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voor u ligt het jaarverslag 2016 van het  
regio College Zaanstreek-Waterland, voluit:  
de stichting regio College voor beroepsonder-
wijs en educatie Zaanstreek-Waterland.

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

b - de jaarrekening.

In het eerste hoofdstuk doet het College van 

Bestuur (CvB) verslag van de belangrijkste ontwik-

kelingen en resultaten in 2016, gerelateerd aan de 

visie en de strategie van het Regio College en de 

voornemens in het instellingswerkplan 2016. Dit 

hoofdstuk wordt afgesloten met een vooruitblik 

op de jaren 2017 en 2018. 

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 studentenraad. 

De hoofdtekst van het bestuursverslag bevat 

een overzicht van de belangrijkste resultaten 

en cijfers; meer gedetailleerde cijfers zijn in de 

bijlage opgenomen.

In het tweede deel van het jaarverslag, de jaar-

rekening, worden de financiële resultaten van 

het Regio College over 2016 gepresenteerd en 

toegelicht.
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Het jaar 2016 is gestart met de presentatie van 

de nieuwe strategienota ‘Regio College 2020 – 

Vernieuwen en Versterken’ aan de medewerkers 

en aan externe stakeholders. In de strategienota 

is de volgende missie voor het Regio College 

vastgelegd.

Het Regio College leidt jongeren en vol

wassenen op om een beroep uit te oefenen 

dat past bij hun capaciteiten en ambities. 

Met hun diploma gaan ze direct de arbeids

markt op of ze vervolgen hun opleiding in 

het hoger beroepsonderwijs. We helpen hen 

ook zich persoonlijk te ontwikkelen en hun 

plek te vinden in de maatschappij.

We zijn met name gericht op de arbeids

markt in ZaanstreekWaterland. In deze 

regio bieden we een breed aanbod aan 

mboopleidingen, volwassenenonderwijs 

en educatietrajecten. Het aanbod aan 

mboopleidingen bevat de domeinen tech

niek, economie & handel en zorg & welzijn. 

 Binnen ieder domein worden opleidingen 

op alle niveaus en in beide leerwegen (de 

beroepsopleidende en de beroepsbegelei

dende leerweg) verzorgd. We geven onder

wijs aan zowel studenten die rechtstreeks 

instromen uit het voortgezet onderwijs als 

aan werkenden voor bijscholing.

Uit die missie volgt een aantal beloftes, waar het 

Regio College voor staat.

wij zijn onderwijs
We zetten ons ervoor in dat elke student zijn 

opleiding via de kortst mogelijke route doorloopt 

en het Regio College met een diploma verlaat. We 

bieden goed onderwijs en organiseren het goed. 

Ook zorgen we voor een veilige leeromgeving, 

waarin studenten en medewerkers zich op hun 

gemak voelen. Daarvoor zijn duidelijke afspraken 

nodig over gewenst gedrag. Dat betekent ook dat 

we grenzen stellen en studenten zo nodig aan-

spreken op ongewenst gedrag. 

 

wij zijn transparant
We zijn binnen en buiten de school open en 

leggen verantwoording af over wat we doen, wat 

we bereiken en wat we moeten verbeteren. We 

voldoen aan de normen voor kwaliteit en integri-

teit die voor mbo-instellingen gelden. 

wij zijn ambitieus
We leggen de lat graag steeds iets hoger en zetten 

ons voortdurend in om het onderwijs te verbete-

ren en betere resultaten te bereiken. We stimu-

leren onze studenten om hun ambities waar te 

maken. 

 

wij zijn betrokken
We zijn betrokken bij onze studenten en bij elkaar 

als medewerkers, met al onze verschillende cultu-

ren en levensstijlen. We zijn nauw betrokken bij 

onze omgeving en spelen in op veranderingen op 

de arbeidsmarkt, in de maatschappij en in de leef-

wereld van onze studenten. We zoeken de samen-

werking met partners in de regio, zoals andere 

onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten.

wij zijn realistisch
We zijn realistisch: als kleine mbo-instelling 

kunnen we niet alles doen en moeten we soms 

keuzes maken. Als dat het geval is, kiezen we op 

grond van de vraag: wat past het beste bij onze 

missie en waar zijn we goed in? 

In de strategienota ‘Regio College 2020 – 

Vernieuwen en versterken’ staat de missie 

 uitgewerkt in een visie op onderwijs. Deze   

zijn uitgewerkt in speerpunten voor de periode 

2016-2020. De belangrijkste speerpunten voor 

2016 zijn vertaald naar activiteiten in het 

instellingswerkplan. 

1.1  vernieuwen en versterken
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tHema 1: vormgeving en uitvoering onderWijs

doel: een nog betere en meer flexibele aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt met  
vernieuwd onderwijs, verbeterde doorstroom naar vervolgopleidingen en een betere profilering 
van het opleidingsaanbod van het Regio College.

vOORgenOMen Resultaat instellingsweRKPlan 2016 Realisatie 

» Onderwijsteams hebben curricula van alle kwalificatie- 

  dossiers, inclusief keuzedelen, ontworpen. in verband  

  met de afgesproken portfolioverdeling in Purmerend  

  worden de kwalificatiedossiers Zorg & welzijn samen  

  met de betrokken opleidingen van het Horizon College  

  ontwikkeld. in dit kader zijn alle nieuwe Onderwijs- en  

  examenregelingen (OeR’s) uiterlijk 1 juli 2016 vastgesteld  

  en wordt onderwijs volgens nieuwe curricula gegeven  

  per 1 augustus 2016.

De meeste OER’s zijn voor 1 juli vastgesteld. Enkele 

OER’s zijn later vastgesteld, omdat ze afweken van 

de normen wat betreft programmering onderwijs-

tijd. 

De ontwikkeling van curricula loopt op schema.

» diensten richten ondersteunende systemen en, waar  

  nodig, handboeken en servicedocumenten in op de  

  nieuwe kwalificatiedossiers. dit is uiterlijk 1 juli gereed. 

De planning is gehaald. 

» samen met het bedrijfsleven wordt een aansprekend  

  programma ontwikkeld conform het projectplan  

  excellent ondernemerschap. Per schooljaar 2016-2017  

  wordt met minimaal tien studenten gestart.

Het programma StartUP! Excellent Ondernemen is 

gestart in november met vijftien studenten. Het 

lokale bedrijfsleven is hierbij betrokken

tabel 1.1  REALISATIE VORMGEVING EN UITVOERING VAN HET ONDERWIjS EN DE BEHAALDE RESULTATEN

1.2  de belangrijkste activiteiten in 2016

In het vervolg van dit hoofdstuk rapporteert het 

College van Bestuur wat het Regio College heeft 

bereikt op de hoofdthema’s uit het instellings-

werkplan 2016 en waar nog meer aan is gewerkt. 

De focus lag in 2016 op verbetering van de 

onderwijskwaliteit, de invoering van de nieuwe 

kwalificatiedossiers en de modernisering van 

de  organisatiestructuur van het Regio College. 

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 2017 en 2018.
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invoering nieuwe kwalificatiedossiers:  
herontwerp van het onderwijs
In augustus 2016 is bij alle opleidingen het 

eerste jaar volgens de nieuwe, landelijk vastge-

stelde kwalificatiedossiers van start gegaan: een 

belangrijke en omvangrijke vernieuwing van het 

beroepsonderwijs. De onderwijsteams hebben het 

onderwijs voor hun opleidingen opnieuw ont-

worpen. Het ontwikkelen en invoeren van nieuwe 

kwalificatiedossiers is een intensief traject, 

waarvoor tijdelijk extra formatie aan de teams 

beschikbaar is gesteld. 

Onderdeel van het nieuwe onderwijsprogramma 

zijn de keuzedelen. Het CvB heeft het aanbod 

keuzedelen van de verschillende opleidingen voor 

het schooljaar 2016-2017 vastgesteld. Het gaat in 

totaal om 74 keuzedelen. Studenten kunnen straks 

een keuze maken uit minimaal twee configuraties 

van keuzedelen per opleiding. Zoals vastgelegd in 

de strategienota ‘Vernieuwen en Versterken’ zijn 

er drie keuzedelen die organisatiebreed worden 

aangeboden: duurzaamheid, ondernemerschap 

en doorstroom mbo-hbo. Voor de invulling van 

het keuzedeel duurzaamheid kan gebruik worden 

gemaakt van materiaal dat door een ander roc is 

ontwikkeld, de invulling van het keuzedeel door-

stroom mbo-hbo vindt plaats in het verband van 

het overleg tussen de Noord-Hollandse roc’s en 

hbo-instellingen. Voor ondernemerschap kunnen 

teams kiezen uit een aantal varianten. Belangrijke 

aandachtspunten zijn de invoering van de keuze-

delen bij de BBL-opleidingen, waar het onderwijs 

voor het grootste deel in de beroepspraktijk plaats- 

vindt, en de examinering van de keuzedelen.

bewegingsonderwijs bij het Regio College
Het Regio College wil studenten binnen de onder-

wijstijd in de gelegenheid stellen zich breed te 

oriënteren op en/of te bekwamen in de huidige 

beweeg- en sportcultuur (georganiseerde en onge-

organiseerde sport). Bewegingsonderwijs heeft als 

doel studenten te stimuleren te werken aan een 

gezonde en actieve leefstijl, nu en in de toekomst. 

Het Regio College wil studenten opleiden tot 

vitale werknemers met een daarbij behorende 

gezonde leefstijl met het oog op toekomstige 

duurzame beroepsuitoefening.

In 2016 is bewegingsonderwijs opgenomen in het 

onderwijsprogramma voor alle eerstejaars BOL-

studenten. In 2017 wordt dit uitgebreid met een 

programma voor de tweedejaars BOL-studenten. 

Dit is nog maar een deel van de te realiseren 

ambitie. 

startup! excellent Ondernemen
StartUP! Excellent Ondernemen is in 2016 ontwik-

keld als een intensief programma voor ambitieuze 

studenten. In het programma worden vijftien 

studenten opgeleid tot (startende) ondernemer. 

Op 1 november is het startsein gegeven voor dit 

initiatief. Het programma gaat verder en dieper 

dan de reguliere opleidingen over ondernemer-

schap. De focus ligt op het kennis vergaren van 

ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en 

ondernemen in de praktijk. In het theoretische 

onderdeel wordt middels workshops de benodigde 

kennis op interactieve wijze aangeboden door 

ervaren ondernemers. In het onderdeel ‘Bouw een 

Bedrijf ’ leert de student de fijne kneepjes van het 

praktisch ondernemerschap. Ook opent StartUP! 

Excellent Ondernemen deuren naar Zaanse en 

Waterlandse bedrijven door de connecties met het 

bedrijfsleven die het Regio College heeft opge-

bouwd. Aan het einde van de opleiding krijgen 

de studenten een bewijs waarmee zij kunnen 

aantonen dat zij het programma succesvol hebben 

afgerond. Bovendien maken zij kans op een finan-

ciële bijdrage van € 5.000, gesponsord door het 

bedrijfsleven, bestemd als startkapitaal voor een 

eigen onderneming en gekoppeld aan coaching. 

een veilig schoolklimaat
De conflicten en aanslagen die in 2016 plaats-

vonden in de wereld leidden landelijk tot scherpe 

maatschappelijke discussies die ook een impact 

hebben op het Regio College met zijn diverse 

studentenpopulatie. Het maakt het meer dan 

ooit noodzakelijk om met elkaar – medewerkers 

en studenten – het gesprek aan te gaan over de 

rol van de school bij dit soort maatschappelijke 

kwesties en medewerkers in staat te stellen om 

goed om te gaan met thema’s als radicalisering, 

polarisatie, tolerantie en vrijheid van meningsui-

ting. Het Regio College heeft daarom in 2016 extra 

aandacht besteed aan sociale veiligheid, in het 

bijzonder tolerantie, diversiteit en radicalisering. 

Docenten, zorgfunctionarissen en medewerkers 

van diensten hebben workshops gevolgd over 

deze thema’s. Ook is een Meldcode Radicaliseren 

opgesteld, zodat signalen die radicalisering 

typeren beter worden herkend en iedereen weet 

wat hij of zij moet doen om de veiligheid en 

het leerproces van studenten te waarborgen. In 

het Veiligheidsplan, dat in juli 2016 is vastge-

steld, is een veilig schoolklimaat uitgewerkt in 

visie, beleid en verantwoordelijkheden. Met het 

aanstellen van een veiligheidscoördinator is sinds 

oktober 2016 nog meer kennis in huis als het gaat 

om veiligheid in brede zin.



9

tHema 2: kWaliteitsZorg en basis op orde

doel: kwaliteitszorg en -borging is zodanig ingericht en functioneert op dusdanig niveau dat  
wordt voldaan aan de eisen en normen van de inspectie en aan de normen zoals vastgelegd in  
instellings-, afdelings- en teamwerkplan. in tabellen 1.2 en 1.3 worden de belangrijkste resultaten 
gepresenteerd.

vOORgenOMen Resultaat instellingsweRKPlan 2016 Realisatie 

» nieuwe examenorganisatie, met centrale examen- 

   commissie die diplomeert op basis van voorbereiding  

   door examencommissies en die de kwaliteit van de  

   examenprocessen borgt, van start met ingang van  

   1 augustus 2016.

In 2016 is nog geen instemming van de OR  

verkregen voor het door het CvB voorgestelde 

nieuw examenreglement met centrale examen-

commissie. Datum invoering is verschoven naar  

1 augustus 2017. Nieuw handboek examinering is 

in voorbereiding.

» vernieuwing en verbetering van examinering.  

   uit jaarverslagen examencommissies en audits blijkt  

   dat examinering in het schooljaar 2015-2016 voldoet  

   aan toezichtkader inspectie.

Uit onderzoek door de Onderwijsinspectie is 

gebleken dat kwaliteitsborging examinering nog 

tekortschiet, met name wat betreft toezicht  

examinering in de beroepspraktijk. Naar aan-

leiding van deze uitkomsten hebben de examen-

commissies verbeterplannen opgesteld en in  

uitvoering genomen.

tabel 1.2  REALISATIE KWALITEITSZORG EN ‘BASIS OP ORDE’ EN DE BEHAALDE RESULTATEN

examenorganisatie
In 2016 is door het College van Bestuur en een 

werkgroep van inhoudelijk deskundigen gewerkt 

aan het maken van een voorstel voor een nieuwe 

Examenorganisatie. In juni adviseerde de onder-

nemingsraad (OR) over een eerste voorstel. Kern 

van het voorstel is de instelling van een centrale 

examencommissie met een onafhankelijk voorzit-

ter die, na voorbereiding door de examencom-

missies, uiteindelijk het besluit tot diplomering 

neemt en toezicht houdt op de uitvoering van de 

examenprocessen door de examencommissies. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de OR 

heeft het CvB het voorstel op een aantal punten 

aangepast. De bevoegdheid tot het verlenen van 

vrijstellingen en het behandelen van bezwaar-

schriften is in het aangepaste reglement belegd 

bij de examencommissies. De uiteindelijke beslis-

sing tot het afgeven van een diploma blijft bij de 

centrale examencommissie liggen. 

verbetering proces van aanmelding tot  
plaatsing
Als studenten bij het Regio College willen gaan 

studeren, doen ze altijd een intake. Om daar 

goed op voorbereid te zijn en studenten zo snel 

mogelijk een plek te garanderen, is het van belang 

dat de beoordeling van de aanmelding, intake en 

inschrijving goed geregeld zijn. Daarom wordt 

het aanmeld- en intakeproces sinds 2015 jaarlijks 

geëvalueerd. Het is gelukt om meer aanmel-

dingen en intakes voor 1 juli te realiseren. De 

‘documentendag’, waarbij ingeschreven studenten 

in een uitnodigende setting hun papierwerk in 

orde kunnen maken, heeft bijgedragen aan een 

 vlottere verwerking van de noodzakelijke inschrijf-

documenten. De documentendag heeft nieuwe 

studenten bovendien een gevoel van welkom 

gegeven. Uit evaluatie is ook gebleken dat de 

gang van zaken rond wachtlijsten nog steeds 

 verbetering behoeft, met name waar het gaat om 

het vaststellen van het aantal beschikbare plaat-

sen en de afstemming tussen teams en studenten-

administratie. In 2017 zijn processen rondom 

wachtlijsten wederom aangescherpt.
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tHema 3: ondersteuning onderWijs en iCt

doel: gebouwen en middelen moeten voldoen aan de eisen die het onderwijs eraan stelt en aan 
veiligheidseisen. Ondersteuning moet bijdragen aan tevreden studenten en docenten. in tabel 1.3 
staan de belangrijkste resultaten.

vOORgenOMen Resultaat instellingsweRKPlan 2016 Realisatie 

» de renovatie van de b-vleugel op Cypressehout 99  

   is afgerond voor 1 augustus 2016.

Gerealiseerd, de opleidingen Zorg & Welzijn en 

Entree zijn schooljaar 2016-2017 in de vernieuwde 

B-vleugel gestart.

» sportopleidingen worden vanaf schooljaar 2016-2017  

   gegeven in de Koog.

