALLEN FTE AANTALLEN

VROUW MAN VROUW MAN VROUW MAN VROUW MAN

DOCENTEN 117 98 167 116 105 103 152 121

ONDERWIJS OBP 22 15 34 17 20 11 33 13

PRIMAIR PROCES TOTAAL 139 113 201 133 125 114 185 134

OBP ONDERSTEUNEND 76 32 104 32 80 32 109 34

TOTAAL 215 145 305 165 205 146 294 168
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TABEL 42  PERSONEELSBESTAND NAAR LEEFTIJD

AANTAL MEDEWERKERS PERCENTAGE VAN TOTAAL

LEEFTIJDSKLASSE 2015 2014 2015 2014

18-30 35 38 7,6% 8,1%

31-40 52 53 11,3% 11,3%

41-50 105 106 22,7% 22,6%

51-60 206 198 44,6% 42,1%

61- 65 62 73 13,4% 15,5%

 > 65 2 2 0,4% 0,4%

TOTAAL 462 470 100% 100%

TABEL 43  MOBILITEIT OVER HELE JAAR

FTE AANTAL MEDEWERKERS

2015 2014 2015 2014

IN DIENST 23 41 43 65

UIT DIENST 35 37,33 52 61

Eind 2015 is 65% van de medewerkers vrouw en  

35% man. De gemiddelde leeftijd is 50 jaar.  

Het percentage medewerkers ouder dan 50 jaar  

schommelt rond de 58%. In 2015 heeft 5,3 fte 

gebruik gemaakt van het ABP-keuzepensioen.  

De gemiddelde leeftijd per ultimo 2015 is 50,0 jaar.

Seniorenverlof
Als iedereen van 55 jaar en ouder, peildatum 31 

juli 2014, gebruik zou maken van de voorziening 

seniorenverlof, zou het totale verlies aan arbeids-

capaciteit in 2015 29 fte bedragen. In 2015 was de 

daadwerkelijke omvang 13 fte.
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TABEL 44  SCORES MEDEWERKERSONDERZOEK PER AFDELING OP DE DRIE HOOFDTHEMA’S

RESPONDENTEN BEVLOGENHEID BETROKKENHEID TEVREDENHEID

REGIO COLLEGE 352 7,0 6,6 6,6

AFDELING BOUW & INFRA 17 6,8 6,6 5,7

AFDELING ECONOMIE & ICT 45 7,1 6,2 6,8

AFDELING PRODUCTIE,  
ONDERHOUD & LOGISTIEK

24 7,1 7,1 6,7

AFDELING REGIO ENTREE 31 7,7 7,1 7,6

AFDELING VRIJE TIJD &  
ONDERNEMEN

37 6,1 5,6 5,9

AFDELING ZORG & WELZIJN 44 6,5 5,5 5,1

BUREAU ONDERWIJS- 
ONDERSTEUNING

30 7,5 7,4 7,2

DIENST ADMINISTRATIES 23 6,6 7 7

DIENST COMMUNICATIE & 
WERVING

9 6,3 6,5 6,9

DIENST FACILITAIR BEDRIJF 37 7,3 7,4 7,4

DIENST ONDERWIJS,  
PERSONEEL & KWALITEIT

12 7,6 7,5 7,5

MBO PURMEREND 29 7,2 6,8 6,8

VOORTGEZET ALGEMEEN 
VORMEND ONDERWIJS

7 6,8 3,8 5
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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 

jaar 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 2015 

Dhr. drs. H. Dijksma:
»  vicevoorzitter Raad van Commissarissen 

 Afvalzorg NV te Nauerna, Assendelft, en lid 

 auditcommissie (tot 1 juli 2015);

»  voorzitter van de Raad van Commissarissen 

 Beheer Flevoland Participaties BV;

»  lid Raad van Commissarissen OMALA   

 (Ontwikkelingsmaatschappij Almere Lelystad  

 Airport) en lid auditcommissie;

»  vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen 

 van Medrie, Zwolle en voorzitter auditcommissie;

»  lid Raad van Toezicht Omroep Flevoland, Lelystad; 

»  vice Chairman of the Board of the Supervisory 

Council of the Foundation Wetlands 

International (tot 31-12-2015);

»  voorzitter van de Raad van Toezicht van de 

stichting Het Flevo-landschap (onbezoldigd);

»  vicevoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds 

Flevoland (onbezoldigd);

»  secretaris van het bestuur van 

De12Landschappen (onbezoldigd);

»  lid van het koepelbestuur Landschappen.NL 

(onbezoldigd);

»  treasurer Association Wetlands International 

(honorary);

»  penningmeester Stichting RDIJ-Award, Almere 

(onbezoldigd);

»  voorzitter Corrosia! Expo en Theater, Almere 

(onbezoldigd); 

»  vicevoorzitter VVD Kamercentrale Flevoland 

(tot 1 november 2015);

»  lid comités van aanbeveling La Mascotte, opera- 

en operettevereniging Emmeloord en Almeers 

Jeugd Symfonie Orkest (tot september 2015).

TABEL 45  LEDEN EN ZITTINGSTERMIJNEN RAAD VAN TOEZICHT 

LEDEN
DATUM  

AANTREDEN

EIND 1E TERMIJN/ 

HERBENOEMING
EIND 2E TERMIJN FUNCTIE

H. DIJKSMA MEI 2011 MEI 2015 JUNI 2019 VOORZITTER 

G.T.M. TEN DAM MAART 2008 MAART 2012 MAART 2016 LID

E. KALBFLEISCH JUNI 2011 JUNI 2015 JUNI 2019 LID

G. KLEIN BENNINK FEBRUARI 2013 FEBRUARI 2017 FEBRUARI 2021
LID OP  

VOORDRACHT OR, 
SECRETARIS

M. DE RIJK JANUARI 2015 JANUARI 2019 JANUARI 2023 LID

P.C. TANGE JANUARI 2015 JANUARI 2019 JANUARI 2023 VICEVOORZITTER 

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:
»  hoogleraar Onderwijskunde Universiteit van  

 Amsterdam;

»  lid wetenschappelijke en maatschappelijke   

 adviesraad Universiteit voor Humanistiek;

»  lid Raad van Toezicht Nationaal    

 Onderwijsmuseum;

»  voorzitter Stichting Max Goote Bijzondere   

 Leerstoelen;

»  lid Platform Onderwijs2032;

»  lid Comité van Aanbeveling van VO-content.

Dhr. E. Kalbfleisch RA MMC:
»  directeur Finance4Care, Zaandam.

Dhr. G.A. Klein Bennink:
»  geen relevante nevenfuncties. 

Mevr. M. de Rijk MSM:
»  journalist/publicist over (sociaal)economische  

 onderwerpen;

»  dagvoorzitter/moderator.

Dhr. P.C. Tange:
»  burgemeester gemeente Wormerland;

»  vice-voorzitter Vereniging van Noord-Hollandse  

 Gemeenten;

»  voorzitter Raad van Toezicht Zorgcirkel;

»  voorzitter Raad van Toezicht Openbaar Primair  

 en Speciaal Onderwijs Purmerend;

»  voorzitter Bestuur Noord-Hollandse   

 Molenfederatie;

» lid van Bestuur Stichting Vrienden van het    
 Zaans Medisch Centrum;

» lid algemeen bestuur Gerrit Blaauw Fonds.
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BIJLAGE 4 NEVENFUNCTIES COLLEGE  
VAN BESTUUR

Dhr. dr. ir. P.W. van Amersfoort:
»  lid Regionaal Economisch Overleg Zaanstreek;

»  penningmeester stichting Zaanstad 

 First in Food.