Gerealiseerd, de sportopleidingen zijn schooljaar 

2016-2017 in De Koog gestart.

tabel 1.3  REALISATIE KWALITEITSZORG EN ‘BASIS OP ORDE’ EN DE BEHAALDE RESULTATEN

de vernieuwde b-vleugel: feestelijk geopend
De verbouwing van de B-vleugel van het pand 

Cypressehout 99 is volgens planning en binnen 

de begroting gerealiseerd. Studenten en mede-

werkers zijn tevreden over de nieuwe leer- en 

 werk omgeving. Op 2 november is de nieuwe 

B-vleugel op initiatief van afdeling Zorg &  Welzijn 

van het Regio College officieel geopend met 

een mini-symposium over de ontwikkelingen in 

de zorgsector en de gevolgen daarvan voor het 

 beroepsonderwijs.

sportopleidingen naar de Koog
Op 16 september is het nieuwe Topsportcentrum 

De Koog officieel geopend. De sportopleidingen 

van het Regio College vinden vanaf schooljaar 2016-

2017 op deze mooie nieuwe locatie plaats. In de 

moderne lokalen en kantoren worden theorielessen 

voorbereid en gegeven. Voor de praktijklessen zijn 

diverse sportzalen beschikbaar. 

nieuwbouw Purmerend
Al in 2015 is door het Regio College ingezet 

op samenwerking met het Horizon College in 

Purmerend, voor een eigentijds schoolgebouw. 

Op deze manier houdt het beroepsonderwijs in 

Waterland een stevige positie. Als locatie voor 

de nieuwbouw is het Karekietpark gekozen. 

Omwonenden hebben bij de Raad van State 

beroep aangetekend tegen de wijziging van het 

bestemmings plan dat de nieuwbouw mogelijk 

maakt. In december heeft de Raad van State 

zitting gehouden. De uitspraak vindt plaats in 2017. 

Per schooljaar 2016-2017 is wel de portfolio verdeeld 

tussen het Horizon College en het Regio College. 
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tHema 4: personeel

doel: het Regio College wil personeel dat duurzaam inzetbaar is. Onderwijspersoneel wordt  
goed ondersteund door diensten.

vOORgenOMen Resultaat instellingsweRKPlan 2016 Realisatie 

» Ontlasten onderwijzend personeel en onderwijsteams  

   op het punt van administratieve en organisatorische  

   werkzaamheden door verdere verbetering onder- 

   steuning door het bureau Onderwijsondersteuning  

   (bOO) en de studentenadministratie (sa) en verder- 

   gaande automatisering formulierenstroom.

De ondersteuning door BOO en SA, in de nieuwe 

opzet van beide diensten, is in 2016 geëvalueerd. 

CvB heeft uit de evaluatie de conclusie getrokken 

dat door kan worden gegaan. Met de invoering 

van de nieuwe organisatiestructuur in 2017 kan 

een aantal knelpunten worden opgelost – team-

managers en secretariaat mbo-colleges nemen dan 

administratief werk uit handen van docenten.

» Het Cvb neemt voor 1 mei 2016 besluit na positief  

   advies OR over de nieuwe organisatiestructuur.  

   Mbo-colleges gaan van start vanaf schooljaar 2016-2017,  

   directeuren colleges benoemd.

De OR heeft negatief geadviseerd, het CvB heeft  

besloten om de modernisering van de nieuwe 

organisatiestructuur toch door te laten gaan. De 

planning is vertraagd door het lange adviestraject. 

mbo-colleges zijn gestart op 1 januari 2017,  

de directeuren zijn benoemd.

tabel 1.4  REALISATIE VAN OPLEIDINGSPORTfOLIO EN DOELMATIGHEID EN DE BEHAALDE RESULTATEN

Minder administratieve druk, lagere werkdruk
Alle afdelingen hebben in hun jaarwerkplannen 

opgenomen dat zij ernaar streven om de werkdruk 

voor onderwijsteams te verlagen. Verlaging van 

werkdruk bij onderwijsteams zit enerzijds in hoe 

het werk van een team georganiseerd is en in het 

hebben van de juiste persoon op de juiste plek 

en anderzijds in de wijze waarop een onder-

wijsteam ondersteund wordt. In 2015 heeft een 

herschikking plaatsgevonden van de werkzaam-

heden van Bureau Onderwijsondersteuning en 

de Studentenadministratie, gericht op het beter 

scheiden van verantwoordelijkheden. Deze opzet 

is in 2016 geëvalueerd. De belangrijkste verbeter-

kansen zitten in de vermindering van formulie-

ren, meer op teams gerichte rapportages en op 

verbetering van processen, waaronder het slim 

toepassen van automatisering. Een deel van de 

aanbevelingen is nog in 2016 opgepakt, twee aan-

bevelingen zijn niet overgenomen en de overige 

worden in 2017 geïmplementeerd. De invoering 

van de nieuwe organisatiestructuur, waarbij er 

teammanagers in het onderwijs komen, moet ook 

een belangrijke bijdrage leveren aan vermindering 

van de werkdruk.

Modernisering organisatiestructuur
Het CvB heeft geconstateerd dat een aantal 

majeure knelpunten structureel van aard zijn en 

om een aanpassing van de organisatiestructuur 

van het Regio College vragen. Deze knelpunten 

zijn naar voren gekomen uit diverse onderzoe-

ken en rapportages, waaronder rapporten van de 

Inspectie van het Onderwijs, medewerkersonder-

zoeken en adviezen van externe adviseurs. Met de 

oude structuur blijft het een moeilijke opgave om 

de verantwoordelijkheden op het gebied van kwa-

liteitszorg en kwaliteitsborging duidelijk te beleg-

gen, het functioneren van de onderwijsteams te 

verbeteren, de werk- en regeldruk te verlagen en 

te zorgen voor meer zichtbaarheid en aansturing 

door de leidinggevende. 

In januari 2016 heeft het CvB een voorstel voor 

modernisering van de organisatiestructuur voor-

gelegd aan de OR. Het voorstel komt neer op:

» de organisatie van het onderwijs in drie 

 mbo-colleges, geleid door een directeur;

»  het aanstellen van teammanagers die in 

 de regel twee onderwijsteams gaan aansturen;

»  de vorming van twee diensten Onderwijs-

 ondersteuning en Bedrijfsvoering, geleid door 

 een directeur. 
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In mei heeft de OR kenbaar gemaakt negatief 

te adviseren over het voorgenomen besluit van 

het CvB. Het CvB heeft na overleg met de Raad 

van Toezicht besloten om dit advies niet op 

te volgen. De OR heeft geen beroep ingesteld 

tegen dit besluit van het CvB. In juni is vervol-

gens een start gemaakt met de modernisering 

van de organisatie structuur met het werven 

van drie directeuren voor de mbo-colleges. Twee 

 directeuren zijn benoemd per 1 januari 2017, de 

derde directeur per 1 maart 2017. Eind 2016 is 

gestart met de werving en selectie van de team-

managers onderwijs. Deze managers worden 

benoemd in maart 2017 en treden in functie bij de 

start van het schooljaar 2017-2018.

strategisch personeelsbeleid
In 2016 hebben een interne en externe analyse 

van personeelsbeleid en de arbeidsmarkt geleid 

tot een meerjarenplan, dat in december is vast-

gesteld. De interne uitdagingen hebben onder 

andere te maken met een verouderd personeels-

bestand, relatief hoge werkdrukbeleving en 

kennis behoud in combinatie met het beleid 

op flexibele schil. Daar staat tegenover dat het 

 personeel veel ervaring en kennis heeft, de school 

klein en overzichtelijk is en er steeds meer op 

mobiliteit gestuurd wordt. Extern speelt dat er 

in de directe omgeving minder jonge instroom 

van docenten is, maar in de regio Amsterdam wel 

geworven kan worden. Wet- en regelgeving werkt 

soms belemmerend voor het flexibel inzetten van 

personeel. Het strategisch personeelsplan richt 

zich daarom op aantrekkelijk werkgeverschap. 

Dat wil het Regio College realiseren door zich 

te onderscheiden als kleinschalige onderwijs-

instelling met ‘korte lijnen’, medewerkers aan zich 

te binden door hen een loopbaan te bieden in 

plaats van een baan, ze te ondersteunen bij het 

in werken, ze te faciliteren bij permanente ontwik-

keling en ze te boeien door uit te dagen in het 

werk. Er is strategisch aandacht voor duurzame 

inzetbaarheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste KPI’s 

over 2016 besproken, afgezet tegen het streefcijfer 

zoals opgenomen in het instellingswerkplan en 

tegen de realisatie in 2015. Voor meer gedetail-

leerde informatie wordt verwezen naar bijlage 1.

aantal studenten
Het Regio College stuurt op een totaal aantal 

studenten, omdat het aantal BBL-studenten sterk 

conjunctuurgevoelig is. Het aantal studenten per 

1 oktober 2016 is nagenoeg stabiel gebleven. Het 

is positief dat het aantal BBL-studenten niet is 

gedaald, zoals voorgaande jaren het geval was. 

Het lijkt erop dat het herstel van de arbeidsmarkt 

eindelijk effect heeft op het aantal BBL-plaatsen, 

al heeft dit nog niet geleid tot een echte stijging 

van het aantal BBL-studenten. De trend over de 

afgelopen jaren laat zien dat het economisch 

herstel doorwerkt in het aantal studenten aan 

BOL-opleidingen. Het dieptepunt van 2010-2011, 

waar het aantal BOL-studenten naar 2.000 terug-

zakte, is ruimschoots ingehaald. Er is nog ruimte 

voor groei van het aantal BBL- en BOL-studenten. 

Bij het onderdeel Resultaten en ontwikkeling 

onderwijsafdelingen in dit bestuursverslag wordt 

per afdeling een toelichting op het aantal studen-

ten gegeven.

Het beeld wat betreft studentenaantallen en 

onderwijsrendement staat in tabel 1.5.

Onderwijsrendement
Het Regio College heeft op instellingsniveau zijn 

doelen gehaald en laat een lichte verbetering zien.

Het jaarresultaat en diplomaresultaat van het 

Regio College zijn beide nog wel lager dan het 

landelijk gemiddelde in het mbo. In september 

2016 vond de laatste analyse van de benchmark 

studiesucces plaats. Landelijk stond het Regio 

College in 2015 op plaats 52 en 51 (van de 68 

scholen), regionaal scoorde het Regio College 

plaats 4 en 5 van de zes scholen in de regio. 

Positief is dat het aantal opleidingen dat niet aan 

de normen voldoet daalde van zestien opleidingen 

in 2015 naar zeven in 2016.

De verbetering is vooral zichtbaar bij de niveau 

3-opleidingen. Aan het verbeteren van rendemen-

ten is dan ook veel aandacht besteed in de teams, 

nadat uit analyse bleek dat het rendement juist 

in niveau 3 achterbleef. Inmiddels is de uitdaging 

verschoven naar het verbeteren van rendement 

in niveau 4. De opleidingen die achterblijven 

op het gemiddelde worden verzorgd door afde-

lingen Zorg & Welzijn en Vrije tijd, Toerisme & 

Ondernemen. De belangrijkste verbeterpunten 

zijn de ver betering van de intake en de begelei-

ding van  studenten, zodat voortijdige uitstroom 

voorkomen kan worden. Zie tabellen 1.6a en 1.6b: 

onderwijsrendement totaal en per niveau.

1.3 kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s)

tabel 1.5  AANTALLEN STUDENTEN PER 1 OKTOBER (BRON: EDUARTE)
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voortijdige schoolverlaters
Ten opzichte van het schooljaar 2014-2015 is het 

aantal vsv’ers bij het Regio College met maar liefst 

9,5% gedaald tot 5,1%. De vermindering van het 

aantal voortijdige schoolverlaters bij het Regio 

College is sterker dan bij de andere roc’s die binnen 

de agglomeratie Amsterdam vallen. De gemiddelde 

uitval bij deze instellingen samen was in school-

jaar 2015-2016 7,9%. Het percentage van het Regio 

College lag 2,8% onder dit gemiddelde. Landelijk 

komt het percentage voortijdige schoolverlaters 

uit op 4,6%. In schooljaar 2014-2015 was dit 5%. 

Minister Bussemaker feliciteerde het Regio College 

met het behaalde resultaat.   

Analyse van uitstromers zonder diploma in school-

jaar 2015-2016 leerde dat in schooljaar 2015-2016 tot 

en met maart 2016 32,1% van de studenten uitviel. 

De meest voorkomende uitvalredenen zijn: ‘onjuist/

geen beroepsbeeld’, ‘te veel ongeoorloofd verzuim’, 

‘geen zin/interesse in onderwijs’, ‘leerweg past niet 

bij persoon’ en ‘opleiding is te moeilijk’. Deze vijf 

redenen zijn bij niveau 2, 3 en 4 samen verantwoor-

delijk voor bijna 74% van de uitvalredenen. Het 

Regio College heeft in 2016 extra aandacht besteed 

aan het voorkomen van uitval en het verbeteren van 

de intake. Daarbij is samengewerkt met het voort-

gezet onderwijs uit de regio. Het effect daarvan 

blijkt positief, zoals te zien is in tabel 1.7. 

tabel 1.6  ONDERWIjSRENDEMENT (BRON: DUO)

tabel 1.6b  ONDERWIjSRENDEMENT PER NIVEAU (BRON: DUO)
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3 De streefcijfers zijn gelijk aan de normen die het ministerie van OCW hanteert.

1 Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar 

 de instelling verlaten óf met een diploma doorstromen.
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.

  resultaat 2015       streefCijfer 2016       realisatie 2016

  2014-2015       2015-2016

jaaRResultaat 1

jaaRResultaat 1

71,2% 71,7%71,2% 71,7%71.7% 71,9%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4niveau

vsv1 2015-2016 2014-2015 

Realisatie dOel aantal Realisatie dOel aantal

niveau 1 19,63% 27,5% 21 28,0% 22,5% 35

niveau 2 8,01% 10% 76 9.32% 10% 93

niveau 3 en 4 3,55% 2,75% 98 3,35% 2,75% 94

tOtaal/geMiddelde  

alle niveaus
5,11% - - 5,65% - -

tOtaal absOluut 195 222

tabel 1.7  VSV-CIjfERS (BRON: VSV-VERKENNER OCW)
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beoordeling door studenten 
en Het Werkveld 2016

Resultaten jOb-monitor 2016
In 2016 is de tweejaarlijkse jOB-monitor uitgevoerd, 

het tevredenheidsonderzoek onder studenten. 

De rapportcijfers voor zowel de school (6,1) als de 

opleiding (6,7) liggen iets lager dan in het vorige 

onderzoek en lager dan het landelijk gemiddelde. 

Dit gaat in tegen de landelijke trend waar vooral het 

rapportcijfer voor de school (6,6) iets hoger is dan 

het voorgaande onderzoek, zo blijkt uit tabel 1.8. 

De volgende punten komen opvallend positief naar 

voren uit het onderzoek:

» de begeleiding van beroepskeuze en   

 vervolgopleiding;

» toetsing en examinering, vooral waar het gaat 

 om tijdig op de hoogte zijn over wanneer een  

 toets is en gelijke beoordeling;

» het gebruik van internet en computers wanneer  

 ze dat nodig hebben;

» de mate waarin voldoende geleerd wordt op 

 de bpv-/stageplaats;

De volgende kritiekpunten vallen op:

» gebruik van lesmateriaal (schoolboeken): 

landelijk, maar ook binnen het Regio College, 

is de ontevredenheid groter dan in het vorige 

onderzoek, terwijl dit onderwerp in 2014 al als 

kritiekpunt werd benoemd;

» het worden uitgedaagd in de les. Studenten 

leren voldoende op school, maar met name MBO 

Purmerend en VTO scoren kritiek. Dat geldt ook 

de mate waarin studenten de les nuttig vinden;

» begeleiding is, zowel in de bpv als bij 

studenten met een beperking, een aandachts-

punt. Het oordeel in 2016 is lager dan in 2014;

» de mate waarin studenten beleven dat hun 

mening belangrijk wordt gevonden scoort 

kritiek. Mogelijk is er een verband tussen het 

actief mee willen denken en het belang dat de 

school aan de mening hecht;

» het opnieuw voor de school kiezen scoort kritiek 

binnen het Regio College. Vooral MBO 

Purmerend, VTO en Zorg & Welzijn zijn bepalend 

voor de kritieke score.

Omdat de verschillen per afdeling en team groot 

zijn, zijn de resultaten op teamniveau na analyse 

omgezet in verbeteracties. In tabel 1.8 de hoofd-

resultaten en in de specificatie van de resultaten 

de scores per onderwerp uit de jOB-monitor.

bpv-enquête 2016
Eind 2016 deed het Regio College een eigen 

 onderzoek onder leerwerkbegeleiders. Hierin werd 

tevredenheid over de beroepspraktijkvorming 

gemeten. De scores van het Regio College zijn 

tamelijk stabiel en dat is, gezien de hoogte van de 

score, positief. Zie daarvoor tabel 1.9. 

Het Regio College zou graag zien dat leerwerk-

begeleiders nog meer tevreden zijn over de infor-

matie over de beroepspraktijkvorming vanuit de 

opleiding. Op teamniveau worden de  resul taten 

waar nodig vertaald in verbeteracties. Deze 

worden opgenomen in het Teamwerkplan.