Mevr. drs. D.H. Nelisse:
»  lid jury Vrijwilligersprijs Zaanstad;

»  lid van de Programmaraad Zaanstreek/  

 Waterland.
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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 2015 geen onderwijs 

uitbesteed in de zin van de Notitie Helderheid.

THEMA 2: 
INVESTEREN VAN PUBLIEKE 
MIDDELEN IN PRIVATE  
ACTIVITEITEN

Het Regio College heeft in 2015 geen publieke  

middelen in private activiteiten geïnvesteerd.

THEMA 3:  
HET VERLENEN VAN  
VRIJSTELLINGEN

Er worden binnen het Regio College vrijstellingen 

aan studenten verleend. De examencommissie van 

de onderwijsafdeling toetst deze vrijstellingen. 

Waar het gaat om bekostigde studenten 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 aanmerking 

van studenten die voorafgaand aan het examen 

geen beroepsopleiding hebben gevolgd.

THEMA 4:  
LES- EN CURSUSGELD NIET  
BETAALD DOOR STUDENTEN ZELF

Het Regio College heeft in 2015 geen publieke mid-

delen gebruikt om les- en cursusgeld van studen-

ten te betalen en heeft ook geen fonds gevormd 

om dit mogelijk te maken. 

THEMA 5:  
IN- EN UITSCHRIJVING EN  
INSCHRIJVING VAN STUDENTEN 
IN MEER DAN ÉÉN OPLEIDING 
TEGELIJK 

In de periode van 1 oktober 2015 tot en met 31 

december 2015 hebben 149 studenten het Regio 

College verlaten, waarvan 52 met bekostigd 

diploma en 97 zonder bekostigd diploma. Nader 

gespecificeerd naar tijdstip: 31 in de maand 

oktober (waarvan 6 met diploma), 50 in de maand 

november (waarvan 14 met diploma) en 68 in de 

maand december (waarvan 32 met diploma).

Er zijn geen studenten die gecombineerde trajec-

ten educatie en beroepsonderwijs volgen.

THEMA 6:  
DE STUDENT VOLGT EEN  
ANDERE OPLEIDING/LEERWEG 
DAN WAARVOOR HIJ IS  
INGESCHREVEN

In 2015 (peildatum 1 oktober 2015) waren er ten 

opzichte van 2014 (peildatum eveneens 1 oktober) 

499 studenten van crebo veranderd en 94 van 

leerweg. Administratieve verwerking van deze 

mutaties geschiedt volgens de uitgangspunten in 

de Notitie Helderheid.

 

Van de 1713 studenten die in 2015 een bekostigd 

diploma hebben ontvangen, hebben 337 studen-

ten in de jaren 2011 tot en met 2015 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.

THEMA 7: 
BEKOSTIGING VAN MAAT-
WERKTRAJECTEN TEN BEHOEVE 
VAN BEDRIJVEN

Hieronder is een overzicht opgenomen van de 

organisaties waarvoor het Regio College in 2015 

maatwerktrajecten en trajecten met groeps kosten 
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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 

uitvoering van deze trajecten worden de voor-

waarden 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 2015 maatwerktrajecten en trajec-
ten met groepskosten (bekostigd onderwijs) 
heeft uitgevoerd:
» Amstelring;

» Covedien Mallinckrodt Medical BV;

» Dutch Cocoa;

» Forbo Flooring BV;

» ICL Fertilizers Europe CV;

» Martin Schilder BV;

» Sanquin;

» Sonneborn;

» Stichting Hervormd Centrum Pennemes;

» Stichting Meevaart Ontwikkelgroep;

» Stichting Waternet;

» Stichting Wonen en Zorg, locatie    

   Tiengemeenten;

» SWA Uitzenden & Detacheren;

» Technicom;

» Zaans Medisch Centrum.

Daarnaast heeft het Regio College in 2015 op 

beperkte schaal niet bekostigd contractonderwijs 

uitgevoerd. Het ging hierbij om een bedrag van 

€ 332.333,75 wat neerkomt op afgerond 1% van de 

totale baten die het Regio College in 2015 heeft 

ontvangen.

Het Regio College besluit in 2016 of contract-

onderwijs gecontinueerd wordt.

THEMA 8: 
BUITENLANDSE STUDENTEN EN 
ONDERWIJS IN HET BUITENLAND

Het Regio College heeft in 2015 slechts studenten 

die rechtmatig in Nederland verblijven voor bekos-

tiging in aanmerking gebracht. Het Regio College 

biedt geen onderwijs aan in het buitenland.



B
JAARREKENING 
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BALANS

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAAT BESTEMMING)

ACTIVA 2015 2014

€ €

VASTE ACTIVA

1.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 338.402  505.179 

1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA 17.271.844 18.791.996

1.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 1  1 

TOTAAL VASTE ACTIVA 17.610.247 19.297.176

VLOTTENDE ACTIVA

1.4 VORDERINGEN 4.350.387 5.882.861

1.5 LIQUIDE MIDDELEN 8.543.640 5.035.527

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 12.894.027 10.918.388

TOTAAL ACTIVA 30.504.274 30.215.564

PASSIVA 2015 2014

€ €

2.1 EIGEN VERMOGEN 20.620.812 18.511.315

2.2 VOORZIENINGEN 917.258 851.048

2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN 3.523.833 3.842.387

2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN 5.442.371 7.010.814

TOTAAL PASSIVA 30.504.274 30.215.564
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BATEN EN LASTEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2015 2015 2014

€ € €

3. BATEN

3.1 RIJKSBIJDRAGEN OCW 40.188.949 39.744.502 36.554.658

3.2 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 1.799.752 1.691.042 2.774.195

3.3 COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN 1.312.020 989.650 989.621

3.4 BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN 544.530 315.250 452.341

3.5 OVERIGE BATEN 757.023 466.422   767.321

 

3. TOTAAL BATEN 44.602.274 43.206.866  41.538.136

4. LASTEN

4.1 PERSONEELSLASTEN 29.202.506 30.009.148 28.068.753

4.2 AFSCHRIJVINGEN 2.655.188 2.354.374 2.261.670

4.3 HUISVESTINGSLASTEN 4.389.876 3.881.700 3.704.825

4.4 OVERIGE LASTEN 6.119.569 5.922.357 6.741.561

4. TOTAAL LASTEN 42.367.139 42.167.579 40.776.809

SALDO BATEN EN LASTEN 2.235.135 1.039.287 761.327

5. FINANCIËLE BATEN  
EN LASTEN

-125.638 -140.000 -130.366

TOTAAL RESULTAAT 2.109.497 899.287 630.961
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KASSTROOMOVERZICHT

KASSTROOMOVERZICHT  

2015 2014

€ €

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIONELE ACTIVITEITEN

SALDO BATEN EN LASTEN 2.235.135 761.327

2.235.135 761.327

AANPASSING VOOR:

AFSCHRIJVINGEN 2.655.188 2.261.670

MUTATIES VOORZIENINGEN 66.211 261.496

2.721.399 2.523.166

VERANDERING IN WERKKAPITAAL:

VORDERINGEN 1.532.472 -71.717

SCHULDEN -1.570.890 461.386

SUBTOTAAL -38.418 389.669

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES 4.918.116 3.674.162

ONTVANGEN INTEREST 11.720 21.324

BETAALDE INTEREST 134.910 157.190

SUBTOTAAL -123.190 -135.866

TOTAAL KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIONELE 
ACTIVITEITEN

4.794.926 3.538.296

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

INVESTERINGEN IN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (-/-) 39.754 129.433

INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA (-/-) 928.505 1.853.347

TOTAAL KAS STROOM UIT INVESTERINGS-
ACTIVITEITEN

-968.259 -1.982.780

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

AFLOSSING LANGLOPENDE SCHULDEN (-/-) 318.554 318.554

TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGS-
ACTIVITEITEN

-318.554 -318.554

TOTAAL NETTO KASSTROOM 3.508.113 1.236.962

2015 2014

 €  € 

HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT:

STAND PER 1 JANUARI 2015 5.035.527 3.798.564

MUTATIE GELDMIDDELEN 3.508.113 1.236.963

STAND PER 31 DECEMBER 2015 8.543.640 5.035.527

TOELICHTING:
» KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIONELE ACTIVITEITEN: 

DE VORDERINGEN ZIJN AFGENOMEN DOORDAT YMERE 1/3 VAN DE KOOPPRIJS VAN C100 HEEFT OVERGEMAAKT   
(À € 1.550K). DE SCHULDEN ZIJN AFGENOMEN DOORDAT IN DECEMBER 2014 DE SUBSIDIE SALARISMIX VOOR HET HELE 
JAAR 2015 VOORAF WAS ONTVANGEN (À € 1.008K).    

» KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN: 
DE DALING VAN DE INVESTERINGEN IN MVA KOMT DOORDAT DE NIEUWBOUW VAN DE GYMZAAL IN 2014 IS AFGEROND. 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN 
ACTIVA EN PASSIVA 

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  

overige financieringsverplichtingen, handels-

schulden en overige te betalen posten.  
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In de jaarrekening zijn de volgende catego-

rieën financiële instrumenten opgenomen: 

Handelsportefeuille (financiële activa en financiële 

verplichtingen), Gekochte leningen en obliga-

ties, 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. 

 

Verstrekte leningen en overige 
 vorderingen  
Verstrekte leningen en overige vorderingen 

worden na eerste opname gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs op basis van de  

effectieve rentemethode, 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 effectieve rentemethode. 

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 verlengen. 

Financiële vaste activa 
De grondslagen voor overige financiële vaste 

activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële 

instrumenten.  

 

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.  
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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 verrichten 

door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voor deze 

verplichtingen is een  voorziening opgenomen. De 

verantwoorde verplichting betreft de beste schat-

ting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichting op balansdatum af te 

wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op con-

tractuele afspraken met personeelsleden (cao en 

individuele arbeidsovereenkomst). Toevoegingen 

aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 

respectievelijk ten gunste van de winst- en verlies-

rekening gebracht.    

     

3. Voorziening jubilea 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening 

voor toekomstige jubileumuitkeringen.  

De voorziening betreft de contante waarde van 

2,3% van de in de toekomst uit te keren jubileum-

uitkeringen. 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. 

Leasing
De instelling kan financiële en operationele 

leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst 

waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het 

eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg  

geheel door de lessee worden gedragen, wordt 

aangemerkt als een financiële lease.    

Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als 

operationele lease. Bij de leaseclassificaties is de 

economische realiteit van de transactie bepalend 

en niet zozeer de juridische vorm. 

 

Operationele lease    
Als de instelling optreedt als lessee in een opera-

tionele lease, wordt het leaseobject niet geac-

tiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele 

lease worden lineair over de leaseperiode ten laste 

van de winst- en verliesrekening gebracht.  
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Opbrengstverantwoording: 
1.  Rijksbijdragen, overige  overheidsbijdragen 
en -subsidies     

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en 

-subsidies uit hoofde van de basisbekostiging 

worden in het jaar waarop de toekenning betrek-

king heeft, volledig verwerkt als baten in de staat 

van baten en lasten. Indien deze opbrengsten 

betrekking hebben op een specifiek doel, dan  

worden deze naar rato van de verrichte werk-

zaamheden als baten verantwoord. Subsidies 

met betrekking tot investeringen en materiële 

vaste activa worden in mindering gebracht op 

het  desbetreffende actief en als onderdeel van de 

afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en 

lasten.       

 

2. Verlenen van diensten 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten 

geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot desbetref-

fende aan de balansdatum in verhouding tot de in 

totaal te  verrichten diensten. 

 

3. 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 zogehe-

ten percentage of completion). Het stadium van 

 voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoor-

delingen 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.

Lasten    

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben.   

 

Personeelsbeloningen    

De beloningen van het personeel worden als last 

in de winst- en verliesrekening verantwoord in de 

periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht 

en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 

op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde 

bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, 

wordt het meerdere opgenomen als toekomstige 

betalingen door de instelling.   

      

Ontslagvergoeding     

In verband met bestaande uitkeringsregelingen 

voor medewerkers in de onderwijssector, heeft 

het Regio College beleid om betaling van ontslag-

vergoedingen zoveel mogelijk te beperken.  

      

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.  
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Bij de verwerking van de rentelasten wordt hier-

mee rekening gehouden.

Transacties met verbonden partijen  
Van transacties met verbonden partijen is sprake 

wanneer een relatie bestaat tussen:   

» de stichting;     

» haar deelnemingen;    

» partijen waarover de stichting beslissende 

zeggenschap kan uitoefenen, en waarop zij 

invloed van betekenis kan uitoefenen; 

» bestuurders, toezichthouders en overig ‘key 

management personnel’ van deze entitei-

ten, alsmede hun naasten (levenspartners en 

af hankelijke kinderen).    

 

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en ver-

koopt de stichting diensten van en aan verschil-

lende verbonden partijen waarin de stichting een 

belang van 50% of minder bezit dan wel waarin 

50% of minder zeggenschap bestaat.   

Deze transacties worden op zakelijke grondslag 

uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar 

zijn met die van transacties met derden.  

Er hebben zich geen transacties met verbonden 

partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. 

       

Kasstroomoverzicht     
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van 

de indirecte methode. 

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 vreem-

de valuta en loopt derhalve ook geen valutarisico.  

   

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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ACTIVA

1.1  IMMATERIËLE VASTE ACTIVA GESPECIFICEERD

SOFTWARE TOTAAL IVA

PER 31 DECEMBER 2014 € €

AANSCHAFWAARDE 1.093.350 1.093.350

CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN EN DESINVESTERINGEN -588.171 -588.171

BOEKWAARDE PER 1 JANUARI 2014 505.179 505.179

INVESTERINGEN  39.754 39.754

AFSCHRIJVINGEN -206.531 -206.531

TOTAAL MUTATIES -166.777 -166.777

PER 31 DECEMBER 2015

AANSCHAFWAARDE 1.133.104 1.133.104

CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN EN DESINVESTERINGEN -794.702 -794.702

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2015 338.402 338.402

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

€ € € € € € €

PER 1 JANUARI 2014

AANSCHAF-
WAARDE

1.397.388 22.403.641 6.243.491 1.459.585 1.266.116 2.458.130 35.228.351

CUMULATIEVE 
AFSCHRIJVINGEN 
EN DESINVES-
TERINGEN

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

BOEKWAARDE 
PER 1 JANUARI 
2015

1.397.388 11.646.755 3.440.840 651.377 621.030 1.034.606 18.791.996

INVESTERINGEN  -   573.337 88.488 134.502  -   132.178 928.505

AFSCHRIJVINGEN  -   -1.460.523 -489.918 -238.373 -74.333 -185.510 -2.448.657

TOTAAL 
MUTATIES

 -   -887.186 -401.430 -103.871 -74.333 -53.332 -1.520.152

PER 31 DECEMBER 2015

AANSCHAF-
WAARDE

1.397.388 22.976.978 6.331.979 1.594.087 1.266.116 2.590.308 36.156.856

CUMULATIEVE 
AFSCHRIJVINGEN 
EN DESINVES-
TERINGEN

 -   -12.217.409 -3.292.569 -1.046.581 -719.419 -1.609.034 -18.885.012

BOEKWAARDE 
PER 31 
DECEMBER 2015

1.397.388 10.759.569 3.039.410 547.506 546.697 981.274 17.271.844

WAARDEBEPALING WOZ PEILDATUM 01-01-2015

WOZ-WAARDE GEBOUWEN EN 
TERREINEN

€ 16.449.000

(DE TOTALE VERZEKERDE WAARDE INCL. INVENTARIS EN 
HUURDERSBELANG BEDRAAGT € 62.241.909)

VERZEKERINGSWAARDE 
GEBOUWEN

€ 42.964.400

» HET COLLEGE VAN BESTUUR HEEFT GEEN INDICATIE VOOR DUURZAME WAARDEVERMINDERING OPGENOMEN. 
   HET REGIO COLLEGE HEEFT GEEN LEEGSTAND EN VERWACHT GEEN GROTE FLUCTUATIES IN DE DEELNEMERS- 
   AANTALLEN. ER ZIJN GEEN INDICATIES VOOR BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN AANWEZIG.

1.3  FINANCIËLE VASTE ACTIVA

STAND PER 1 JANUARI 2015  1 

DOTATIE  -   

ONTTREKKINGEN / RECLASSIFICATIE  -   

STAND PER 31 DECEMBER 2015  1 

  
» 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

1.4 VORDERINGEN 

2015 2014

€ €

1.4.1 DEBITEUREN 496.482 479.124

1.4.2 OVERLOPENDE ACTIVA 3.849.191 5.398.131

OVERIGE VORDERINGEN 4.714 5.606

TOTAAL VORDERINGEN 4.350.387 5.882.861

SPECIFICATIE DEBITEUREN 1.4.1:

DEBITEUREN 559.949 600.214

VOORZIENING DEBITEUREN 63.467 121.090

DEBITEUREN 496.482 479.124

VOORZIENING DEBITEUREN

STAND PER 1 JANUARI 121.089 293.141

DOTATIE 9.308 11.487

ONTTREKKING -66.930 -183.538

VOORZIENING PER 31 DECEMBER 63.467 121.090

SPECIFICATIE OVERLOPENDE ACTIVA 1.4.8:

OVERIGE OVERHEDEN 427.851 159.068

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN 256.670 297.567

VORDERING YMERE VOOR CYPRESSEHOUT C100 3.100.000 4.650.000

VORDERING UIT HOOFDE BELASTINGEN 64.670  - 

OVERIGE  - 291.496

OVERLOPENDE ACTIVA 3.849.191 5.398.131

» DE DALING VAN DE OVERLOPENDE ACTIVA KOMT DOORDAT YMERE IN 2015 EENDERDE VAN DE KOOPPRIJS  
    VAN DE GROND C100 HEEFT VOLDAAN (Á € 1.550K). 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.  
» ALLE VORDERINGEN HEBBEN EEN LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR.

1.5 LIQUIDE MIDDELEN

2015 2014

€ €

KASMIDDELEN 8.836 11.773

TEGOEDEN OP BANK- EN GIROREKENINGEN 5.836.537 2.596.173

DEPOSITO’S 2.698.267 2.427.581

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN 8.543.640 5.035.527

» IN DE KASMIDDELEN IS EEN BEDRAG VAN € 7K (6,5 K 2014) OPGENOMEN, TEN BEHOEVE VAN DE  
    RETOURBETALING BORG KLUISJES EIND SCHOOLJAAR 2015/2016.   
» 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

01-01-15 RESULTAAT 31-12-2015

€ € €

ALGEMENE RESERVE 17.231.041 2.109.497 19.340.538

BESTEMMINGSRESERVE 1.280.274  - 1.280.274

EIGEN VERMOGEN 18.511.315 2.109.497 20.620.812

SPECIFICATIE 
BESTEMMINGSRESERVE(S):

01-01-15 ONTTREKKING DOTATIE 31-12-2015

€ € € €

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 2014  140.280  340.963  46.558  61.751  589.552 

DOTATIE  168.777  -  174.093  -  342.870 

ONTTREKKINGEN  -  -19.624  -  -61.751  -81.375 

STAND PER 
31 DECEMBER 2014

 309.057  321.339  220.651  -  851.047 

STAND PER 1 JANUARI 2015  309.057  321.339  220.651  -  851.047 

DOTATIE  -  24.525  91.342  -  115.867 

ONTTREKKINGEN  -49.656  -  -  -  -49.656 

STAND PER 
31 DECEMBER 2015

 259.401  345.864  311.993  -  917.258 

KORTLOPEND < 1 JAAR  86.467  14.816  146.233  -  247.516 

LANGLOPEND > 1 EN < 5 JAAR  172.934  174.070  165.760  -  512.764 

LANGLOPEND > 5 JAAR  -  156.978  -  -  156.978 

 259.401  345.864  311.993  -  917.258 
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2.3  LANGLOPENDE SCHULDEN

BIJ DE ING IS EEN LANGLOPENDE LENING AANGEGAAN PER 22-10-1999, VOOR DE DUUR VAN 30 JAAR.  

OORSPRONKELIJK LENINGBEDRAG  10.591.911 

AFGELOST T/M 31 DECEMBER 2014  6.430.970 

STAND PER 1 JANUARI 2015  4.160.941 

AFLOSSINGEN 2015  318.554 

  3.842.387 

KORTLOPENDE DEEL VAN DE LANGLOPENDE SCHULD < 1 JAAR  318.554 

STAND PER 31 DECEMBER 2015  3.523.833 

LANGLOPEND DEEL > 1 JAAR EN < 5 JAAR  1.274.214 

LANGLOPEND DEEL > 5 JAAR  2.249.619 

 3.523.833 

» DE GEMIDDELDE RENTEVOET OVER DE LANGLOPENDE LENING IS 3,34% (2014: 3,58%).    
   