BOUW & 
INfRA

ECONOMIE 
ICT & VAVO

MBO  
PURMEREND

POL
REGIO  

ENTREE

VRIjE TIjD 
& ONDER-
NEMEN

ZORG & 
WELZIjN

REGIO 
COLLEGE

LANDE-
LIjK

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 2016

OPleiding 7,0 7,0 6,9 6,7 6,9 6,6 7,0 6,8 6,1 6,8 6,6 6,3 6,7 6,9 6,8 6,7 7,0

sCHOOl 6,8 6,6 6,4 6,1 6,5 6,1 6,4 6,1 7,1 6,6 5,9 5,6 5,8 6,0 6,3 6,1 6,6

tabel 1.8  jOB-CIjfERS 2016 OP HOOfDLIjNEN (BRON: jOB-MONITOR)

welK RaPPORtCijfeR geef je jOuw OPleiding/sCHOOl? 
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SCORE (MAXIMAAL 4)

2012 2014 2016

» wat vindt u van de informatie over de beroepspraktijkvorming   

   (bpv) vanuit de opleiding?
3,1 3,1 3,1

» wat vindt u van de begeleiding van de deelnemers tijdens de bpv  

   vanuit de opleiding?
3,2 3,3 3,3

» wat vindt u van de aansluiting van het onderwijs op de  

   beroepspraktijk?
3,1 3,2 3,2

» wat vindt u van de wijze waarop de bpv wordt beoordeeld? 3,3 3,3 3,4

» geef aan hoeveel vertrouwen u heeft in de examinering  

   (inclusief bpv) binnen de opleiding.
3,4 3,6 3,3

» Hoe functioneren werknemers met een diploma van het  

   Regio College binnen uw bedrijf of instelling?
3,2 3,4 3,5

tabel 1.9  BPV-ENqUêTE

financieel resultaat
Het financieel resultaat over 2016 bedraagt € 

1.334k negatief en is daarmee € 300k lager dan 

begroot (€ 1.035k negatief). Aan de batenkant 

ontving het Regio College ruim € 1,2 miljoen extra 

rijks bijdragen. Dit had te maken met loon- en 

prijsbijstelling, herstelopslag pensioenpremies en 

een aantal kleinere mutaties. Deze extra baten 

zijn op basis van het gewogen aantal studenten 

(prijsfactor en deeltijdfactor) toebedeeld aan de 

onderwijsafdelingen. Deze baten compenseren de 

hogere loonkosten bij de onderwijsafdelingen ten 

gevolge van de afspraken in de nieuwe cao mbo. 

Het totaalresultaat van de onderwijsafdelingen 

is iets lager (€ 41k) dan begroot. Het resultaat bij 

de diensten was ruim € 500k lager dan begroot. 

Bij alle diensten waren er niet-voorziene uitgaven 

dan wel kosten die hoger uitvielen dan begroot. 

Het gaat hierbij onder meer om de kosten van de 

documentendagen voor nieuwe studenten, die in 

2016 voor het eerst werden georganiseerd, kosten 

juridisch advies inzake de voorgenomen aankoop 

Cypressehout 95-97, extra kosten communicatie 

en werving en de kosten van de contracten voor 

beheer gebouwen en installaties. De rentabili-

teit van 2016 is, anders dan 2015, negatief. In de 

begroting was hier al rekening mee gehouden. 

De rijksbijdrage was grotendeels gebaseerd op 

het aantal studenten in 2014 (de zogenaamde 

 t-2-financiering). Doordat het aantal studenten in 

2014 was gedaald, is de in 2016 ontvangen rijks-

bijdrage voor het aantal ingeschreven studenten 

ook gedaald.

De solvabiliteit is licht gedaald, maar ligt nog ruim 

boven de norm. De liquiditeit is eveneens gedaald, 

maar nog steeds boven de norm. De daling van 

de liquiditeit is veroorzaakt door de aankoop van 

Cypressehout 95-97.  

2016 2015
norm 

OCw

sOlvabiliteit 1  

(eigen vermogen t.o.v. 

het balanstotaal)

0,67 0,68 0,3-0,6

sOlvabiliteit 2 

(eigen vermogen plus 

voorzieningen t.o.v. 

balanstotaal)

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

liquiditeit  

(kortlopende vorderin-

gen en liquide middelen 

÷ kortlopende schulden)

1,60 2,37 ≥ 0,5

Rentabiliteit 

(resultaat gewone  

bedrijfsvoering ÷ totale 

baten uit gewone  

bedrijfsvoering)

-3,1% 4,7%
Meerjarig 

positief

tabel 1.9  (BRON: jAARREKENING 2016)
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1.4  vooruitblik 2017-2018: een nieuwe  
organisatie

Organisatie
Vanaf 1 januari 2017 is het onderwijs georganiseerd 

in herkenbare mbo-colleges: 

» Techniek

» Economie & Handel

» Zorg & Welzijn

Ze bieden alle drie een samenhangend pakket  

van beroepsopleidingen aan en dragen de bij-

behorende beroepscultuur uit. Daarmee zorgt 

het Regio College voor een duidelijk herkenbare, 

eigen plek met een sfeer en uitstraling die passen 

bij de beroepswereld van de opleiding. Daar 

kunnen student en docent zich thuis voelen. Elk 

mbo-college wordt aangestuurd door een direc-

teur. De onderwijsteams nieuwe stijl, geleid 

door een teammanager, gaan per 1 augustus 2017 

van start. De teammanagers worden op hun 

nieuwe functie voorbereid middels een intensief 

management-developmenttraject.

Voorjaar 2017 start de werving voor de directeuren 

van de nieuwe diensten Onderwijsondersteuning 

en Bedrijfsvoering. De directeuren treden op  

1 september in dienst. Daarna volgen de werving, 

middels een interne procedure, en benoeming van 

de teammanagers bij de diensten. Een en ander 

betekent dat de nieuwe organisatiestructuur op  

1 januari 2018 in haar geheel is ingevoerd.

De ambitie is dat het Regio College ook in de 

nieuwe situatie de kleinschaligheid handhaaft 

en dat persoonlijk contact met studenten voorop 

staat. Medewerkers die ondersteuning geven 

op het gebied van onderwijs en personeels-

beleid krijgen een plek binnen de mbo-colleges. 

Kwaliteitsborging wordt in deze nieuwe struc-

tuur met nieuw elan en volgens de vernieuwde 

aanpak uitgevoerd. De nadruk ligt op dialoog 

met alle stakeholders in een lerende organisatie, 

onder het motto: kwaliteit maak je met elkaar! 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er een centrale 

examenc ommissie die diplomeert op basis van de 

voorbereiding door examencommissies en die de 

kwaliteit van de examenprocessen borgt.

Herontwerp onderwijs afronden
Het herontwerp van het onderwijs wordt afgerond 

met het opstellen van de nieuwe curricula voor 

de hogere leerjaren (2-4). Voor de verschillende 

 keuzedelen wordt een concrete invulling en  

programmering vastgesteld.

Huisvesting Purmerend
De Raad van State heeft inmiddels in maart 

2017 uitspraak gedaan inzake de bestemmings-

planwijziging van de grond aan het Karekietpark 

waar de nieuwe school van het Regio College en 

het Horizon College gepland is. De raad heeft de 

bezwaren van de omwonenden niet-ontvankelijk 

verklaard. Dat betekent dat de gemeente de 

bestemmingsplanwijziging nu kan effectueren en 

de procedure voor het afgeven van de omgevings-

vergunning voor de bouw in gang kan worden 

gezet. Regio College en Horizon College gaan nu 

een nieuwe planning voor de nieuwbouw opstel-

len. Waarschijnlijk is dat de nieuwbouw niet 

eerder dan januari 2019 in gebruik kan worden 

genomen.

duurzaam personeelsbeleid
Duurzaam personeelsbeleid wordt in de komende 

jaren in de praktijk gebracht: het krijgen en 

houden van de juiste persoon op de juiste plek en 

het investeren in professionalisering van manage-

ment en medewerkers staan voorop. De begin 2017 

vastgestelde wet Beroep Leraar en Lerarenregister 

sluit aan op de behoefte van het Regio College 

om docenten te ondersteunen in hun leerbehoefte 

en de behoefte aan zeggenschap over vakinhoud, 

vakdidactiek en pedagogiek.

Een andere grote investering betreft huisves-

ting: in 2017 wordt het Regio College eigenaar 

van de panden aan de Cypressehout 95 en 97. 

Eigenaarschap van de gebouwen geeft het Regio 

College aanzienlijk meer ruimte om flexibel om  

te gaan met het aanbod van studenten en de  

veranderende wensen van gebruikers van de 

gebouwen. Ook kan sneller en beter ingespeeld 

worden op wijzigingen in wettelijke eisen die 

effect hebben op gebouwenbeheer. Deze voor-

genomen investering is voorafgegaan door een 

degelijke risico analyse, zie ook de risicoparagraaf 

in dit jaarverslag.

Ten slotte wordt ter verbetering van de kwaliteit 

van bpv een aantal maatregelen genomen in 2017 

en 2018.  
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Zo wordt geïnvesteerd in een CRM-systeem 

(Customer Relationship Management) en wordt 

onderzocht of een meer centrale service op mbo-

collegeniveau in de vorm van een stagebureau 

kan bijdragen aan ver betering. De functie van 

stageconsulent wordt breed uitgerold bij de BOL-

opleidingen. Aan de hand van tussentijdse metin-

gen onder studenten en bedrijven en analyse van 

de resultaten bekijken onderwijsteams wat ze nog 

kunnen verbeteren aan begeleiding en matching 

van studenten en hoe ze het onderwijs goed op 

de werkpraktijk kunnen laten aansluiten. Dit is 

verwoord in het Verbeterplan bpv dat in het kader 

van de Kwaliteitsafspraken OCW is opgesteld voor 

ver beteringen in 2017 tot en met 2020.
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karakteristiek regio College
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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 overzichtelijke en aan-

trekkelijke manier. 

Het onderwijs is in 2016 georganiseerd in  
zeven afdelingen:
» Bouw & Infra;

» Economie, ICT & Vavo;

» MBO Purmerend;

» Productie, Onderhoud & Logistiek;

» Regio Entree;

» Vrije tijd & Ondernemen;

» Zorg & Welzijn.

De afdeling Regio Entree verzorgt de entree-

opleidingen (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 jonge-

ren 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 rappor-

teert 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: 
» Administraties;

» Onderwijs, Personeel & Kwaliteit; 

» Communicatie & Werving;

» Planning & Control; 

» facilitair Bedrijf. 

De hoofden van de diensten van het Regio College 

rapporteren eveneens rechtstreeks aan het CvB. 

Zoals in het medezeggenschapsstatuut is vast-

gelegd, zijn er een ondernemingsraad en een 

studentenraad.

De hoofdvestiging van het Regio College is in 

Zaandam, vlakbij het station Zaandam. Daarnaast 

is er in Purmerend een vestiging waar aan bijna 

800 studenten opleidingen in zorg, welzijn en 

techniek worden gegeven. De opleidingen op 

het gebied van bouw en infratechniek worden 

uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 

betreffende branches: het Samenwerkingsverband 

Bouwmensen in Zaandam en het Samenwerkings-

verband Praktijkopleidingen Grond-, Water- en 

Wegenbouw in Heerhugowaard. In Waterland 

zijn de bouwopleidingen gehuisvest bij scholen-

gemeenschap De Triade in Edam. De opleidin-

gen Metaaltechniek vinden plaats bij Tetrix 

Bedrijfsopleidingen in Zaandam. Bij de opleidin-

gen Elektro- en Installatietechniek wordt samen-

gewerkt met Installatiewerk Noord-Holland, 

waarvan de praktijkvoorziening bij het Regio 

College in Zaandam is gehuisvest. De praktijk-

opleiding Procesoperator is gehuisvest in Tech 

Campus op het jonkerplantsoen in Zaandam. 

De opleidingen Sport en bewegen worden sinds 

augustus 2016 gegeven in het gloednieuwe 

Topsportcentrum De Koog. Bij de samenwerkings-

partners hebben zich in 2016 geen ontwikkelingen 

voorgedaan die in dit jaarverslag vermeld dienen 

te worden. 



wij zijn het regio college de kracht van de samenwerking trots ambitie passie persoonlijk samenwerk

3
resultaten en ontWikkelingen  

onderWijsafdelingen
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Het onderwijs van het Regio College staat in het 

teken van het strategische kader: vernieuwen 

en versterken. In het Regio College zijn onder-

wijsteams de spil. Zij zijn verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van het onderwijs en medeverant-

woordelijk voor het succes van de student. De 

onderwijsteams hebben voldoende ruimte om het 

onderwijs zelf vorm te geven. Daarmee kunnen 

ze maatwerk, differentiatie en flexibiliteit bieden. 

Elk team ontwikkelt een eigen stijl die past bij de 

opleiding en bij de studenten.

Om goed te functioneren als team is open 

 communicatie nodig: elkaar complimenteren met 

wat goed gaat en elkaar aanspreken op wat beter 

moet. Ook dat vindt elk team belangrijk. Onze 

roc-docenten, die verantwoordelijk zijn voor inno-

vatie en kwaliteitszorg, hebben een belangrijke rol 

bij de ontwikkeling van het onderwijs in de teams 

en bij de teamsamenwerking.

De strategische speerpunten die ten grondslag 

liggen aan het onderwijs van het Regio College 

zijn:

» onderwijsvernieuwing via nieuwe kwalificatie-

 dossiers en keuzedelen;

» inzet op leefstijl en bewegen in alle opleidingen;

» samenwerking met het voortgezet onderwijs  

 verstevigen zodat leerlingen soepel overstappen  

 naar het mbo;

» voldoende tijd nemen voor een goede intake,  

 zodat studenten goed geplaatst worden;

» openstaan voor verschillen;

» taal en rekenen in alle opleidingen en in alle  

 niveaus verzorgen;

» examinering beter vormgeven;

» digitale lesvormen op eigen devices als laptops;

» excellent ondernemerschap en topvakmanschap.

»  resultaten en ontwikkelingen  
onderwijsafdelingen
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3.1  afdeling bouw & infra

De afdeling Bouw & Infra 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 voordeel van deze locaties is dat de 

inrichting volledig is toegespitst op de beroepen 

in de sector.

Het aantal studenten is in 2016, na een jarenlange 

daling als gevolg van de crisis, gestabiliseerd en 

zelfs weer iets gestegen, zowel bij de bouw- als  

bij de infraopleidingen en met name bij de 

 opleiding Middenkaderfunctionaris bouw (BOL 

niveau 4). Voor de infrasector is er meer werk dan 

dat er studenten te vinden zijn. 

Studenten hebben succesvol deelgenomen aan 

landelijke vakwedstrijden: een timmerman en 

twee straatmakers van het Regio College hebben 

zich gekwalificeerd voor de nationale finale. 

Binnen de afdeling is veel aandacht voor de 

kwaliteits cyclus. Het ingezette beleid begint 

vruchten af te werpen. De teams werken cyclisch 

aan verbetering. De resultaten van de jOB-

monitor en het bpv-onderzoek geven voorlopig 

geen aanleiding voor verbeteracties. In contact 

met werkgevers wordt continu gekeken naar de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeid. 

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 moesten worden. Hiervoor 

is landelijke samenwerking gezocht met andere 

roc’s en landelijk opererende organisaties die 

materiaal ontwikkelen voor technische oplei-

dingen. Er is een taakverdeling gemaakt binnen 

het samen werkingsverband. Bij de dossiers 

Kaderfunctionaris, Tegelzetten, Restauratie, 

Vakman grond-, water- en wegenbouw en 

Metselen vervult de afdeling Bouw & Infra een 

voortrekkersrol. 

Samen met het team AanZ! van Regio Entree is 

gewerkt aan de opzet van een beroepsgerichte 

assistentenopleiding voor Bouw (BOL) en voor 

Infra (BBL). In 2016 is besloten te stoppen met de 

zelfstandige opleiding Assistent bouw (BOL) in 

de jufferstraat. Studenten van Regio Entree die 

interesse hebben in het profieldeel BWI kunnen 

dit voortaan volgen bij het team Bouw.

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 3.1a  AANTAL STUDENTEN 

BOUW & INfRA 

tabel 3.1b  TEVREDENHEID STUDENTEN (jOB-MONITOR)

tabel 3.1b  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENqUêTE REGIO COLLEGE)

2016-2017

408

2015-2016

392

2016

2014

2016

2014

7,0

7,0

6,8

6,6

bbl

bol

per 1-10

4

3

2

1

0

3,4 3,23,3 3,2

sCHaal 1-4

sCHaal 1-10
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3.2  afdeling economie, iCt & vavo

Het aantal studenten van afdeling Economie, 

ICT & Vavo is stabiel. Op deze afdeling worden 

uitsluitend BOL-opleidingen aangeboden. De 

laatste BBL-opleiding, die voor de Belastingdienst 

is uitgevoerd, is al in 2015 beëindigd wegens 

ophoudende vraag vanuit de Belastingdienst. In 

2016 zijn de laatste zes extraneistudenten in dit 

kader gediplomeerd.

Voor de afdeling Economie & ICT staat 2016 in 

het teken van verbetering van examinering en 

kwaliteitsborging en het herontwerpen van de 

onderwijsprogramma’s. De teams zijn voortvarend 

met de verbeterplannen examinering en kwali-

teitsborging aan de slag gegaan. Bij het team ICT 

is de voortgang met een interne audit gemeten. 

Het inspectiebezoek resulteert al in een voldoende 

op examinering. De kwaliteitsborging verdient 

binnen het team nog nadere aandacht, met name 

waar het gaat om kwaliteitsbewustzijn. Op de 

afdeling wordt voldaan aan de vsv- en rende-

mentsnormen. Op teamniveau wisselt dit nog.

Alle teams hebben de nieuwe kwalificatie-

dossiers ingevoerd. Bij de meeste teams is de 

invoering van het herontwerp aangegrepen om 

pedagogisch-didactische vernieuwingen in te 

voeren. Hierbij ligt de focus op activerende en 

motiverende werkvormen. Team Commercieel 

is schooljaar 2016-2017 gestart met BYOD (bring 

your own device) voor alle eerste klassen. Ook is 

het programma ‘Lessen in het heden’ ontwikkeld 

om tijdens burgerschapslessen aansluiting op de 

actualiteit te houden. Daarnaast is gefocust op 

verhoging van het veilige leerklimaat. Hiertoe 

hebben teams gezamenlijk een training gevolgd 

over grensoverschrijdend gedrag en zijn docenten 

geschoold in socratische gespreksvoering.