» 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

2015 2014

€ €

KORTLOPENDE DEEL VAN LANGLOPENDE SCHULDEN 318.554  318.554 

CREDITEUREN 1.145.676 1.513.659

2.4.1 SUBSIDIES OCW 608.760  1.197.101 

2.4.2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 1.174.450  1.071.813 

SCHULDEN UIT HOOFDE VAN PENSIOENEN 276.054  315.750 

2.4.3 OVERLOPENDE PASSIVA 1.918.877 2.593.937

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 5.442.371  7.010.814 

2.4.1 SPECIFICATIE SUBSIDIES OCW

NIET-GEOORMERKTE SUBSIDIES OCW 535.000  1.019.924 

GEOORMERKTE SUBSIDIES OCW 73.760  177.177 

608.760  1.197.101 

2.4.2 SPECIFICATIE BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

TE BETALEN LOONHEFFING 874.736  784.180 

TE BETALEN OMZETBELASTING 5.344  - 

TE BETALEN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 294.370  287.633 

1.174.450  1.071.813 

2.4.3 SPECIFICATIE OVERLOPENDE PASSIVA

VOORUITONTVANGEN COLLEGE- EN LESGELDEN 499.187 541.861

OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN* 423.724 1.076.422

NOG TE BETALEN VAKANTIEGELD 795.933 773.105

NOG TE BETALEN VAKANTIEDAGEN 162.929 157.409

TE BETALEN ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN 37.104 45.140

1.918.877 2.593.937

* SPECIFICATIE OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN

SUBSIDIE MBO15 "BETER LIGHT" 17.063 34.791

PROV. N-H FOOD- EN PROCES TECH CAMPUS 2.0  -  26.614 

ROC AMSTERDAM - PLUSVOORZIENING  - 182.959

VOORUIT ONTVANGEN OPBRENGSTEN  29.126 286.398

NOG TE BETALEN KOSTEN 280.929 416.795

VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN 96.606 128.865

TOTAAL 423.724 1.076.422

» DE KORTLOPENDE SCHULDEN HEBBEN EEN LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR.
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MODEL G

OMSCHRIJVING JAAR KENMERK DATUM BEDRAG
SALDO 
2014

ONT-
VANGEN

LASTEN
SALDO 
2015

€ € € € €

G1  SUBSIDIES ZONDER VERREKENING CLAUSULES

 -  -  -  -  - 

TOTAAL AFLOPEND
PER 31-12-2015

 -  -  -  -  - 

G2A VERANTWOORDING SUBSIDIE AFLOPEND OP 31-12-2015

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK 
WERK BVE SMM4

2014 602379-1 20-01-2014 165.715 -50.000  - 50.000  - 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK 
WERK BVE SMM5

2015 666459-1 20-01-2015 195.372  - -195.372 195.372  - 

TOTAAL AFLOPEND
PER 31-12-2015

361.087 -50.000 -195.372 245.372  - 

G2 B VERANTWOORDING SUBSIDIE NA 31-12-2015

REGIONAAL 
INVESTERINGSFONDS MBO 
(FPTC 2.0)

2015 646801-1 20-10-2014 508.706 -127.177 -101.741 155.158 -73.760

TOTAAL DOORLOPEND 
PER 31-12-2015

508.706 -127.177 -101.741 155.158 -73.760

TOTAAL GEOORMERKTE 
SUBSIDIES

869.793 -177.177 -297.113 400.530 -73.760

G3  NIET-GEOORMERKTE SUBSIDIES

LERARENBEURS BVE 2015 2015 709111-1 21-09-2015  25.890  - -25.890 25.890  - 

ZIJ-INSTROOM 2015 2015 719997-1 20-11-2015  40.000  - -40.000 40.000  - 

KWALITEITSAFSPRAKEN 2015 
(KAB5)

2015 702318-1 20-05-2015  1.772.285  - -1.772.285 1.272.285 -500.000

KWALITEITSAFSPRAKEN 2015 
(EXCELLENTIE MBO XCB5)

2015 706416-1 21-09-2015  250.172  - -250.172 250.172  - 

SALARISMIX LERAREN MBO 
VSM5

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

CONVENANT VSV 2015 2015 710007-1 20-11-2015  400.000  - -400.000 400.000  - 

CONVENANT VSV 2016 2016 720202-2 20-10-2015  35.000  - -35.000  - -35.000

SCHOOL-EX 2014 SE4B 2014 640322-2 20-07-2015  96.609 -12.197 24.608 -12.411  - 

TOTAAL NIET-
GEOORMERKTE SUBSIDIE

3.627.683 -1.019.924 -2.498.739 2.983.663 -535.000

TOTAAL GENERAAL 4.497.476 -1.197.101 -2.795.852 3.384.193 -608.760

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

» TETRIX  VOOR DE HEMKADE IN ZAANDAM 40.000 53.333  - 

» STICHTING YMERE VOOR CYPRESSEHOUT 97 EN 99  TE ZAANDAM 1.030.000 3.090.000 10.214.160

» STICHTING YMERE VOOR PARKEERPLAATSEN CYPRESSEHOUT 95 EN 97  
   TE ZAANDAM

77.000 231.000 763.583

» GEMEENTE PURMEREND VOOR "DE SPINNEKOP" TE  PURMEREND 443.280 1.329.840 4.211.160

» BOUWMENSEN VOOR DE JUFFERSTRAAT TE ZAANDAM 278.703 836.109 185.802

» GEMEENTE EDAM-VOLENDAM EEN OVEREENKOMST INZAKE 
   ONDERWIJSRUIMTE

58.853 176.559 1.765.589

TOTAAL HUUR 1.927.836 5.716.841 17.140.294

ICT-VERPLICHTINGEN

» CANON INZAKE DE HUUR VAN DE KOPIEERAPPARATEN 335.000 670.000  - 

» FLEVO ICT INZAKE TELEFONIE  ZAANDAM EN PURMEREND 44.513 44.513  - 

» OGD (OPERATOR GROEP DELFT) INZAKE OPERATIONEEL    
   AUTOMATISERINGSSYSTEEM

1.944.322 1.944.322  - 

» PSG INZAKE ICT OP DE LOCATIE SPINNEKOP IN PURMEREND 50.122 50.122  - 

TOTAAL ICT-VERPLICHTINGEN 2.373.957 2.708.957  - 

OVERIGE VERPLICHTINGEN

» CONTRACTEN VERBOUWING B-VLEUGEL (SMT BOUW, CROON EN KLAVER) 3.233.712  -  - 

» ETP EXPLOITATIE VOF INZAKE ONDERHOUD VAN ENERGIE- 
    OPSLAGINSTALLATIE

54.000  -  - 

» OVEREENKOMST FINANCIERING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM,  
    T.B.V. DE TRIADE

55.837 161.835 1.149.881

» ATN BEVEILIGERS 105.465 105.465  - 

» SCHOONMAAKBEDRIJF SUCCES 469.000 1.407.000 1.407.000

» CORMET (CATERING) 103.000 206.000  - 

» KPN (SURFNET) 47.393 47.393  - 

» RENTOKIL (ONGEDIERTEBESTRIJDING) 19.073 19.073  - 

» OLYMPUS ALL INN (BEDRIJFSKLEDING) 5.000  -  - 

» CSU INZAKE GLASBEWASSING 34.315 102.945 102.945

» ESSENT GAS 82.354  -  - 

» ESSENT ELECTRA 171.334  -  - 

TOTAAL OVERIGE VERPLICHTINGEN 4.380.482 2.049.711 2.659.826

BANKGARANTIES

» BANKGARANTIE YMERE 236.496 - -

AAN YMERE ZIJN T.B.V. DE HUURVERPLICHTINGEN BANKGARANTIES TEN 
BEDRAGE VAN € 236.496 AFGEGEVEN

TOTAAL 8.918.771 10.475.509 19.800.120
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TOELICHTING NIET IN DE  
BALANS OPGENOMEN ACTIVA  
EN VERPLICHTINGEN  
    

Leaseverplichtingen
De verplichtingen voor operationele leasing zijn 

hierboven weergegeven. Het Regio College heeft 

geen financiële leaseverplichtingen.   

 

Duurzaamheid en inzetbaarheid
Op basis van de in de CAO MBO opgenomen  

regeling voor duurzame inzetbaarheid van mede-

werkers heeft het Regio College een verplichting  

uit hoofde van de nieuwe regeling seniorenverlof. 

Aangezien sprake is van een nieuwe regeling is op 

dit moment nog onvoldoende informatie beschik-

baar om een betrouwbare schatting te kunnen 

maken van het aantal medewerkers dat gebruik 

zal gaan maken van deze regeling. Derhalve is per 

31 december 2015 geen voorziening gevormd.  

      

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 vreem-

de valuta en loopt derhalve ook geen valutarisico.  

   

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.   

   



92

TOELICHTING OP BATEN

3 BATEN

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2015 2015 2014

€ € €

3.1 RIJKSBIJDRAGEN

3.1.1.1 RIJKSBIJDRAGEN OCW 36.903.401 36.436.195 33.533.212

3.1.2.1 GEOORMERKTE SUBSIDIES 301.885 74.030 770.222

3.1.2.2 NIET-GEOORMERKTE SUBSIDIES 2.983.663 3.234.277 2.251.224

40.188.949 39.744.502 36.554.658

TOELICHTING   
» DE GEOORMERKTE SUBSIDIES 2015 ZIJN HOGER DAN BEGROOT DOORDAT VOOR SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK  
» (SMW) € 245K IS ONTVANGEN TERWIJL € 50K WAS BEGROOT. TEVENS HEBBEN WE € 66K ONTVANGEN VOOR DE  
» LERARENBEURS TERWIJL € 24K WAS BEGROOT.   
» DE NIET-GEOORMERKTE BIJDRAGEN 2015 HEBBEN EEN LAGERE REALISATIE DAN BEGROOT OMDAT € 500K VAN DE  
» PRESTATIEBOX NOG WORDT BESTEED IN 2016.
   

3.2  OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN -SUBSIDIES

3.2.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN EN SUBSIDIES 914.290 871.042 1.828.490

3.2.2 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN 885.462 820.000 945.705

1.799.752 1.691.042 2.774.195

TOELICHTING   
» DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE ‘EDUCATIE 2015’ IS € 43K HOGER DAN BEGROOT DOORDAT ER TWEE  
   PARTICIPATIEGROEPEN EN TWEE GROEPEN TAALLESSEN VOOR VLUCHTELINGEN EXTRA WERDEN INGEPLAND  
   EN BEKOSTIGD.      

3.3   COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN

3.3.2 WETTELIJK CURSUSGELD 338.784  -  - 

3.3.2 VAVO / VO PARTICULIER 353.902 315.000 370.122

3.3.2 OPLEIDINGSGEBONDEN LEERMIDDELEN 466.682 451.000 429.343

3.3.2 BIJDRAGE EXCURSIE 31.279 96.650 129.595

3.3.2 OVERIGE BIJDRAGE DEELNEMERS 117.116 100.000 46.065

3.3.2 OPBRENGST STAGEVERGOEDING 4.257 27.000 14.496

1.312.020 989.650 989.621

TOELICHTING 
» DE EINDBALANS WETTELIJK CURSUSGELD IS VRIJGEVALLEN IN DE EXPLOITATIE CONFORM REGELGEVING RJ660. 
» DE BIJDRAGE EXCURSIE VAN STUDENTEN IS LAGER UITGEVALLEN DOORDAT ER MINDER BUITENLANDSE REIZEN ZIJN  
   GEBOEKT DAN IS BEGROOT.   
» DE OVERIGE COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN 2015 ZIJN NAGENOEG CONFORM BEGROTING 2015.  
  

3.4  BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN

3.4.1 CONTRACTONDERWIJS 332.334 240.750 311.901

3.4.3 OVERIGE BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN 212.196 74.500 140.440

544.530 315.250 452.341

TOELICHTING  
» DE OPBRENGST CONTRACTONDERWIJS IS HOGER DAN BEGROOT DOOR ONVOORZIENE CONTRACTINKOMSTEN  
   VAN ZORGCURSUSSEN BIJ MBO PURMEREND. HET AANTAL INSCHRIJVINGEN IS VOORAF MOEILIJK VAST TE STELLEN EN     
   LASTIG TE BEGROTEN.
» WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN IS HOGER DAN BEGROOT DOOR O.A. EEN EENMALIGE EXTRA SUBSIDIE VOOR  
   HET PROJECT ‘AANVAL OP DE UITVAL’ VAN € 70K. 
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REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2015 2015 2014

€ € €

3.5  OVERIGE BATEN 

757.023 466.422 767.321

SPECIFICATIE OVERIGE BATEN

3.5.1 OPBRENGST VERHUUR 180.312 175.800 214.927

3.5.2 DETACHERING PERSONEEL 281.379 244.322 208.859

3.5.6 ACTIVITEITEN 63.125 40.000 114.719

3.5.6 OPBRENGSTEN PASJES 6.650 5.000 6.050

3.5.6 OPBRENGSTEN AFVALVERWERKING 751 1.300 557

3.5.6 OVERIGE 224.806  - 222.209

757.023 466.422 767.321

SPECIFICATIE OVERIGE BATEN POST 'OVERIGE'

PRO-RATA BTW, BELASTINGTERUGGAVE  -  - 148.450

YMERE INDEXERING KOOP C100 87.988  -  - 

YMERE BIJDRAGE IN INVESTERINGSKOSTEN 38.000  -  - 

RETOUR OZB 2014 39.869  -  - 

ATLAS RETOUR HUUR 2010/2014 28.823  -  25.908 

OVERIGE 30.126  - 47.851

224.806  - 222.209

TOELICHTING  
» DE OPBRENGSTEN OVERIGE BATEN POST ‘OVERIGE’ WORDEN NIET BEGROOT. 
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TOELICHTING OP LASTEN