Om de tevredenheid en kwaliteit te verhogen 

heeft het management van de afdeling systema-

tisch gesprekken met studenten gevoerd en lessen 

bezocht. De hieruit voortvloeiende verbeter punten 

zijn opgenomen in het afdelingswerkplan en de 

teamwerkplannen. 

tabel 3.2a  AANTAL STUDENTEN VAVO 2016-2017

263
2015-2016

216

sCHoolopleiding      

begeleiding 
studenten in 

de bpv 

aansluiting 
onderWijs op de 
beroepspraktijk

tabel 3.2a  AANTAL STUDENTEN 

ECONOMIE & ICT

tabel 3.2b  TEVREDENHEID STUDENTEN (jOB-MONITOR)

tabel 3.2b  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENqUêTE REGIO 

COLLEGE, EXCL. VAVO)

2016-2017

973

2015-2016

964

2016

2014

2016

2014

6,9

6,7

6,4

6,1

bbl

bol

per 1-10

4

3

2

1

0

3,5 3,13,3 3,2

sCHaal 1-4

sCHaal 1-10
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De teamplannen staan periodiek op de agenda bij 

teamoverleggen om de voortgang te meten en de 

kwaliteitscyclus te borgen.

In 2016 is extra aandacht besteed aan het ver-

beteren van de begeleiding van de studenten bij 

stages. Hiervoor is bij het team Administratief 

juridisch het project ‘junior Praktijkbegeleider’ 

gestart. In dit project begeleiden derdejaars-

studenten, vanuit hun eigen ervaring, de eerste-

jaarsstudenten bij vragen rondom de stage. 

Dit project wordt ondersteund door een onder-

zoek vanuit Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Dit onderzoek richt zich op het 

meten van de effecten van het inzetten van junior 

Praktijkbegeleiders.

De tevredenheid bij de medewerkers is toe-

genomen. Het ervaren van een hoge werkdruk is 

een van de speerpunten van 2016. Om dit gevoel te 

verbeteren is er extra formatie beschikbaar gesteld 

voor de invoering van het herontwerp. 

vavo
Door o.a. intensivering van de voorlichting aan 

toeleverende scholen steeg het aantal plaatsingen 

bij Vavo met 20% en startte het team met 263 

studenten. Het experiment met een cyclus van 

vier schoolexamens (ingevoerd in 2015-2016) is 

gecontinueerd. Eerder werd gewerkt in een cyclus 

van drie examens en een reeks herkansingen. 

Het aanbod van herkansingen bleek werkdruk-

verhogend voor docenten en ook onoverzichtelijk 

voor studenten. Nu zijn er slechts vier examens, 

waarvan er drie (met het hoogste cijfer) geldig 

zijn voor het diploma. Een examen kan ook als 

herkansing dienen. Mocht het zo zijn dat een 

student door omstandigheden twee examens 

mist, dan kan via de Examencommissie een extra 

herkansing worden aangevraagd. Gebleken is 

dat deze manier van werken tot tevredenheid bij 

studenten en medewerkers heeft geleid.

Ter borging van kwaliteitszorg en -cultuur ligt 

dit jaar de nadruk nogmaals op de verbetering 

van onder andere examenprocessen. Om de 

aansluiting van vmbo naar havo te verbeteren is 

wiskunde, net als in 2015, verdeeld over twee jaar 

aangeboden. Het verbeterplan kwaliteitszorg, 

ingezet na het inspectiebezoek, is uitgevoerd. 

Daarin ligt de nadruk op het verkleinen van de 

 discrepantie tussen de cijfers voor het school-

examen en die van het centraal examen. Dit heeft 

geleid tot verbetering.

Het team Vavo is ook gestart met het ontwikkelen 

van een onderwijsvisie. Hierin heeft het men-

toraat een prominente plaats.
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3.3  afdeling mbo purmerend

Het aantal studenten Zorg & Welzijn in Purmerend 

is in het schooljaar 2016-2017 met 78 studen-

ten gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. 

Als gevolg van de portfolioverdeling met het 

Horizon College zijn er twee nieuwe opleidin-

gen gestart in het domein Zorg & Welzijn, te 

weten Onderwijsassistent en Doktersassistent. 

De opleidingen in het domein Economie worden 

afgebouwd. De BBL-opleidingen bij Zorg & Welzijn 

trekken, na een daling, weer aan.

De kaderbrief 2016, die elke medewerker aan het 

begin van het jaar ontvangt, is getiteld ‘Op weg 

naar nieuw’. Samenwerken is en blijft bij MBO 

Purmerend van groot belang. Zo kan er met het 

Horizon College samengewerkt worden aan een 

nieuw mbo in Purmerend, in één gebouw en met 

één opdracht naar de buitenwereld. De nieuw-

bouw loopt door allerlei externe omstandigheden 

vertraging op, maar de verdeling van het portfolio 

is per 1 augustus 2016 geëffectueerd. 

Er vindt op managementniveau structureel 

overleg plaats met het Horizon College. De gevol-

gen van de portfolioverdeling voor de onderwijs-

teams en de voortgang van de nieuwbouw zijn 

onderwerp van gesprek. De teams Agogische 

beroepen en Verpleging & Verzorging hebben 

verder samen gewerkt aan herziening van de 

kwalificatiestructuur met de overeenkomstige 

teams van de afdeling Zorg & Welzijn in Zaandam. 

Deze samenwerking verloopt prettig en leidt tot 

mooie onderwijsproducten. Het intensiveren van 

de samenwerking op het gebied van onderwijs-

ontwikkeling en examinering krijgt in 2017 extra 

aandacht.

Aandachtspunten blijven de kwaliteitsborging 

en de verantwoordelijkheid van de examen-

commissie voor met name de examinering in de 

beroepspraktijk. Vanwege de bevindingen van de 

Inspectie met betrekking tot de examenproduc-

ten Verzorgende-IG is besloten tot het inkopen 

van examens bij Prove2Move. Tevens zijn in 2016 

verdere verbeteringen op het gebied van kwa-

liteitsborging en examinering doorgevoerd. Bij 

het team Verpleging & Verzorging is een training 

Constructeur/vaststeller door een groot aantal 

docenten met succes gevolgd. Om de kwaliteits-

cultuur binnen de teams te verbeteren is de 

adjunct-afdelingsmanager de teams gerichter 

gaan aansturen. De rendementen zijn bij alle 

opleidingen op orde.

sCHoolopleiding      

begeleiding 
studenten in 

de bpv 

aansluiting 
onderWijs op de 
beroepspraktijk

tabel 3.3a  AANTAL STUDENTEN 

MBO PURMEREND

tabel 3.3b  TEVREDENHEID STUDENTEN (jOB-MONITOR)

tabel 3.3b  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENqUêTE REGIO COLLEGE)

2016-2017

585

2015-2016

602

2016

2014

2016

2014

6,9

6,6

6,5

6,1

bbl

bol

per 1-10

4

3

2

1

0

3,1 3,13,2 3,1

sCHaal 1-4

sCHaal 1-10
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De pilot Stageconsulent bij het team Agogische 

beroepen heeft navolging gekregen bij het 

team Verpleging & Verzorging. De contac-

ten met het werkveld zijn verder uitgebouwd 

van het coördinatoren overleg bij Verpleging & 

Verzorging naar een Bedrijfsadviescommissie 

Maatschappelijke Zorg en een Bedrijfsadvies-

commissie Pedagogisch Werk. 

De afdeling MBO Purmerend heeft hard gewerkt 

aan het versterken van haar positie in het 

Purmerendse netwerk van gemeente en  bedrijven. 

Voorbeelden hiervan zijn de betrokkenheid bij O3, 

het overlegorgaan waarin overheid, onderwijs 

en ondernemers elkaar vinden, en deelname aan 

het Regionaal Samenwerkingsverband VO-SVO 

Waterland waarin decanen van vo en mbo samen 

optrekken.

Het gebouw aan de Spinnekop wordt gedeeld 

met de Purmerendse ScholenGroep. De vrijgeko-

men ruimte door het vertrek van Gerrit Rietveld 

VMBO is deels ingenomen door de internationale 

 schakelklas van de Purmerendse ScholenGroep. 

De facilitaire onderwijsvoorzieningen in de 

Spinnekop zijn structureel beneden de maat, 

hetgeen zich vertaalt in een verder afgenomen 

tevredenheid van studenten in de jOB-monitor. 

Het management in Purmerend monitort de 

tevredenheid van studenten middels lunch-

gesprekken. Het verhuizen naar nieuwbouw 

in samenwerking met het Horizon College is 

helaas vertraagd. In de tussentijd worden, waar 

mogelijk, maat regelen genomen om het leer- en 

werkklimaat in de Spinnekop te verbeteren. Het 

inmiddels op geleverde wifinetwerk is daar een 

voorbeeld van.
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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

De ontwikkeling van het aantal BOL-studenten is 

vrijwel identiek aan het voorafgaande jaar, alleen 

bij BBL-opleiding Procestechniek is een lichte 

terugloop van het aantal studenten te zien. 

In het afgelopen jaar zijn alle keuzedelen gekozen, 

die nu geïmplementeerd worden. Ook is hard 

gewerkt om studenten Procestechniek de gelegen-

heid te geven gebruik te maken van de ‘saplijn’ 

die staat opgesteld bij praktijkopleider Vakwijs 

in Amsterdam. Met name de BOL 4-opleiding 

Procestechniek maakt vanaf studiejaar 2016-2017 

gebruik van deze praktijkoplossing. 

In 2016 is een hybride auto aangeschaft door team 

Motorvoertuigentechniek. In 2016 is tevens begon-

nen met het herinrichten van de practicumruimte 

van Elektrotechniek. 

Docenten van afdeling Productie, Onderhoud & 

Logistiek hebben de training Rekenen gevolgd. 

Het is de bedoeling dat alle vakdocenten deze 

training gaan volgen. Verder is er een overzicht 

gemaakt van de uitstroom van het huidige per-

soneel gekoppeld aan de vervangingsvraag, zodat 

de continuïteit van de opleidingen gewaarborgd 

kunnen worden.

Wat de verbetering van onderwijskwaliteit betreft 

werkt afdeling Productie, Onderhoud & Logistiek 

aan de ‘puntjes op de i’, te weten het verbeteren 

van rendement voor vier opleidingen, verminderen 

van uitval in niveau 4 en het verbeteren van het 

oordeel van studenten over het vinden van een 

bpv-plaats (opleiding Motorvoertuigentechniek).

In samenwerking met vmbo-scholen, Trias in het 

bijzonder, wordt de doorstroom van leerlingen 

die de theoretische leerweg volgen bevorderd. Ze 

worden gestimuleerd om voor technische BOL 

4-opleidingen te kiezen. Het lukt bovendien steeds 

beter om procestechniek als aandachtsgebied een 

plaats te geven in het curriculum van het vmbo, 

zodat doorstroom gemakkelijker is. 

sCHoolopleiding      

begeleiding 
studenten in 

de bpv 

aansluiting 
onderWijs op de 
beroepspraktijk

tabel 3.4a  AANTAL STUDENTEN 

PRODUCTIE, ONDERHOUD & LOGISTIEK

tabel 3.5b  TEVREDENHEID STUDENTEN (jOB-MONITOR)

tabel 3.5b  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENqUêTE REGIO COLLEGE)

2016-2017

937

2015-2016

980

2016

2014

2016

2014

7,0

6,8

6,1

6,4

bbl

bol

per 1-10

4

3

2

1

0

3,3 3,23,3 3,1

sCHaal 1-4

sCHaal 1-10
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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 entreeopleidingen 

is stabiel voor wat betreft de BOL-opleidingen. 

Het aantal BBL-studenten is afgenomen.

In het schooljaar 2016-2017 kunnen entree studenten 

voor het eerst kiezen uit zes profielen uit het 

nieuwe kwalificatiedossier Entree. Het gaat om:

» Assistent logistiek 

» Assistent dienstverlening en zorg

» Assistent bouwen, wonen en onderhoud

» Assistent verkoop/retail

» Assistent mobiliteitsbranche

» Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

Het onderwijs van Entree is erop gericht om 

zoveel mogelijk studenten door te laten stromen 

naar vervolgonderwijs of naar een baan. Bij het 

herontwerp is het onderwijs zo vormgegeven dat 

de aangeboden profielen zinvol en aantrekkelijk 

zijn voor studenten. In 2016 is naast de ontwikke-

ling van de nieuwe kwalificatiedossiers wederom 

veel aandacht besteed aan het verder omlaag 

brengen van het aantal voortijdig schoolv erlaters 

(vsv’ers) bij Regio Entree. De opbrengsten in 

termen van jaarresultaat en diplomaresultaat 

zijn onverminderd hoog, maar er blijft toch een 

flinke groep studenten die na het behalen van 

een diploma niet (direct) doorstroomt naar een 

op leiding op niveau 2 en/of werk. Ook in 2017 

blijft dit onderwerp een punt van aandacht en is 

het de ambitie om het vsv-percentage te laten 

dalen tot de norm van 22,5%.

In 2016 zijn er binnen Zaanstad veel asielzoekers 

en vluchtelingen, al dan niet tijdelijk, opge-

vangen. Regio Entree heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij het verzorgen van onderwijs aan 

Internationale Schakelklassen (ISK) aan de doel-

groep 16- tot 20-jarigen. Na een start, eind 2015 op 

een aantal noodlocaties, zijn in de eerste helft van 

2016 veel groepen asielzoekers op Cypressehout 

100 ondergebracht voor taalles. Toen deze locatie 

na de zomer niet meer beschikbaar was, heeft het 

ISK-team een nieuwe locatie betrokken aan de 

jachtenlaan. Hier krijgen sindsdien drie groepen 

ISK-studenten taallessen, op weg naar een regu-

liere opleiding in het mbo.

Na een intensieve interne verbouwing heeft Regio 

Entree, na de zomer van 2016, een zo goed als 

nieuwe B-vleugel mogen betrekken. 

sCHoolopleiding      

begeleiding 
studenten in 

de bpv 

aansluiting 
onderWijs op de 
beroepspraktijk

tabel 3.5a  AANTAL STUDENTEN 

REGIO ENTREE

tabel 3.5b  TEVREDENHEID STUDENTEN (jOB-MONITOR)

tabel 3.5b  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENqUêTE REGIO COLLEGE)

2016-2017

118

2015-2016

129

2016

2014

2016

2014

6,1

6,8

7,1

6,6

bbl

bol

per 1-10

4

3

2

1

0

3,5 3,23,6 3,3

sCHaal 1-4

sCHaal 1-10
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Het Entree-onderwijs wordt verzorgd in een frisse 

en onderwijskundig goed geoutilleerde omgeving. 

De afdeling Regio Entree voert van oudsher 

educatietrajecten uit voor de negen gemeentes 

in de Zaanstreek en Waterland. In 2016 gaat 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 zeer 

succesvol jaar gekend waarbij veel studenten uit-

stroomden naar een baan of stage. Ondanks deze 

successen hebben de gemeentes in het najaar van 

2016 besloten om Educatie aan een commerciële 

aanbieder te gunnen. Dit betekent dat er vanaf 

medio 2017 geen educatietrajecten worden uit-

gevoerd door het Regio College.
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3.6  afdeling vrije tijd & ondernemen

Het aantal studenten bij de afdeling Vrije tijd & 

Ondernemen (VTO) is per oktober 2016 licht toe-

genomen binnen met name de BBL-opleidingen. 

De studentenaantallen bij de BOL bleven stabiel. 

Een groei heeft plaatsgevonden binnen de 

opleidingen Handel en Toerisme/Recreatie. De 

opleidingen Sport en bewegen en Haarverzorging 

kenden een daling van het aantal studenten.

De studenttevredenheid binnen VTO vraagt om 

gerichte aandacht door het systematisch toepas-

sen van de PDCA-cyclus. De verbeteracties zijn 

vooral gericht op de ‘kleine kwaliteit’ (activitei-

ten rondom roostering/lesuitval, informatie-

voorziening, bereikbaarheid en snelheid van 

terugkoppeling). 

Waar sport, bewegen en toerisme eerst nog 

samen een team vormden, is ervoor gekozen 

van Sport & Bewegen en Recreatie & Toerisme 

twee teams te maken, waarbij voor team Sport 

en bewegen een aparte teamleider aangesteld 

is. Met meer directe managementaandacht aan 

dit team is beoogd de opleidingen Sport en 

bewegen een kwaliteitsimpuls te geven en klaar 

te stomen voor teamwerk op een nieuwe locatie: 

Topsportcentrum De Koog. 

Door de invoering van de nieuwe kwalificatie-

dossiers zijn de toerisme- en recreatieopleidingen 

samengevoegd in één kwalificatiedossier Travel 

Leisure & Hospitality met vier uitstroomprofielen. 

In het kader van de onderwijsontwikkeling en 

voorbereiding van de onderwijsuitvoering heeft 

het College van Bestuur daarom besloten de drie 

medewerkers van de recreatie-opleidingen met 

ingang van 15 maart formeel te laten aansluiten 

bij het team Toerisme. 

Het team Recreatie & Toerisme is gestart met een 

ambitieus teamplan onder de noemer ‘Sterker 

door groei’. De inzet is een groei qua instroom 

en verdere vergroting van de studenttevreden-

heid. Docenten versterken hun praktijkkennis 

en -ervaring door het volgen van bedrijfsstages. 

Ook in het afgelopen jaar zijn studenten van de 

op leiding Toerisme/Recreatie regelmatig ingezet 

als host(ess) bij open dagen en andere evenemen-

ten binnen en buiten het Regio College. 

De sportopleidingen zijn opnieuw ingericht en 

in augustus 2016 verhuisd naar het fantastische 

Topsportcentrum De Koog. Onder leiding van de 

nieuwe teamleider werkt het team in de nieuwe 

huisvesting aan verbetering van onder andere  

sCHoolopleiding      

begeleiding 
studenten in 

de bpv 

aansluiting 
onderWijs op de 
beroepspraktijk

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

tabel 3.6a  AANTAL STUDENTEN 

VRIjE TIjD & ONDERNEMEN

tabel 3.6b  tevredenHeid studenten (job-monitor)

tabel 3.6b  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENqUêTE REGIO COLLEGE)

2016-2017

966

2015-2016

939

2016

2014

2016

2014

6,6

6,3

5,9

5,6

bbl

bol

per 1-10

4

3

2

1

0

3,4 3,23,6 3,3

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

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

sCHaal 1-4

sCHaal 1-10
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de studenttevredenheid. De afstand tussen 

studenten en docenten is klein en het contact 

is intensief. Zij hebben sportief tegen elkaar 

gestreden in de volleybal-kerstbattle en de team-

triathlon. Het team is in 2016 geschoold op het 

gebruik van alle mogelijkheden binnen Cumlaude 

(N@Tschool).

Binnen de afdeling Uiterlijke verzorging is er 

sinds dit jaar sprake van een stabiel team dat 

samen met studenten werkt aan verbetering van 

de tevredenheid, waarbij ook hier het accent ligt 

op de informatievoorziening. In 2016 is voor alle 

docenten een intervisietraject gestart. 

De opleiding Handel streeft naar verjonging van 

het team. Binnen het onderwijs is veel ver-

nieuwing doorgevoerd, met het keuzeonderdeel 

Duurzaamheid en het project Politiek. Tijdens het 

project NLdoet hebben studenten vrijwilligers-

werk gedaan. Inzet is het onderwijsaanbod nog 

uitdagender te maken. In 2016 hebben alle docen-

ten de training Gedifferentieerd lesgeven gevolgd.

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 (verder) terugdringen van verzuim, lesuitval 

en uitval van studenten. Ook is er steeds meer 

aandacht voor digitale toepassingen binnen 

het onderwijs in het kader van Bring Your Own 

Device. Hierbij maken de teams gebruik van de 

best practices zoals ontwikkeld binnen de op leiding 

Optiek.
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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 2016 is een bijzonder jaar voor de 

afdeling, vooral door de tijdelijke uithuizing in 

de eerste helft en het betrekken van de volle-

dig ge renoveerde nieuwe onderwijsvleugel in 

de tweede helft van het jaar. De focus op het 

 inte greren van de theorie en de praktijk is goed 

terug te zien in de nieuwe vleugel. Het jaar 2016 

was ook het jaar dat de afdeling Zorg & Welzijn 

is begonnen met de nieuwe kwalificatie dossiers. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat de afdeling van 

vier naar drie teams is gegaan: team Pedagogisch 

Werk, team Zorg & Dienstverlening en team 

Assistenten in de Gezondheidszorg. In twee 

teams is gestart met een basisjaar, onder andere 

om het keuzemoment uit te stellen voor de 

jonge studenten. Daarbij zijn in het team Zorg & 

Dienstverlening, voortvloeiend uit de ontwikke-

ling in de zorg, de opleidingen Maatschappelijke 

zorg en Verzorgende/Verpleegkundige 

geïntegreerd. 

qua studentaantallen was 2016 stabiel: iets meer 

BOL-studenten, maar minder BBL. De daling van 

de BBL als gevolg van de economische crisis is 

hiermee nog niet stopgezet, maar in de tweede 

helft van 2016 is meer interesse in BBL-trajecten 

zichtbaar. Dat geldt voor kinderopvang en voor 

de zorg. Op teamniveau ziet afdeling Zorg & 

Welzijn een verdubbeling van de eerstejaars van 

team Assistenten in de Gezondheidszorg, terwijl 

bij Pedagogisch Werk juist een klas minder werd 

gerealiseerd. 

De focus van Zorg & Welzijn is op stabiliteit en het 

verstevigen van de kwaliteitscyclus. Dat is gelukt. 

Bij alle drie de teams vertonen de resultaten 

van de jOB-enquête een stijgende lijn en scoren 

teams overal op of boven de norm. De interne 

audit bij team Pedagogisch Werk had ook een 

positief resultaat. Om de kwaliteit van de stage-

begeleiding te verbeteren is een training ontwik-

keld om de werk- en stagebegeleiders te scholen. 

Deze training is inmiddels al een paar keer inge-

kocht door het werkveld. Aandachtspunten zijn 

de stijgende vsv-cijfers en de lagere rendementen. 

Hier zijn inmiddels de nodige acties op gezet.  

Tot slot levert de afdeling – ook dit jaar weer –  

de uitblinker van het Regio College: Chaima 

Chakor van de opleiding Onderwijsassistent.

sCHoolopleiding      

begeleiding 
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tabel 3.7a  AANTAL STUDENTEN 

ZORG & WELZIjN

tabel 3.7b  TEVREDENHEID STUDENTEN (jOB-MONITOR)

tabel 3.7b  TEVREDENHEID WERKGEVERS (BPV-ENqUêTE REGIO COLLEGE)

2016-2017

860

2015-2016

863

2016

2014

2016

2014

6,7

6,9

6,0

5,8

bbl
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per 1-10

4

3

2

1

0

3,3 3,23,3 3,2

sCHaal 1-4

sCHaal 1-10
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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. Studentenbegeleiding is 

maatwerk. 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 ondersteunen, zodat 

deze doelen bereikt worden en om te helpen als 

er omstandigheden zijn waardoor iemand niet 

goed meer kan leren. In het jaarverslag 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. Al bij de digitale aan-

melding signaleert de studentenadministratie 

of er sprake is van een student met een zorg-

behoefte. 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 

capaciteiten test. Die laatste wordt afgenomen als 

de student toegelaten wil worden tot een oplei-

ding waar deze niet de juiste papieren voor heeft. 

Ook bij het intakegesprek wordt een eventuele 

zorgbehoefte of behoefte aan een gesprek over de 

opleidingskeuze gesignaleerd.  

Elke student heeft een loopbaancoach, bpv-

begeleider en docenten die hem begeleiden in het 

te volgen onderwijs. Indien de nulmeting voor 

taalvaardigheid en rekenvaardigheid dat uitwijst, 

krijgt de student extra taal- en rekenonderwijs. 

De basisbegeleiding in de opleiding is belegd bij 

de loopbaancoach. Deze maakt deel uit van het 

opleidingsteam en fungeert als aanspreekpunt voor 

docenten als resultaten of andere zaken dit nood-

zakelijk maken. De loopbaancoach signaleert of een 

student extra begeleiding nodig heeft en brengt dit, 

als nodig, ook in studentbesprekingen in.

Extra begeleiding en zorg worden verleend door 

het Servicecentrum. De plusvoorziening X-tra, 

gericht op ondersteuning van kwetsbare en/of 

overbelaste jongeren, de X-tra-coaches, de ambu-

lante begeleiders en het school maatschappelijk 

werk zijn bij het team Passend onderwijs van het 

Servicecentrum ondergebracht. Daarnaast is er 

het team Loopbaanadvies. Beide teams zijn actief 

tijdens de intake en hebben korte lijnen met 

opleidingsteams, loopbaancoaches en, als nodig, 

externen. De teams zijn ondergebracht bij afde-

ling Regio Entree. 

De contacten met netwerkpartners (voortgezet 

onderwijs, gemeenten, jongerenloket) worden 

onderhouden door de coördinatoren van beide teams 

en de loopbaan- en zorgadviseurs zelf. Met de jeugd- 

en sociale wijkteams in de Gemeente Zaanstad zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt met als doel 

uitval te voorkomen, een integraal ondersteunings-

aanbod voor studenten te creëren en de route voor 

studenten naar de hulpverlening zo prettig en laag-

drempelig mogelijk te laten verlopen. 

Het Handboek Studentenbegeleiding dat een uit-

puttende beschrijving bevat van de eerstelijns- en 

tweedelijnsbegeleiding vanaf de intake tot en met 

de uitschrijving met of zonder diploma, wordt 

door alle betrokkenen goed benut. Het in 2016 

ingevoerde digitale studentbegeleidingssysteem 

DBS (digitaal begeleidingssysteem) helpt in toe-

nemende mate om relevante informatie direct bij 

de student zelf te vinden. In 2016 werd de Procedure 

Hulpmiddelen bij onderwijs en examinering voor 

studenten met een leerbeperking of -stoornis 

opgesteld. In DBS is nu rechtstreeks te vinden of 

en zo ja, welke leerbeperking of -stoornis formeel 

is vastgesteld bij een student en op welke hulp-

middelen de student recht heeft. Dit laatste onder 

voorbehoud dat de school dit kan  organiseren. Ook 

de signalering van verzuimgedrag wordt door dit 

systeem ondersteund, waardoor loopbaan coaches 

snel in actie kunnen komen. In samenwerking 

met de scholen voor voortgezet onderwijs in de 

Zaanstreek is voor het tweede jaar gewerkt met 

een digitaal doorstroomdossier ter verbetering van 

de overdracht vo-mbo. De evaluatie van het gebruik 

ervan heeft geleid tot kwalitatieve verbeterpunten 

waar ook RMC-regio Amsterdam de vruchten van 

plukt in het kader van de samenwerking Aanval op 

de Uitval.
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Het loopbaanadviesteam

Het loopbaanadviesteam, waarbinnen ook de 

leerwerkmakelaar functioneert, helpt studen-

ten door gesprekken en opdrachten een meer 

passende opleiding te vinden. De studie- en 

loopbaan adviseur biedt individuele studie- en 

loopbaanoriëntatietrajecten. De leerwerk-

makelaar ondersteunt studenten bij het vinden 

van een  passende (leer)werkplek ter voorkoming 

van uitval. Daarnaast ondersteunt de leerwerk-

makelaar studenten jonger dan 18 jaar bij het 

maken van een passende vervolgkeuze door het 

bieden van stage en/of werk(ervarings)plekken. 

Dat doet de leerwerkmakelaar in samenwerking 

met loopbaancoaches en de leerplichtambtenaar. 

Het loopbaanadviesteam begeleidt ook leer-

lingen uit het vo die voor de tweede keer dreigen 

te blijven zitten in havo 3. Met het zogenoemde 

STAP-IN-traject verkennen ze twee opties: alsnog 

overgaan naar havo 4 en wat daarvoor nodig 

is of de overstap naar een mbo-opleiding. Voor 

vo-leerlingen en hun ouders/verzorgers biedt het 

loopbaanadviesteam de ouder/kindworkshop aan: 

samen zoeken naar de meest geschikte oplei-

ding op het mbo. Het aantal studenten dat aan 

deze workshop deelneemt, stijgt per jaar. Door 

de  stijging zijn er in 2016 twee extra workshop-

groepen gestart. 

De cijfers

In het kalenderjaar 2016 zijn er 846 stu-

denten die een of meerdere tweedelijns 

loopbaanadviestraject(en) hebben gevolgd. 

Daarnaast heeft het loopbaanadviesteam 165 

vo-leerlingen begeleid bij de zoektocht naar een 

passende vervolgopleiding. Het aantal trajecten, 

uitgesplitst naar loopbaanadviestraject, traject 

leerwerkmakelaar, STAP-IN en ouder/kindwork-

shop wordt weergegeven in tabel 4.1.

lOOPbaanadviesteaM 2016

Loopbaanadviestraject 715

Traject leerwerkmakelaar 131

tOtaal tweedelijnsadviestrajecten 846

Ouder/kindworkshop 147

STAP-IN 18

tOtaal begeleiding vo-leerlingen 165

tabel 4.1 (BRON: EDUARTE - DBS)

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 te adviseren bij aan-

passingen in de leer- of bpv-omgeving of bij het 

maken van examens. Naast individuele ondersteu-

ning aan studenten adviseert het team Passend 

onderwijs docenten in hun rol als loopbaancoach.  

Ook worden op verzoek van een docent klassen 

geobserveerd en vindt er handelingsgericht 

werken in de klas plaats. Begeleiding voor faal-

angst en identiteitsklachten (empowerment) vindt 

plaats in groepsverband.

In het schooljaar 2016-2017 zijn er 1071 studenten 

die een tweedelijns zorgtraject volgen. Sommige 

studenten volgen meer dan één traject. Het aantal 

trajecten, uitgesplitst naar gehandicaptenbudget, 

X-tra, schoolmaatschappelijk werk, dyscalculie en 

dyslexie wordt weergegeven in tabel 4.2.

Passend OndeRwijs 2016

Extra begeleiding in verband met 

beperking/handicap
188

Extra begeleiding  

schoolmaatschappelijk werk
759

Dyscalculie 39

Dyslexie 36

X-tra in verband met overbelasting  

en achterstand
109

tOtaal 1131

tabel 4.2 (BRON: EDUARTE - DBS)
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OndeRsteuningsaRRangeMent Realisatie 

in €

ingeZet vOOR

VOORTIjDIGE SCHOOLUITVAL 

» Dienst Maatschappelijke Ondersteuning 

 

» Vaste voet

 

80.750 

 

35.000 

100.000

 

Leerwerkmakelaar en verzuimmanagement 

 

Coördinatie vsv

SCHOOLMAATSCHAPPELIjK WERK
188.624

Coördinatie, ondersteuning en externe expertise 

voor schoolmaatschappelijk werk

PLUSVOORZIENING

501.534

X-tra-team. Het X-tra-team biedt extra onder-

steuning aan studenten die door overbelasting, een 

(leer)beperking, chronische ziekte of een gedrags-

stoornis moeite hebben om de opleiding te volgen 

en die daardoor uit dreigen te vallen.

PASSEND ONDERWIjS
537.413

Servicecentrum en invoering begeleidingssysteem 

voor studenten (DBS)

 

tabel 4.3 (BRON: BESCHIKKINGEN DMO EN OCW)

financiële verantwoording passend onderwijs
Voor kwetsbare studenten worden jaarlijks gelden 

beschikbaar gesteld door onder andere OCW en 

de RMC-regio Amsterdam waar het Regio College 

onder valt. Met deze middelen worden voorzienin-

gen in het kader van passend onderwijs betaald, 

zo blijkt uit tabel 4.3.

uitval en verzuim
Zoals uit tabel 4.4 blijkt, doet het Regio College 

het steeds beter wat betreft de reductie van het 

aantal voortijdig schoolverlaters. In 2013-2014 

was het gemiddelde cijfer nog 6,83%, in 2014-2015 

5,65% en voor 2015-2016 staat het percentage voor-

lopig op 5,11%.

De uitvalcijfers op de niveaus 1 en 2 voldoen in 

2015-2016 aan de norm. Bij niveaus 3 en 4 is dat 

nog niet zo en is er zelfs sprake van een lichte 

stijging van vsv. Uit analyse van uitstroomge-

gevens blijkt dat dit met name speelt in niveau 

3-opleidingen. Het maken van een juiste studie-

keuze 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. 

Het Regio College stuurt op voorkomen van en 

ingrijpen bij verzuim, samenwerking in de regio, 

verbetering van digitale doorstroomdossiers en 

intake en op verbetering van de benodigde vaar-

digheden van intakers en docenten.

verzuim en begeleiding
Verzuim is een belangrijke voorspeller van voor-

tijdig schoolverlaten. Er was in 2016 sprake van 

onverminderde aandacht voor het registreren 

van aanwezigheid en 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 

gesprek. 

Er is in 2016 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. 

inzet extra middelen voor scholing
Het Regio College participeert in het kader van 

het convenant Aanval op schooluitval in het 

regionale overleg Aanval en heeft in schooljaar 

2015-2016 extra middelen ontvangen om met 

name de uitval van 18-jarigen in niveau 3 en 4 

verder te verlagen. Deze middelen zijn ingezet 

voor des kundigheidsbevordering als gevolg van de 

implementatie van DBS, een digitale begeleidings-

module. Ook hebben veel teams meerdere inspi-

ratiesessies van Onderwijsadviesbureau Dekkers 

gevolgd, met name op het gebied van pedagogiek 
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en didactiek. De voorlopige cijfers van 2016 laten 

zien dat de uitval bij 18- en 19-jarigen daalt. 

samenwerking
In het kader van een sluitende overstap van het 

vmbo naar het mbo werkt het Regio College nauw 

samen met het voortgezet onderwijs 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. Het werken met een 

overstapmodule in de regio Amsterdam 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.

verbetering intake
Er is onverminderd aandacht voor het verbeteren 

van de intakeprocessen waarbij er een steeds stevi-

ger rol is voor het Servicecentrum. In 2016 is er extra 

aandacht voor het benutten van de digitale bege-

leidingsmodule bij de intake. Dit moet ertoe leiden 

dat informatie vanuit de intake bij de start van het 

schooljaar beschikbaar is voor de loopbaancoach. 

extranei
Het aantal extranei-inschrijvingen is verder 

gedaald. Als een student op 1 oktober als examen-

student staat geregistreerd, is dat een onbe-

kostigde inschrijving. Behaalt deze uiterlijk 31 

december een startkwalificatie, dan wordt deze 

student niet geteld als vsv’er. De uitslagen van 

centrale examens komen soms zo laat binnen, dat 

het niet mogelijk is om extranei tijdig te diplo-

meren. In 2015 heeft het CvB het besluit genomen 

dat studenten alleen als extraneus mogen worden 

ingeschreven 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 13. Het 

lijkt erop dat het aantal verlengde inschrijvingen 

is toegenomen als mogelijk gevolg daarvan. Een 

inschrijving als extraneus betekent dat een student 

alleen naar school komt om nog een enkel examen 

af te leggen en geen onderwijs meer volgt. Een 

verlengde inschrijving past beter bij die student die 

nog onderwijs nodig heeft om bepaalde examen-

onderdelen met succes te kunnen afronden en 

wordt bovendien bekostigd. Een examenplanning 

en zorgvuldige inschatting welke student gebaat is 

bij welk type inschrijving zijn punten die nog aan-

dacht van opleidingen vragen. 