4. LASTEN

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2015 2015 2014

€ € €

4.1  PERSONEELSLASTEN

4.1.1.1 BRUTOLONEN EN SALARISSEN 18.979.114 20.311.918 17.828.812

4.1.1.2 SOCIALE LASTEN 2.337.242 2.350.000 2.253.503

4.1.1.3 PENSIOENPREMIES 2.423.268 2.450.000 2.695.090

LONEN EN SALARISSEN 23.739.624 25.111.918 22.777.405

4.1.2.1 DOTATIES PERSONELE VOORZIENINGEN 115.867  - 342.871

4.1.2.1 ONTTREKKING PERSONELE VOORZIENINGEN -49.656  - -81.375

SALDO PERSONELE VOORZIENING 66.211  - 261.496

4.1.2.2 PERSONEEL NIET IN LOONDIENST 3.645.741 2.420.985 3.607.992

4.1.2.3 OVERIGE PERSONELE LASTEN 1.819.645 2.476.245 1.483.100

5.465.386 4.897.230 5.091.092

4.1.3 AF: ONTVANGEN ZIEKENGELDEN 68.714  - 61.240

4.1 TOTAAL PERSONEELSLASTEN 29.202.506 30.009.148 28.068.753

TOELICHTING    
» HET TOTAAL AANTAL PERSONEELSLEDEN OVER 2015 BEDROEG 470 (OVER 2014 WAREN DAT 462 PERSONEELSLEDEN).  
» HET GEMIDDELD AANTAL FTE OVER 2015 BEDROEG 360 (OVER 2014 WAREN DAT ER GEMIDDELD 353).  
   DE STIJGING VAN HET PERSONEEL NIET IN LOONDIENST TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2015 IS TOE TE SCHRIJVEN  
    AAN TIJDELIJKE INHUUR EN HOUDT GELIJKE TRED MET DE LAGERE KOSTEN VOOR PERSONEEL WEL IN LOONDIENST.  
    ER IS GEKOZEN VOOR EEN MEER FLEXIBEL PERSONEELSBELEID (FLEXIBELE SCHIL).    
» ALLE WERKNEMERS ZIJN WERKZAAM IN NEDERLAND.   
       

PENSIOENREGELINGEN

De pensioenregeling van de instelling is onder-

gebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. 

ABP is het pensioenfonds voor alle mensen die 

werken bij overheid en onderwijs.

   

Beleidsdekkingsgraad    
De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2015 is 

97,2%. De pensioenregels schrijven voor dat de 

beleidsdekkingsgraad 128% moet zijn (afhankelijk 

van de rente en beleggingsmix kan deze grens 

verschuiven). Wettelijk is bepaald dat de beleids-

dekkingsgraad niet langer dan vijf jaar onder 

104,2% mag liggen. Is de beleidsdekkingsgraad 

lager dan 128% dan moet het ABP een herstelplan 

opstellen om binnen maximaal tien jaar weer een 

dekkingsgraad van minimaal 128% te krijgen.   

In het geval het ABP verwacht dat het niet lukt 

om binnen tien jaar de 128% te halen of dat de 

beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager is 

dan 104,2%, dan moeten de pensioenen worden 

verlaagd en/of de premies worden verhoogd. 

Er zijn geen aanvullende verplichtingen in het 

kader van een herstelplan voor het Regio College. 

Eventuele tekorten worden middels een tariefs-

wijziging van premies doorbelast.



95

VERVOLG 4. LASTEN

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2015 2015 2014

€ € €

4.2.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 206.531 235.644 181.270

4.2.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA 2.448.657 2.118.730 2.080.400

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 2.655.188 2.354.374 2.261.670

SPECIFICATIE BIJ POST: AFSCHRIJVINGEN

4.2.1 SOFTWARE 206.531 235.644 181.270

4.2.2 HARDWARE 238.373 224.291 230.258

4.2.2 GEBOUWEN & VERBOUWINGEN 1.460.523 1.208.910 1.203.748

4.2.2 MACHINES & INSTALLATIES 489.918 409.917 383.378

4.2.2 INRICHTING KANTOREN 74.333 74.333 77.682

4.2.2 INRICHTING LESLOKALEN 185.510 201.279 185.334

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 2.655.188 2.354.374 2.261.670

TOELICHTING     
» DE AFSCHRIJVINGEN ZIJN € 300K HOGER DAN BEGROOT I.V.M. € 370K VERSNELDE INHAALAFSCHRIJVING OP  
   DE INVESTERINGEN IN DE  B-VLEUGEL C99 VANWEGE DE NIEUWE RENOVATIE HIERVAN. ZONDER DEZE EXTRA  
   AFSCHRIJVINGEN ZIJN DE KOSTEN CONFORM BEGROTING.

4.3  HUISVESTINGSLASTEN

4.3.1 HUUR GEBOUWEN E.D. 2.019.770 2.071.000 2.089.516

4.3.2 VERZEKERINGEN 37.533 45.000 36.572

4.3.3 ONDERHOUD GEBOUWEN, INSTALLATIES 377.131 160.000 280.221

4.3.4 ENERGIE EN WATER 406.942 375.000 300.840

4.3.5 SCHOONMAAKKOSTEN 603.960 581.500 601.932

4.3.6 HEFFINGEN 107.347 137.000 137.489

4.3.7 BEVEILIGING 114.298 115.000 117.210

4.3.7 AANSCHAF INVENTARIS 90.270 49.500 69.893

4.3.7 ONDERHOUD INVENTARIS 38.685 47.700 62.926

4.3.7 OVERIGE 593.940 300.000 8.226

TOTAAL HUISVESTINGSLASTEN 4.389.876 3.881.700 3.704.825

TOELICHTING     
» IN 2015 ZIJN ER MEER UITGAVEN GEDAAN TEN BEHOEVE VAN ONDERHOUD VAN INSTALLATIES DOOR TECHNISCHE  
    PROBLEMEN EN ONVOORZIEN ONDERHOUD DAN IS BEGROOT OVER 2015. TEVENS ZIJN NIET-BEGROTE 
    INVESTERINGEN ZOALS NAGEKOMEN LASTEN GYMZAAL (€ 92K) EN VERBOUWING REPRORUIMTE (€ 40K) HIEROP 
    TERECHT GEKOMEN. 
» DE POST ‘OVERIGE’ BESTAAT UIT DE KOSTEN HERHUISVESTING VAN C100 I.V.M. DE VERBOUWING VAN DE B-VLEUGEL. 
      

4.4  OVERIGE LASTEN

4.4.1 ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN 2.465.106 2.047.057 2.197.091

4.4.2 INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN 777.586 796.300 1.364.832

4.4.4 AUTOMATISERINGSKOSTEN 2.815.642 3.029.000 3.115.668

4.4.1.1 ACCOUNTANTSHONORARIUM 61.236 50.000 63.970

TOTAAL OVERIGE LASTEN 6.119.569 5.922.357 6.741.561
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4. TOTALE LASTEN 42.367.140 42.167.579 40.776.810

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2015 2015 2014

SPECIFICATIE BIJ POST: ADMINISTRATIE- EN BEHEERSLASTEN

4.4.1 KANTOORMIDDELEN 128.805 131.000 114.282

4.4.1 REPROKOSTEN 338.193 237.417 378.883

4.4.1 PORTOKOSTEN 74.729 89.250 87.418

4.4.1 TELEFOONKOSTEN 46.560 82.990 71.025

4.4.1 CONT/ABONNEMENTEN 198.467 191.500 187.775

4.4.1 VAKLITERATUUR 19.258 29.400 26.490

4.4.1 EXTERNE ADVISEURS 912.421 559.500 735.224

4.4.1 VERZEKERINGEN (ALGEMEEN) 27.565 23.500 25.019

4.4.1 KOSTEN EHBO/BHV 11.058 11.500 8.692

4.4.1 DUBIEUZE DEBITEUREN -57.632 75.000 -45.119

4.4.1 CATERINGKOSTEN 103.235 92.500 83.982

4.4.1 ADVERTENTIEKOSTEN/PUBLIC RELATIONS 270.408 278.500 298.149

4.4.1 REPRESENTATIE 29.791 27.500 31.192

4.4.1 SMO EXTERN 146.660 100.000 128.200

4.4.1 KOSTEN ARCHIEF 12.177 7.000 12.208

4.4.1 DIVERSE ADMINISTRATIE- EN BEHEERSLASTEN 203.411 110.500 53.671

TOTAAL ADMINISTRATIE- EN BEHEERSLASTEN 2.465.106 2.047.057 2.197.091

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 EN GEDEELTELIJKE VERVANGING  
    VAN AFDELINGSHOOFDEN DAN VOORAF WAS VOORZIEN. 
» DE REPROKOSTEN BEDRAGEN MEER DAN IS BEGROOT MAAR ZIJN MINDER DAN IN 2014 OMDAT ER EEN NIEUW 
» CONTRACT IS AFGESLOTEN MET CANON (WAS OCÉ).     