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 rekenon-

dersteuning 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 spe-

ciaal hiervoor aangetrokken medewerker 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 2016 tellen de resultaten voor het 

generieke examen Nederlands op beide niveaus 

mee in de zak-/slaagregeling. Voor rekenen niveau 

3f, wat gegeven wordt aan mbo 4- studenten, 

moet vanaf augustus 2016 elke student een 

examen hebben afgelegd. Alleen deelname is 

een diploma-eis, het resultaat van het generieke 

reken examen is niet van invloed op de diplome-

ring. Sinds oktober 2012 houdt het Regio College 

de resultaten bij van de centrale examens en 

 evalueert het de examens. De stuurgroep Centrale 

examinering heeft de resultaten van het school-

jaar 2015-2016 geanalyseerd. Ook zijn de opkomst 

tijdens de examens en het oordeel van de 

 studenten over de centrale examens bij de analyse 

betrokken. Er zijn vijf afnameperiodes (P1 tot en 

met P5). De resultaten staan in tabel 4.4. 

De conclusies zijn als volgt (bron: KRD):

» Scores van 2F Nederlands lopen van 6,7 (P5) tot 

en met 7,1 (P4). Dit is beter dan de scores in 

2014-2015. Toen liepen de scores van 5,8 (P4) 

t/m 6,1 (P2). Dit heeft deels te maken met 

de toe passing van de cijferdifferentiatie. Alle 

studenten die Nederlands 2f hebben gemaakt, 

krijgen een punt boven op de eindscore van het 

centraal examen.

» Scores van 3F Nederlands lopen van 5,4 (P3) t/m 

5,8 (P2 en P4). Dit is lager dan in 2014-2015.  

Toen liepen de scores van 6,1 (P3 en P4) tot en 

met 6,6 (P2). In dit geval speelt de verhoging 

van de referentie cesuur een rol. Studenten 

moeten dit jaar meer vragen goed maken om 

een voldoende te halen. 
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» Scores rekenen 2F lopen van 4,8 (P5) t/m 5,5 

(P2 en P4). Dit is hoger dan in 2014-2015. Toen 

varieerden de scores van 4,8 (P4) t/m 5,2 (P3). 

De beslissing om rekenen voorlopig niet te laten 

meetellen voor diplomering heeft op de resul-

taten op Regio College-niveau geen zichtbaar 

effect.

» Scores rekenen 3F lopen van 4,7 (P3) t/m 5,3 (P2). 

Vooral in periode 2 was de score opvallend (5,3). 

De scores liggen hoger dan in 2014-2015. Toen 

 varieerden de scores van 4,7 (P2 en P5) t/m 4,9 

(P3). Ook hier heeft de beslissing om rekenen 

voorlopig niet te laten meetellen voor diplome-

ring op de resultaten op Regio College-niveau 

geen zichtbaar effect.

De terugval van het aantal voldoendes bij 

Nederlands 3f (2015-2016 33,4%, 2014-2015 66,3%) is 

te verklaren door de verhoging van de referentie-

cesuur. Studenten moesten in 2015-2016 meer 

vragen goed hebben om een voldoende te halen.

Het verzuim bij de centrale examinering blijft 

hoog. Per team verschilt het verzuim behoorlijk. 

Dat komt mogelijk doordat studenten 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 instroomniveau 

– 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 aan-

sluiting 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.  

de PRestaties van 2015-2016:

2015-2016 nedeRlands 2f 

MbO 1-3

nedeRlands 3f 

MbO 4

ReKenen 2f 

MbO 1-3

ReKenen 3f 

MbO 4

KPI – DOEL 2016 MINIMAAL: 6,5 6,5 5,5 5,5

GEMIDDELD CIjfER VAN VIjf 

PERIODES (LAAGSTE EN HOOGSTE 

GEMIDDELDE) 2015-2016

6,7 t/m 7,1 5,4 t/m 5,8 4,8 t/m 5,5 4,7 t/m 5,3

% VOLDOENDE (>5.9) 82,4% 33,5% 41% 25%

AANTAL STUDENTEN AAN  

CENTRAAL EXAMEN
1210 930 1641 1083

tabel 4.4 (BRON: KRD)
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toeZiCHt inspeCtie

Eind 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een 

onderzoek kwaliteitsverbetering uitgevoerd bij  

vijf opleidingen die begin 2014 in het kader van 

de Staat van de Instelling reeds door de inspectie 

zijn bezocht. Daarnaast heeft de inspectie in 2015 

bij twee andere opleidingen voor het eerst een 

kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De rapporten 

van deze onderzoeken zijn begin 2016 beschik-

baar gekomen. De inspectie constateert dat er 

ten opzichte van het vorige onderzoek de nodige 

stappen zijn gezet. Bij het heronderzoek bij vijf 

opleidingen is de examinering als voldoende 

beoordeeld. Drie opleidingen krijgen nu over de 

hele linie een voldoende. Tegelijk constateert de 

inspectie bij het thema kwaliteitsborging dat de 

kwaliteit van de examinering in de bpv nog onvol-

doende wordt geborgd. Instellingsbreed wordt de 

kwaliteitsborging op het punt van verbetering en 

verankering als onvoldoende beoordeeld. 

Het Regio College heeft zich door middel van 

analyses, rapportages en verbeterplannen in 

schooljaar 2015-2016 verantwoord aan de  inspectie 

over de volgende gebieden: opbrengsten bij 

negen opleidingen, examinering en diplomering 

bij de examencommissies POL, Zorg & Welzijn, 

Economie & ICT en VTO en kwaliteitsborging 

bij de opleidingen Maatschappelijke zorg, 

Verzorgende IG, Verkoper reizen en ICT-beheerder. 

Het bureauonderzoek door de inspectie is afge-

rond in juli 2016. De vier opleidingen die nog met 

een onvoldoende werden beoordeeld, krijgen in 

2017 een vervolgonderzoek.

jaarverslag examen-
Commissies 2015-2016

Elke afdeling, behalve de afdeling Purmerend, 

heeft een examencommissie. De afdelings-

manager is de voorzitter van de examen-

commissie. Elke examencommissie werkt met 

een vaste agenda en jaarplanning. De examen-

commissie heeft op vaste momenten overleg 

waarin de planning, de constructie en vaststel-

ling van exameninstrumenten, de processen 

van afname en beoordelen en de kwaliteitszorg 

(onderzoeken en borging van de kwaliteit) gevolgd 

worden en waar verzoeken of klachten van kandi-

daten worden behandeld. De examencommissie 

wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris 

van het Bureau Onderwijsondersteuning, team 

Examinering. Examencommissies worden wat 

kwaliteitsborging betreft getoetst en bevraagd 

door interne auditors, de Commissie examen-

kwaliteit, de Commissie van beroep voor de 

examens en de Inspectie van het Onderwijs. 

In dit verslag komen de Examencommissie en 

de  commissie Examenkwaliteit aan bod. De 

Commissie van beroep doet verslag bij het onder-

werp Governance.

diploma’s
In totaal zijn in examenjaar 2016 1.535 bekostigde 

en 137 onbekostigde studenten gediplomeerd. 

Kwaliteitszorg examinering
De examencommissies controleren de diploma-

dossiers voordat het diploma wordt uitgereikt. 

In samenwerking met het examenbureau is het 

proces van opbouw en controle van de diploma-

dossiers verbeterd.

De examencommissies hebben onderzoek 

gedaan naar de kwaliteit van de examinering 

in de beroepspraktijk. Bij een steekproef van de 

examens die in de beroepspraktijk worden afge-

nomen wordt een examen bijgewoond door (een 

vertegenwoordiger van) de examencommissie. Tot 

op heden zijn geen grote onvolkomenheden gesig-

naleerd. De examencommissies zoeken methodes 

om de controle op de examinering in de beroeps-

praktijk zo goed mogelijk te organiseren.

Ook hebben de examencommissies de kwaliteit 

van de examinering die op school plaatsvindt 

onderzocht. Dit is gedaan door onder meer het 

bijwonen van het examen ‘gesprekken voeren’, 

resultaatanalyses en dubbele beoordelingen. De 

gesignaleerde verbeterpunten zijn opgepakt. De 

examencommissie van VTO heeft met een Plan 

van toezicht voor de kwaliteitszorg gewerkt. 

Volgend schooljaar gaan alle examencommissies 

met een Plan van toezicht werken. De meeste 

examens worden ingekocht. Als het niet mogelijk 

is om examens in te kopen, heeft de examencom-

missie een examen laten construeren. De examen-

commissies stellen de examens vast. De kwaliteit 

van ingekochte examens wordt kritisch bekeken 

en indien nodig worden ingekochte examens ver-

beterd en opnieuw vastgesteld door de examen-

commissies. Dat is een tijdrovend proces.

Het Handboek Examinering wordt door een 

externe deskundige geüpdatet en aangepast aan 

de verandering in de organisatiestructuur. 

De commissie Examenkwaliteit heeft zestien 

examen bundels onderzocht. Het is niet mogelijk 

om in algemene zin heldere conclusies te trekken 
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over de kwaliteit van de examenbundels in het 

Regio College; de diversiteit en ernst van de bevin-

dingen lopen erg uiteen. De examencommissies 

zijn geïnformeerd over de bevindingen en hebben 

verbeteracties ingezet. De bevindingen van de 

commissie Examenkwaliteit hebben als input 

gediend voor de interne audit.

scholing en deskundigheidsbevordering
Cito heeft de scholing voor constructeurs en 

vaststellers verzorgd. Negentien medewerkers 

hebben de scholing tot constructeur/vaststeller 

gevolgd. Zeven medewerkers hebben aansluitend 

het  certificeringstraject afgelegd.

De regisseurs hebben drie keer een kenniskring 

gehouden. De volgende onderwerpen zijn in 2015-

2016 aan de orde geweest:

» de centrale examinering: de wijze van aan-

melden, de regelgeving t.a.v. rekenen, cijfer-

differentiatie, aangepaste examinering;

» de nieuwe (of verder) ontwikkelde formats: 

diplomadossier, controle examinering in de bpv;

» de voorbereiding op het inspectiebezoek;

» het format OER;

» de verandering in de examenorganisatie en de 

aanpassing van het Handboek Examinering;

» het delen van good practices: de werkwijze 

bijwoningen bij Toerisme en de PDCA-cyclus 

van Examinering bij onderwijsassistenten.

Op de scholingsdagen van het Regio College is 

in 2015-2016 examinering als onderwerp geagen-

deerd. Ieder team heeft een eigen invulling aan 

dit onderwerp gegeven en er is een workshop 

gegeven over het nieuwe Handboek Examinering 

en de procesarchitectuur. Uit evaluatie bleek dat 

de docenten graag workshops willen volgen op 

de scholingsdag. Examinering is met ingang van 

2016-2017 standaard opgenomen in het aanbod van 

workshops. 

tevredenheid studenten en werkveld
Uit de bpv-enquête (2016) blijkt dat werkgevers 

hun vertrouwen in de examinering (inclusief bpv) 

bij het Regio College waarderen met een 3,3 op 

een schaal van 4. 

Uit de jOB-monitor blijkt dat de studenten ook 

tevreden zijn over de examinering (zie de bijlage 

specificatie van de resultaten op KPI’s). Bij Vrije 

tijd & Ondernemen zijn de studenten minder 

tevreden over het ‘tijdig horen van de uitslag van 

een toets’. 

De examencommissies meten zelf ook de 

tevredenheid van de studenten. De examen-

commissies zetten passende verbeteracties in en 

leggen dit vast in hun plan van toezicht en hun 

jaarverslagen.

Kwaliteitsafspraken ministerie Onderwijs 
 Cultuur en wetenschap (OCw)
In 2016 is aandacht besteed aan de kwaliteits-

afspraken van het OCW. De verantwoording over 

het kwaliteitsplan is per 1 maart aan OCW gele-

verd. Zie tabel 4.5 voor de verantwoording over de 

besteding van middelen.

Toelichting bijzonderheden: 

Ad. 1: Doordat de Kwalificatiedossiers voor de 

tweede tot en met vierde leerjaren pas in 2016 zijn 

opgeleverd in plaats van in 2015, is het budget in 

2016 overschreden. 

Ad. 3: Niet alle activiteiten zijn uitgevoerd.

Ad. 4: Het geld aan bpv is niet uitgegeven, 

doordat de activiteiten een planmatig karakter 

hebben. Het verbeterplan bpv bevat activiteiten 

die wel gebruikmaken van het budget dat uit de 

Kwaliteitsafspraken mbo voortkomt.

In de navolgende paragrafen worden de afzonder-

lijk geplande activiteiten verantwoord.

tHeMa geMiddeld budget PeR 

jaaR in € 

Realisatie 2016 in €

1. Studiesucces 500.000 850.000

2. Professionalisering 300.000 300.000

3. Intensivering taal en rekenen 300.000 200.000

4. Kwaliteit van de beroepspraktijkvorming 200.000 50.000

5. Voortijdig schoolverlaten 400.000 400.000

tOtaal 1.700.000 1.800.000

tabel 4.5 (BRON: fINANCIëLE ADMINISTRATIE)
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Verbetering van de kwaliteit van de bpv is 

verwoord in het Verbeterplan bpv 2016-2020. In 

maart 2017 is van het ministerie de bevestiging 

ont vangen dat het verbeterplan bpv aan de eisen 

voldoet. 



5
personeel en organisatie
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»  personeel en organisatie

ontWikkeling formatie 

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen gerap-

porteerd over de ontwikkeling van de omvang 

en samenstelling van de formatie van het Regio 

College. Meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden 

in bijlage 1. 

Eind 2016 was het totaal aantal fte 360. Ultimo 

2015 waren dat er 357. De formatie (fte) is in 2016 

nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2015. Uit 

tabel 5.1 blijkt dat de verhouding tussen primair 

proces en ondersteunend OBP ongewijzigd is.

Eind 2016 is 62% van de medewerkers vrouw  

en 38% man. De gemiddelde leeftijd is 50 jaar.  

Het percentage ouder dan 50 jaar bedraagt  

ongeveer 59%.

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 2016 was de flexibele 

schil 12% (gebaseerd op fte). Dat is lager dan de 

norm. Alleen het personeel dat binnen onder-

wijsteams directe ondersteuning verleent, zoals 

onderwijs assistenten en afdelingsmanagement, 

zit wat boven de norm. Dat heeft te maken 

met interimkrachten en vervangingen in het 

 management. In het onderwijspersoneel is  

tabel 5.1   fTE MEDEWERKERS REGIO COLLEGE (IN PROCENTEN, BRON: SALARISADMINISTRATIE)

doCenten

onderWijs obp

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

2016

356

32,9%

8,3%

58,8%

2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514
2015

360

59,0%32,9%

8,1%
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de flexibele schil lager dan in 2015. Daarin is 

gehoor gegeven aan de behoefte om kennis te 

behouden in onderwijsteams.

In 2016 hebben 22 ex-medewerkers aanspraak 

gemaakt op een WW-uitkering. Daarnaast hebben 

vijf medewerkers, vanwege het niet verlengen van 

een tijdelijke uitbreiding van hun dienstverband, 

aanspraak gemaakt op deze 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 2016 bedroegen de kosten voor WW van 

ex-medewerkers € 267.609.

Wat betreft beheersing van uitkeringen rappor-

teert het diensthoofd Onderwijs, Personeel & 

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 mobi-

liteit, waarin wordt vastgelegd op welke wijze 

met medewerkers op vrijwillige basis afspraken 

kunnen worden gemaakt, is beschikbaar.

Mobiliteit en seniorenverlof
De mobiliteit van personeel was in 2016 wat 

minder dan in 2015, zo blijkt uit tabel 5.2. Een deel 

van de mobiliteit van personeel zit in uitstroom 

van senioren, die (soms vervroegd) met  pensioen 

gaan. In 2016 heeft 7,8 fte aan medewerkers 

gebruikgemaakt van het ABP-keuzepensioen. 

professionalisering en 
sCHoling

De activiteiten op het gebied van professio-

nalisering en scholing zijn in 2016 voor een 

belangrijk deel gekoppeld aan de verbeter-

trajecten kwaliteits borging en examinering. 

Zowel managers als onderwijsteams hebben 

op het gebied van kwaliteitsborging trainingen 

gevolgd en ondersteuning gekregen. In 2015 is 

het Regio College gestart met het verzorgen van 

scholingsdagen voor alle onderwijsteams en in 

2016 is dit gecontinueerd. Op een scholingsdag 

worden docenten bijgeschoold over onderwerpen 

die gekozen worden door onderwijsteams zelf. 

In februari vond de onderwijsconferentie plaats, 

waar alle medewerkers voor uitgenodigd zijn. 

Het aanbod aan thema’s in 2016 is dan ook breed: 

(sociale) veiligheid, digitale lessen, herontwerp, 

didactiek en pedagogiek, ICT, examinering en 

studentenbegeleiding.

In 2016 heeft weer een Salarismixronde plaats-

gevonden waarbij docenten konden sollicite-

ren naar de functie van seniordocent dan wel 

roc-docent. Er zijn in deze ronde drie docenten 

direct benoemd in de functie van seniordocent. 

Daarnaast hebben vier docenten een inschaling op 

LC-niveau gekregen met uitzicht op benoeming in 

de functie seniordocent, onder de conditie dat zij 

een professionaliseringstraject succesvol afronden. 

Eén seniordocent heeft een EVC-traject naar roc-

docent afgerond en één seniordocent heeft inscha-

ling op LD-niveau gekregen waarna, na afronding 

van een masteropleiding, benoeming in de functie 

van roc-docent volgt. 

 

Tot slot hebben in 2016 zeven docenten vanuit 

vorige Salarismixrondes hun professionaliserings-

traject naar seniordocent afgerond en zijn nog vier 

seniordocenten bezig met een master opleiding in 

het kader van hun professionaliserings traject naar 

roc-docent. 

Vanuit de dienst Onderwijs, Personeel & Kwaliteit 

worden coaches ingezet om nieuw onderwij-

zend personeel te begeleiden en ondersteuning 

te geven aan docenten die daar behoefte aan 

hebben. In 2016 waren er 34 nieuwe docenten 

die in aanmerking kwamen voor een inwerk- en 

begeleidingstraject. Afhankelijk van de behoefte 

hebben zij begeleiding ontvangen en hebben ze 

workshops bijgewoond. Zij kunnen kiezen uit een 

breed aanbod, zoals intervisie, coaching, assess-

ments, supervisie en begeleiding bij het behalen 

van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

Ook zittende docenten zijn begeleid: in het 

schooljaar 2015-2016 heeft de dienst OPK negen 

MObiliteit OveR Hele jaaR fTE

AANTAL  

MEDEWERKERS fTE

AANTAL  

MEDEWERKERS

 2016 2016 2015 2015

in dienst 27,38 49 41 65

uit dienst 32,6 50 37 61

tabel 5.2 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)
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zittende docenten begeleid en twee onderwijs-

assistenten. Er zijn vier docenten die een 

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift hebben 

behaald, begeleid door coaches van het Regio 

College.

Er zijn drie grotere bijeenkomsten geweest die 

gericht zijn op het inwerken van docenten op 

onderwijsthema’s van het Regio College. Denk 

hierbij aan het werken in resultaatverantwoor-

delijke teams, het voorkomen van uitval in 

samenwerking met het Servicecentrum, de 

 kwalificatiestructuur, examinering enzo-

voort. Daar is zo’n 85% van de nieuwe 

docenten bij aanwezig geweest. De overige 

docenten zijn  individueel ingewerkt. (bron: 

personeelsadministratie)

verZuim en arbeids-
omstandigHeden

Het verzuimpercentage is in 2016 licht gedaald, zo 

blijkt uit tabel 5.3. De meldingsfrequentie en de 

gemiddelde verzuimduur zijn licht toegenomen. 

Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie 

liggen onder het ijkpunt voor de bve-sector. In 

2016 zien we een kleine verschuiving van mid-

dellang verzuim (een week tot twee maanden) 

naar kort verzuim (maximaal een week). Dit is de 

oorzaak voor de lichte stijging van de meldings-

frequentie. Zie tabel 5.4. 

De oorzaak van de stijging in de verzuimduur ligt 

in het afsluiten van een aantal zeer langdurige 

verzuimdossiers (> 1,5 jaar). Veel lang verzuim is 

niet werkgerelateerd.

In 2016 is gestuurd op het terugdringen van 

het verzuim door onder andere één van de drie 

P&O-adviseurs te betrekken bij alle langdurige 

verzuimdossiers.

De verzuimcijfers (verzuimpercentage en ver-

zuimduurklasse) worden per afdeling en dienst 

besproken tijdens de triaalgesprekken met de 

leiding gevende. In 2016 is het SMT-overleg (Sociaal 

Medisch Team) tussen de leidinggevende, de 

bedrijfsarts en de betreffende P&O-adviseur één 

keer per kwartaal voortgezet.

Opvallende zaken:
» Het verzuim wordt veroorzaakt door bijna 60%  

 van de medewerkers in 2016, in 2015 was dat 53%.

» Het aantal ziekmeldingen van korte duur 

(1-7 dagen) is toegenomen van 368 in 2015 naar 

416 in 2016.

» Het aantal ziekmeldingen van middellange duur 

(7-42 dagen) is gedaald van 80 in 2015 naar 74 in 

2016.

» We tellen 539 afgesloten ziekmeldingen in 2016  

 (t.o.v. 482 in 2015).

» Een aantal dossiers van zeer langdurig zieken

(langer dan anderhalf jaar) is in 2016 afgesloten. 

Dit heeft invloed op de stijging van de  

gemiddelde verzuimduur.

» Bij zes afdelingen zien wij een aanzienlijke 

daling van het verzuim in 2016 t.o.v. 2015, bij 

twee afdelingen is deze gelijk gebleven en bij 

acht afdelingen zien we een lichte stijging. Over 

het algemeen genomen is het verzuim licht 

gedaald.

RegiO 

COllege 

2016

ijKPunt 

bve-

seCtOR 

2016

RegiO 

COllege 

2015

Verzuim-

percentage

4,55% 5% 4,9%

Percentage 

0-verzuim

41,65% - 47,12%

Verzuim-

frequentie *

1,17 1,3 1,03

Gemiddelde 

verzuimduur 

in dagen

25,73 - 24,8

tabel 5.3 (BRON: VERZUIMADMINISTRATIE)

*gemiddeld aantal keer per medewerker per jaar

verzuimduur      

(jaartal)
2016 2015 2014

Kort verzuim 

(max. 1 wk)
416 368 449

Middellang 

verzuim (1 wk 

- 2 mnd)

80 74 58

Lang verzuim 

(2 mnd - 1 jr)
34 34 20

Langer dan 1 

jaar (> 1jr)
9 6 2

tOtaal-

aantallen
539 482 531

tabel 5.4: OVERZICHT MET AANTAL ZIEKMEL-

DINGEN PER VERZUIMDUURKLASSE (BRON: 

VERZUIMADMINISTRATIE)
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naleving Code goed bestuur

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur 

van het Regio College hebben in 2016 gehandeld 

conform de eisen en aanbevelingen zoals vast-

gelegd in de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’. 

verslag raad van toeZiCHt 1

behandelde onderwerpen en genomen  
besluiten
Modernisering organisatiestructuur

Belangrijk thema voor de Raad in 2016 was de 

modernisering van de organisatiestructuur bij het 

Regio College. De Raad onderschrijft de noodzaak 

om de structuur aan te passen en is het eens met 

de veranderingen die het CvB wil doorvoeren. De 

Raad van Toezicht heeft zich laten informeren over 

het verloop van het adviestraject met de onder-

nemingsraad. In het overleg met het CvB heeft 

de Raad aandacht gevraagd voor de risico’s en 

dilemma’s die kunnen ontstaan bij de fasegewijze 

invoering van de nieuwe organisatiestructuur.  

Onderwijs

Wat betreft onderwijskwaliteit lag voor de Raad 

in 2016 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 

voortgang van de verbeterplannen kwaliteits-

borging en examinering is primair gevolgd in de 

onderwijscommissie van de Raad. De aanpas-

sing van de examenorganisatie van het Regio 

College is besproken, met als belangrijk element 

de instelling van een centrale examencommis-

sie met een onafhankelijk voorzitter. Begin 2016 

is de Raad geïnformeerd over de uitkomsten van 

het heronderzoek door de inspectie, dat in de 

maanden oktober en november van 2015 heeft 

plaatsgevonden. Daarnaast zijn de resultaten van 

de jOB-monitor 2016 en de stand van zaken bij 

de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers 

regelmatig in de Raad aan de orde geweest.

Huisvesting

Begin 2016 heeft de Raad groen licht gegeven 

voor de verbouwing van de B-vleugel van het 

pand Cypressehout 99 in Zaandam. Deze verbou-

wing is voor de start van het schooljaar 2016-2017 

 gerealiseerd binnen de goedgekeurde begroting.

De Raad heeft goedkeuring verleend aan het 

voornemen van het CvB om de gebouwen 

Cypressehout 95 en 97 te kopen van Ymere en om 

ten behoeve van deze aankoop een hypotheek van 

€ 8,5 miljoen af te sluiten. In de auditcommissie is 

het voorstel meerdere malen uitvoerig besproken, 

waarbij de voor- en nadelen van koop en huur 

tegen elkaar zijn afgewogen en mogelijke risico’s 

in kaart zijn gebracht en besproken. De Raad 

is door het CvB op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen rond de voorgenomen nieuwbouw 

in Purmerend.

Informatieveiligheid

De RvT nam in 2016 kennis van het overzicht 

van de regelingen en notities op het gebied van 

informatieveiligheid waarover het Regio College 

op dit moment beschikt. Als vervolgstap is afge-

sproken dat door een onafhankelijke deskundige 

wordt getoetst of deze regelingen en notities de 

verschillende aspecten van informatieveiligheid 

voldoende dekken. 

De Raad van Toezicht heeft de volgende door 

het College van Bestuur opgestelde documenten 

goedgekeurd:

» het jaarverslag 2016;

» de begroting 2017;

» het instellingswerkplan 2017.

De Raad is voorts geïnformeerd over dan wel  

heeft kennis genomen van:

» de meerjarenprognose 2016-2021;

» de uitkomsten van de jOB-monitor 2016;

» de rapportages over de resultaten per triaal;

» de Wet versterking bestuurskracht;

» de Wet aanmelding en toelating;

» 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 dr. L. Elffers

» 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, vicevoorzitter

1 De tekst van deze paragraaf is door de Raad van Toezicht vastgesteld in zijn vergadering op 11 april 2017
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In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de 

zittingstermijnen en van de relevante (neven)func-

ties van de leden van de Raad. De RvT heeft Geert 

Klein Bennink eind 2016 voor een tweede termijn 

benoemd, die februari 2017 ingaat. De herbenoe-

ming is op voordracht van de OR.

De honorering, inclusief onkostenvergoeding, 

van de voorzitter en de leden van de Raad van 

Toezicht bedroeg in 2016 € 7.100 respectievelijk 

€ 4.600 (exclusief eventuele btw) per jaar. Leden 

ontvangen € 5.750 indien ze ook lid van de audit-

commissie zijn. Deze honorering valt ruim binnen 

de kaders van de honoreringsregeling bve-sector 

en voldoet aan de Wet normering bezoldiging top-

functionarissen publieke en semipublieke sector.

werkwijze Raad van toezicht
In 2016 zijn er vijf vergaderingen geweest van de 

Raad van Toezicht. De vergaderingen starten in 

de regel met een bespreking tussen de leden van 

de Raad, waarna de vergadering wordt voortge-

zet in aanwezigheid van het CvB. Ook buiten de 

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 voorzit-

ter 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 

 commissie heeft in 2016 zes keer vergaderd in 

aan wezigheid van de voorzitter CvB en de  

controller van het Regio College. Bij de  

bespreking van de management letter en de 

concept jaar rekening 2015 was ook de accoun-

tant van het Regio College aanwezig;

» een onderwijscommissie, bestaande uit mevrouw 

Elffers en de heer Tange. Deze commissie is 

in 2016 vijf keer bijeengekomen in aanwezig-

heid van het lid CvB en het hoofd van de dienst 

Onderwijs, Personeel & Kwaliteit;

» een remuneratiecommissie, bestaande uit de 

heren Dijksma en Klein Bennink. Deze 

 commissie komt op ad-hocbasis bijeen. 

De Raad van Toezicht heeft met de leden van het 

CvB uitgebreide evaluatiegesprekken gevoerd 

en is van oordeel dat beiden naar tevredenheid 

functioneren. Regelmatig vinden er op basis 

van de gevoerde gesprekken in de drie commis-

sies uit gebreide discussies in de RvT plaats, deze 

 structuur van overleg krijgt steeds meer vorm.

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 gang van zaken rondom het aanpassen van de 

organisatiestructuur. De Raad heeft geen formeel 

overleg kunnen voeren met de studentenraad. De 

samenstelling van de studentenraad is met ingang 

van het schooljaar 2016-2017 compleet vernieuwd, 

het gesprek met de studentenraad zal in 2017 weer 

worden opgepakt.

In november 2016 heeft de Raad het eigen func-

tioneren geëvalueerd. Belangrijke conclusie was 

dat de Raad vaker over grote lijnen en dilemma’s 

die spelen wil praten. In de vergaderingen moet 

hiervoor meer tijd worden ingeruimd. Verder is 

geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs 

voor de Raad een steeds belangrijker aandachts-

punt is geworden en dat ook hiervoor voldoende 

tijd moet worden vrijgemaakt. De RvT wil met 

het CvB meer meedenken op procesgebied en dan 

met name over de vraag hoe je draagvlak voor 

bepaalde veranderingen creëert in de organisatie. 

Tot slot zal de RvT in 2017 onderzoeken op welke 

wijze het interne toezicht kan worden aangepast 

aan de nieuwe organisatiestructuur van het Regio 

College. 

College van bestuur (Cvb)

Het CvB heeft in 2016 de volgende samenstelling:

» de heer dr. ir. P.W. van Amersfoort, voorzitter

» mevrouw 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 2016 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 semi-publieke 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. Een overzicht van de neven-

functies van de leden van het CvB is opgenomen 

in bijlage 4.

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

bestuur met een door de Raad van Toezicht 

 geaccordeerde portefeuilleverdeling. 
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Op het gebied van onderwijs is de voorzitter CvB 

portefeuillehouder voor de afdelingen Bouw & 

Infra, Productie, Onderhoud & Logistiek, Regio 

Entree, Educatie en de Internationale Schakelklas. 

Het lid CvB is portefeuillehouder voor de afde-

lingen Economie & ICT, Vrije tijd & Ondernemen, 

Zorg & Welzijn en Vavo. Op het gebied van de 

ondersteunende processen is de voorzitter porte-

feuillehouder voor planning & control, adminis-

tratie, huisvesting, facilitaire zaken en ICT. Het 

lid is portefeuillehouder voor personeelsbeleid, 

onderwijskwaliteit, onderwijsinnovatie, onder-

wijsondersteuning 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 onderwijsafde-

lingen of ondersteunende diensten. Het overleg 

biedt ook de mogelijkheid voor een eerste gedach-

tewisseling over nieuwe ontwikkelingen. Het 

overleg is gericht op het bereiken van consensus 

en vindt plaats in een open en constructieve sfeer, 

waarbij geen sprake is van een strikte afbakening 

in portefeuilles. De CvB-leden hebben ook regel-

matig 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 studentenraad. 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.

menselijke maat

Het Regio College, als kleinschalig roc, heeft een 

traditie waarin de menselijke maat wordt gekoes-

terd. In dit jaarverslag presenteert het Regio 

College een nulmeting vanuit het perspectief van 

studenten en medewerkers. 

Dat doet het Regio College op basis van relevante 

gegevens uit de jOB-monitor van 2016 en het 

medewerkersonderzoek van 2015. De vragen die 

gekozen zijn reflecteren voorgaande beschrijving 

door OCW en zijn geïnspireerd door het advies dat 

de MBO Raad op 16 maart 2017 gaf over dit onder-

werp in het geïntegreerd jaardocument. 

In tabellen 6.1 en 6.2 staan de resultaten 

weergegeven.

Perspectief studenten
De scores zijn voldoende tot goed, maar zitten 

nog te vaak onder het landelijk gemiddelde. 

Onderwijsteams hebben de scores van de 

jOB-monitor geanalyseerd en op teamniveau 

waar nodig verbeteracties geformuleerd. In het 

Verbeterplan bpv staan acties die leiden tot een 

betere begeleiding bij het vinden van een stage-/

bpv-plaats.

vRaag jOb-MOnitOR
SCORE 2016  

(MAXIMAAL 5)

RegiO 

COllege
landelijK

Heb je goed contact met je 

docenten?
3,7 3,8

Word je goed geholpen als 

je problemen hebt bij het 

leren?

3,4 3,6

Als je een medewerker van 

je school nodig hebt, kun 

je die dan bereiken?

3,5 3,7

Helpt de school je bij het 

vinden van een stage-/bpv-

plaats? (BOL)

3,3 3,7

Kun je jouw werkervarin-

gen voldoende op school 

bespreken? (BBL)

3,8 3,8

Ben je goed geïnformeerd 

over je rechten en plichten?
3,1 3,2

Weet je waar of bij wie 

je terecht kan als je een 

klacht hebt? (% ja)

54% 61%

tabel 6.1

Perspectief medewerkers:
Uit onderstaande nulmeting, maar ook uit 

analyse, blijkt dat op elementen die met onder-

wijskundig leiderschap te maken hebben, de 

menselijke maat verbeterd moet worden. Daar is 

door het Regio College op geanticipeerd met de 

organisatie wijziging, waarbij leidinggevenden 

dichter bij de teams staan en beter opgeleid zijn 

om invulling aan onderwijskundig leiderschap te 

geven.
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jaarverslag veiligHeid

Dit jaarverslag Veiligheid is gebaseerd op de 

 informatie van de vertrouwenspersoon, de 

ombudsman, de incidentenmonitor en de 

 vergaderverslagen van de commissie Veiligheid. 

veiligheid is van ons allemaal
Het Regio College staat voor een veilige en 

 prettige leer- en werkomgeving. Het Regio College 

kent op de onderwijslocaties diverse groepen 

studenten en werknemers en is daar trots op; 

iedereen hoort erbij. 

Een bijdrage leveren aan een leer- en werkcultuur 

waarin geen plaats is voor ongewenst gedrag is 

een verantwoordelijkheid van ieder personeelslid 

en van iedere deelnemer. Bij die verantwoordelijk-

heid hoort dat studenten en medewerkers elkaar 

aanspreken op (on)gewenst gedrag, dan wel 

(on)gewenst gedrag bespreekbaar maken in de 

groep of met de leidinggevende. Als deze stappen 

on voldoende uitkomst bieden, kan de deelne-

mer of medewerker terugvallen op de Regeling 

 klachten en ongewenste omgangsvormen.

Naast de fysieke en sociale veiligheid richt het 

Regio College zich eveneens op informatieveilig-

heid en specifiek digitale veiligheid. Het Regio 

College is sterk afhankelijk van geautomati-

seerde informatievoorziening en is eigenaar van 

 informatie die onder zijn verantwoordelijkheid 

wordt geproduceerd. Het Regio College wil dat 

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid 

van informatie geborgd zijn.