SPECIFICATIE BIJ POST: INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN

4.4.2 VERBRUIKSMATERIALEN DEELNEMERS 62.935 84.500 83.768

4.4.2 BOEKEN SYLLABI DEELNEMERS 117.711 110.200 136.826

4.4.2 EXAMEN EXTERNE 346.827 373.000 368.499

4.4.2 EXCURSIES DEELNEMERS 141.307 103.100 131.423

4.4.2 OVERIGE LESACTIVITEITEN 108.806 125.500 644.316

TOTAAL INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN 777.586 796.300 1.364.832

TOELICHTING    
» DE  REALISATIE VAN DE INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN 2015 LIGT IN DE LIJN VAN DE BEGROTING.  
   

SPECIFICATIE BIJ POST: AUTOMATISERINGSKOSTEN

4.4.4 GEBRUIKERSLICENTIES 471.970 563.000 581.840

4.4.4 KOSTEN APPLICATIES 130.812 127.500 213.883

4.4.4 SERVICECONTRACTEN 1.956.103 2.154.500 2.129.761

4.4.4 KOSTEN NETWERK 70.621 92.000 69.295

4.4.4 DIVERSE AANSCHAF HARDWARE 106.378 42.500 57.313

4.4.4 DIVERSE AANSCHAF SOFTWARE 79.758 49.500 63.576

TOTAAL AUTOMATISERINGSKOSTEN 2.815.642 3.029.000 3.115.668

TOELICHTING    
» DE TOTALE AUTOMATISERINGSKOSTEN 2015 ZIJN LAGER DAN DE BEGROTING 2015 MAAR LIGGEN IN DE LIJN VAN 
    DE REALISATIE 2014.   
» DOOR DE UITBREIDING VAN DE HARDWARE (NIET-BEGROTE INVESTERINGEN) ZIJN DE KOSTEN DAARVAN MEER  
    GESTEGEN DAN WAS VOORZIEN.       



97

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2015 2015 2014

SPECIFICATIE BIJ POST: ACCOUNTANTSHONORARIUM

4.4.1.1 ONDERZOEK JAARREKENING  
(INCL. BEKOSTIGING, INCL. BTW)

50.000 50.000 50.000

4.4.1.1 ANDERE CONTROLEOPDRACHTEN  
(INCL. BEKOSTIGING, INCL. BTW)

11.235  - 13.970

TOTAAL ACCOUNTANTSHONORARIUM 61.235 50.000 63.970

TOELICHTING  
» DE HIERBOVEN OPGENOMEN BEDRAGEN BESTAAN UIT DE IN HET VERSLAGJAAR AAN DE INSTELLING TOE TE REKENEN 
    ACCOUNTANTSKOSTEN.  
» DE ‘ANDERE CONTROLEOPDRACHTEN’ BETREFFEN DE CONTROLE OP DE SUBSIDIES DMO EN EDUCATIE. 
 

5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 RENTEBATEN 11.720  - 25.843

5.5 RENTELASTEN (-/-)* -137.357 -140.000 -156.209

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -125.637 -140.000 -130.366

* DE VERLAGING VAN DE RENTELASTEN IS EEN GEVOLG VAN DE AFLOSSING OP DE HOOFDSOM (À € 318.554 PER JAAR). 

6. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

ER HEBBEN ZICH GEEN TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN VOORGEDAAN OP NIET-ZAKELIJKE GRONDSLAG. 

VOOR DE BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS WORDT VERWEZEN NAAR DE WNT.  

TOELICHTING OP PAGINA 98. 
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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 € 122.561 € 15.405 N.V.T. N.V.T.

LID COLLEGE 
VAN 
BESTUUR

N
MEVR. DRS.  
D.H. NELISSE

15-3-2012 N.V.T. 1 FTE € 107.792 € 14.961 N.V.T. N.V.T.

VOORZITTER 
RAAD VAN 
TOEZICHT

J
DE HEER DRS.  
H. DIJKSMA

1-5-2011 1-5-2015 € 8.228 N.V.T. N.V.T.

LID RAAD 
VAN 
TOEZICHT

N
DE HEER  
P.C. TANGE

1-1-15 31-12-18 € 5.324 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 € 5.324 N.V.T. N.V.T.

LID RAAD 
VAN 
TOEZICHT

N
MEVR.  
M. DE RIJK MSN

1-1-15 31-12-18 € 5.324 N.V.T. N.V.T.

LID RAAD 
VAN 
TOEZICHT

N
DE HEER G.A. 
KLEIN BENNINK

1-2-2013 1-2-2017 € 4.400 N.V.T. N.V.T.

LID RAAD 
VAN 
TOEZICHT

N
DE HEER E. 
KALBFLEISCH RA

1-6-2011 1-6-2015 € 5.324 N.V.T. N.V.T.

AFDELINGS- 

MANAGER 

VTO

N

MEVR.  

A. WASSING  

(VIA DIAFERO)

1-1-15 31-7-16 1 FTE € 194.130
WNT NIET 

TOPFUNCTIONARIS
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. BEZOLDIGING RVT IS  
    INCLUSIEF BTW.
          
* DE BELONING TOPFUNCTIONARISSEN BINNEN HET REGIO COLLEGE OVERSCHRIJDT NIET DE NORM VAN HET WNT  
   (HET NORMBEDRAG VOOR HET JAAR 2015 IS € 178.000).       
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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 dr. L. Elffers; 

» De heer P.C. Tange;    

» De heer G.A. Klein Bennink;

» De heer E. Kalbfleisch RA MMC.

OVERIGE GEGEVENS 

Bestemming van het nettoresultaat   
       

Statutaire regeling resultaatbestemming  
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen 

inzake de resultaatbestemming. In de vergadering 

van 13 juni 2016 heeft de Raad van Toezicht de 

jaarrekening 2015 goedgekeurd en het voorstel  

van het College van Bestuur overgenomen om het 

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ad  

€ 2.109.497 ten gunste te brengen aan de Algemene 

Reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening 

2015 verwerkt.     

  

Gebeurtenissen na balansdatum   
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum 

plaats gevonden.

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant     
Zie pagina 101.     

   

Zaandam, 13 juni 2016 
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Goedgekeurd door de Raad van Toezicht van het Regio College op 13 juni 2016

Drs. H. Dijksma, voorzitter    G.A. Klein Bennink, secretaris

Vastgesteld door het College van Bestuur van het Regio College op 13 juni 2016

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