Commissie veiligheid
De commissie Veiligheid bestaat uit de Secretaris 

CvB (voorzitter), een veiligheidscoördinator 

(plaats vervangend voorzitter), het hoofd facilitair 

Bedrijf, een adviseur OPK, een vertegenwoordiger 

van het onderwijs, de vertrouwenspersoon en de 

beleidsmedewerker. 

De commissie Veiligheid heeft een coördinerende 

en een adviserende rol naar het CvB en leiding-

gevenden. In deze rol bereidt de Commissie vei-

ligheidsbeleid voor en evalueert de commissie de 

werking van het veiligheidsbeleid. De agenda en 

besluitenlijst worden ook met de ondernemings-

raad (OR) gedeeld. Leden van de OR zijn welkom 

om bij dit overleg aan te sluiten. De veiligheids-

coördinator stelt jaarlijks in samen werking 

met specialisten dit jaarverslag op namens de 

 commissie Veiligheid. In 2016 is de commissie 

Veiligheid zes keer in regulier overleg bij elkaar 

gekomen.

 

Ombudsman en vertrouwenspersoon
Het Regio College kent de functies van ombuds-

man en vertrouwenspersoon. Deze functionaris-

sen zijn in dienst van het Regio College,  

stelling MtO sCORe 2015

REGIO  

COLLEGE

LANDELIjKE 

BENCHMARK

» lk voel dat ik gewaardeerd word door het Regio College. 5,5 6,1

» Als directe collega’s kunnen wij elkaar op elkaars gedrag aanspreken. 7 6,8

» Het is mij duidelijk welke doelen we als organisatie samen willen bereiken. 5,9 6,2

» Als ik het goed doe, hoor ik dat van mijn direct leidinggevende. 5,6 6,6

» Als er verbeterpunten zijn, hoor ik dat van mijn direct leidinggevende. 6,0 6,8

» Ik voel me veilig op school. 7,7 7,8

» Als mijn directe collega’s hulp nodig hebben, kunnen ze bij me terecht. 8,3 8,5

» lk ervaar een goede samenwerking binnen mijn team. 7,2 7,1

» lk heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren. 5,0 5,1

» Mijn direct leidinggevende houdt mij op de hoogte van belangrijke zaken. 6,1 6,9

» Er is aandacht voor mijn persoonlijke loopbaanontwikkeling. 4,9 5,9

tabel 6.2
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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 belangheb-

benden dan studenten, ouders van studenten en 

medewerkers) kunnen ook met hun klachten bij 

de ombudsman terecht.

Bezwaar en beroep op het gebied van examinering 

zijn geregeld in het examenreglement van het 

Regio College. Een student kan bezwaar aanteke-

nen tegen een beslissing van de examencommis-

sie of van een beoordelaar bij de betreffende exa-

mencommissie. Daarna kan nog beroep worden 

aangetekend bij de Commissie van Beroep voor de 

examens van het Regio College.

Ombudsman

In 2016 is in totaal 76 keer een beroep gedaan op 

de ombudsman. In 61 gevallen ging het om een 

klacht of melding van studenten. Daarvan zijn 

twee klachten binnen gekomen via De Ombudslijn 

en drie klachten zijn op verzoek van het College 

van Bestuur behandeld. 

De meeste klachten of meldingen hebben betrek-

king op de uitvoering van het onderwijsproces, de 

kwaliteit van communiceren en de procedure van 

uitschrijven. 

In 2016 heeft de ombudsman vijftien zaken van 

medewerkers behandeld, waarvan een zaak op 

verzoek van het CvB. Dertien kwesties betreffen 

eigen problematiek. De overige twee betreffen 

een adviesvraag met de bedoeling een klacht te 

voorkomen. Het komt (gelukkig) steeds vaker voor 

dat medewerkers bij de ombudsman navragen 

of zij de juiste aanpak kiezen. Deze eenmalige 

adviesvragen zijn niet geregistreerd. De klachten 

c.q. meldingen hebben betrekking op procedures 

en/of omgangsvormen.

KlaCHten en Meldingen 2016 2015

Door studenten 61 66

Door medewerkers 15 12

tOtaal 76 78

tabel 6.3  VERDELING KLACHTEN EN MELDINGEN 

OMBUDSMAN

Vertrouwenspersoon 

Binnen het Regio College blijkt dat er behoefte 

is aan een toegangspoort naar diverse vormen 

van hulpverlening en begeleiding. Studenten en 

medewerkers zoeken contact met de vertrouwens-

persoon in verband met privé problematiek 

en vanuit de behoefte aan vertrouwelijk-

heid. De vertrouwens persoon Ongewenste 

Omgangsvormen is er specifiek voor meldingen 

en klachten betreffende ongewenste omgangs-

vormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie en 

discriminatie. 

Na één of meer gesprekken worden studen-

ten doorverwezen naar geëigende kanalen 

voor opvang en begeleiding. Hierin werkt de 

vertrouwenspersoon nauw samen met het 

Servicecentrum. Ook vragen medewerkers advies 

in verband met kwesties waarbij geen onge-

wenste omgangsvormen zijn ervaren. Na één of 

meer gesprekken worden zij doorgaans door-

verwezen naar hun manager of dienst Onderwijs, 

Personeel & Kwaliteit, team P&O.

Naar aanleiding van pestgedrag in klassen 

waar meerdere studenten bij betrokken zijn 

heeft de vertrouwenspersoon samen met het 

Servicecentrum een workshop ontwikkeld over 

gevolgen van pesten. In deze workshop krijgen 

studenten voorlichting over de diverse aspecten 

van pesten en worden zij gewezen op de mede-

verantwoordelijkheid die zij dragen voor de 

omgangsvormen op school en de latere beroeps-

praktijk. Het is de wens dat iedere eerstejaars-

groep aan het begin van het schooljaar de work-

shop krijgt in het lesprogramma. In 2016 is deze 

workshop zestien keer gegeven.

Daarnaast is de vertrouwenspersoon werkzaam 

in het kader van de klokkenluidersregeling. Ten 

slotte vallen preventie en voorlichting onder het 

taakgebied van de vertrouwenspersoon.

Studenten

» Nul meldingen in het kader van de 

 klokkenluidersregeling.

» 48 gesprekken met studenten of hun ouders/

verzorgers of loopbaancoaches en afdelings-

managers, inzake studenten. 

» 26 gesprekken met medewerkers voor hun eigen 

situatie of in verband met advies over de 

 situatie van anderen.
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Geen van de bij de vertrouwenspersoon gemelde 

situaties en gedragingen hebben geleid tot een 

officiële klacht bij de externe klachtencommissie. 

De verdeling van de meldingen van of gerelateerd 

aan studenten staat uitgewerkt in tabel 6.4.

Medewerkers

In totaal zijn er 26 medewerkers geweest die 

een beroep hebben gedaan op de vertrouwens-

persoon. 23 van de meldingen hadden te maken 

met ongewenste omgangsvormen, waarvan twee 

meldingen betrekking hebben op agressief gedrag 

en dreigementen door één of meer studenten; 

hiervan betrof het één melding van digitale 

intimidatie.

Zeventien van de meldingen betreffen ongewenste 

omgangsvormen door collega of leidinggevende, 

acht keer is het gedrag van een leidinggevende 

als intimiderend ervaren. In vijf situaties leek 

on duidelijkheid of gebrek aan communicatie bij te 

dragen aan een gevoel van onveiligheid. Driemaal 

heeft een medewerker pestgedrag door de 

leidinggevende ervaren en zes personen hebben 

pest gedrag door een collega ervaren. Ten slotte 

hebben twee personen vragen gesteld gerelateerd 

aan de privésituatie.

bedrijfshulpverlening (bHv)
De bedrijfshulpverleningsorganisatie is het 

sluitstuk van de risico-inventarisatie. De meeste 

risico’s zijn beheersmatig af te dekken, maar 

sommige incidenten zijn niet helemaal te voor-

komen. Met een goede bedrijfshulpverlenings-

organisatie zorg je ervoor dat schade zoveel 

mogelijk beperkt wordt indien een incident 

plaatsvindt. In 2016 hebben 50 bhv’ers en 23 

EHBO’ers een (herhalings)training gedaan. 

Begin 2016 is een grootschalige ontruimings-

oefening gehouden. In samenwerking met de 

hulpdiensten en veiligheidsregio is een ont-

ruiming met als onderwerp ‘bommelding’ 

gehouden, waarbij het gehele complex aan de 

Cypressehout is ontruimd. De oefening is nader-

hand uitvoerig geëvalueerd aan de hand van een 

evaluatieverslag en bewegende beelden.

In de incidentenmonitor van het Regio College 

zijn in 2016 veertien incidenten geregistreerd.

Dat zijn er vijf minder dan in 2015. Aan deze 

incidentenregistratie moet de registratie van de 

vertrouwenspersoon worden toegevoegd. Naast 

de gevallen van bedreiging, vermissing, diefstal 

en vernieling had de meeste impact dit jaar een 

tijdens de periodieke bemonstering aangetrof-

fen legionellabesmetting (de niet-ziekmakende 

variant, non-pneumophila).

Het werkelijke aantal incidenten is waarschijnlijk 

hoger, omdat het nog niet vanzelfsprekend is dat 

incidenten worden gemeld en het voor de mede-

werkers facilitair Bedrijf niet voldoende duidelijk 

is geweest welke incidenten in de incidenten-

monitor opgenomen moeten worden. Ook het 

melden van incidentafhandelingen door bhv’ers en 

EHBO’ers is nog geen automatisme. 

Na evaluatie van de veiligheidsorganisatie van 

de per 1 oktober 2016 aangestelde veiligheids-

coördinator is besloten dat deze door middel van 

een bewustwordingscampagne bij de medewer-

kers en studenten onder andere aandacht gaat 

vragen voor tijdige melding van elk type incident, 

sOORt 2016 2015

fysiek (non-ver-

baal en verbaal)

waarvan (ook)  

via internet

fysiek (non- 

verbaal en verbaal)

waarvan (ook)  

via internet

Agressie 20 3 13 6

Discriminatie 5 0 3 0

Pesten 4 2 7 5

Seksuele intimidatie 2 0 2 0

Anders 5 0

tOtaal 31 5 30 11

tabel 6.4  
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zodat analyse van incidenten en verbetering van 

veiligheid beter mogelijk is. 

Het onderwerp ‘sociale veiligheid’ is als een van de 

workshops aangeboden tijdens de scholingsdagen 

voor docenten. Tijdens deze workshop delen de 

studenten naar aanleiding van een presentatie 

door de veiligheidscoördinatoren hun ervaringen. 

Ook hier wordt het belang van incidentmeldingen 

benadrukt.

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 examencommissie.

Als een student dan nog steeds niet tevreden is 

over de uitkomst van het bezwaar, 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.

In 2016 heeft één student van de Vavo een beroep 

aangetekend tegen een besluit van de examen-

commissie. Dit beroep is ongegrond verklaard.

maatsCHappelijk 
verantWoord

Een onderwijsinstelling opereert per definitie in 

een sociaal-maatschappelijke 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. 



7
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struCtuur medeZeggensCHap

In het medezeggenschapsstatuut van het Regio 

College is vastgelegd dat er twee medezeggen-

schapsorganen zijn:

» een studentenraad;

» 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 2016 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.

studentenraad1

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is een 

nieuwe studentenraad aangetreden. De samen-

stelling van de nieuwe raad is als volgt:

» Maaike Matauschek, voorzitter, afdeling 

 Economie, ICT & Vavo: Marketing &   
 Communicatie
» Veerle Bergsma, vicevoorzitter, afdeling   

 Productie, Onderhoud & Logistiek: 

 technische elektrotechniek
» Melanie Breve, secretaris, afdeling Zorg &   

 Welzijn: Onderwijsassistent (Purmerend)

» Mounia Dryouach, afdeling Economie, 

 ICT & Vavo: detailhandel
» Ahmed Emin Batman, afdeling Economie, 

 ICT & Vavo: vavo 

» Savananah Kalloe, afdeling Economie, 

 ICT & Vavo: vavo
» Selman Cacik, afdeling Economie, 

 ICT & Vavo: iCt
» Daphiana Adamus, afdeling Zorg & Welzijn:    

 Onderwijsassistent (Purmerend)

» Kaoutar El Bouazzati, afdeling Zorg & Welzijn:  

 Onderwijsassistent

» Zekerya Dulkadir, afdeling Economie, 

 ICT & Vavo: detailhandel

De studentenraad 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 studentenraad goed 

geïntegreerd is in de school. De studentenraad 

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 2016 drie keer vergaderd met het 

CvB. In de overleggen zijn voorstellen van het CvB 

besproken, waarover de studentenraad advies 

heeft uitgebracht of waarmee de studentenraad 

heeft ingestemd. De bespreking met de studen-

tenraad heeft in een aantal gevallen geleid tot 

aanpassing van de voorstellen. De volgende zaken 

zijn aan de orde gekomen:

» de aanpassing van de organisatiestructuur van 

het Regio College en de gevolgen daarvan 

voor de studenten en de studentenraad. Het is 

de bedoeling dat er in ieder mbo-college een 

vorm van overleg komt tussen studenten en de 

 betreffende directeur;

» invoering nieuwe kwalificatiedossiers en   

 keuzedelen; 

» beroepspraktijkvorming: vinden van een 

stageplaats, kwaliteit van begeleiding door 

school en werkgever, aansluiting tussen lesstof 

en praktijk. Daarnaast is met de studentenraad 

gesproken over het inrichten van stageplaatsen 

bij het Regio College zelf;

» de wijze waarop het rekenonderwijs bij het 

 Regio College is georganiseerd;

» huisvesting: het klimaat in de gebouwen aan 

de Cypressehout en de stand van zaken van de 

nieuwbouwplannen in Purmerend. 

ondernemingsraad2

De OR bestaat reglementair uit tien zetels. Er zijn 

er negen bezet. In maart 2016 is na de reguliere 

verkiezingen de samenstelling van de OR als volgt:

» Dhr. j. van der Veer, voorzitter, 

 afdeling MBO Purmerend

»  medezeggenschap

1 De tekst van deze paragraaf is vastgesteld door de studentenraad.
2 De tekst van deze paragraaf is vastgesteld door de ondernemingsraad. 
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» Dhr. P. Kroes, plaatsvervangend voorzitter 

 en secretaris, afdeling Bouw & Infra

» 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. M. Koot, afdeling Economie, ICT & Vavo

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

 Ondernemen

» vacature facilitair Bedrijf

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. 

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 een 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 2016 zijn er twee 

hoorzittingen geweest. Daarin is vooral de aan-

passing van de organisatie aan de orde geweest. 

In 2016 heeft de OR zich beziggehouden met de 

volgende thema’s en onderwerpen: 

» de modernisering van de organisatiestructuur: 

de OR heeft niet positief geadviseerd op de 

notitie Modernisering van de organisatie-

structuur. De OR is van mening dat de 

bestaande structuur voldoende basis biedt om 

de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren 

en dat de verantwoordelijkheden duidelijk 

waren belegd. De OR stelt zich constructief 

kritisch op in het verdere proces;

» het examenreglement: de OR heeft met het 

 examenreglement 2016-2017 ingestemd; 

» het personeelsbeleid: competentie-

profiel directeur mbo-college, directiestatuut, 

Inspectierapport, werkverdeling, Regeling 

omgaan met melden vermoeden misstanden;

» het onderwijs: herstructurering 

Kwalificatiedossiers, jOB-enquête, onder-

wijsjaarrooster, zelfinspectie; werkdruk en 

 ongewenst gedrag, werkdruk en acties tot 

vermindering werkdruk in de teamwerkplannen, 

aanbod keuzedelen, regeling Mobiliteit;

» jaarlijks terugkerende documenten Regio 

College: financiële en personele begroting 2016, 

instellingswerkplan 2016, triaalverslagen 2016, 

jaarverslag 2015;

» overige diensten: aanstellen veiligheids-

coördinator, protocol datalek, protocol radicali-

sering, DLWo 2.0, evaluatie BOO-DA.

Waar van toepassing heeft de OR over deze 

onderwerpen advies uitgebracht aan het CvB of 

al dan niet instemming verleend met het voor-

genomen besluit van het CvB. Bespreking met de 

OR heeft vaak geleid tot aanpassing van beslui-

ten. De inbreng van de OR bij deze onderwerpen 

is genoteerd in de verslagen van de vergaderingen 

die voor alle medewerkers beschikbaar zijn via de 

DLWo. 
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Continuïteit 

Voor de periode tot en met 2019 ziet het CvB geen 

ontwikkelingen die de continuïteit van het Regio 

College in gevaar brengen. In deze paragraaf is in 

enkele tabellen de (voorziene) ontwikkeling van 

een aantal kengetallen voor de jaren 2016-2019 

weergegeven. Het jaar 2016 betreft de realisatie, 

de cijfers van 2017 zijn gebaseerd op de begro-

ting 2017, voor de jaren 2018-2019 is een prognose 

opgesteld. De onderbouwing van en toelichting 

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. Wel is de trend dat de doorstroom 

van vmbo naar havo stijgt. Door het beëindigen 

van de educatie-activiteiten is er een substan-

tiële daling van het aantal studenten in 2017. De 

prognose is dat het aantal studenten in de jaren 

daarna vrijwel stabiel blijft.

Kengetal 2016 2017 2018 2019

Personele bezetting 

in fte

Stand 31 december

Management/ 

directie
17 23 19 19

Onderwijzend  

personeel
203 224 201 199

Overige  

medewerkers
131 136 131 128

Aantallen studenten

Stand 1 oktober 5.895 5.063 5.048 5.058

tabel 8.1 (BRON: SALARISADMINISTRATIE/EDUARTE)

De toename van de formatie management/ 

directie t.o.v. 2016 hangt samen met de benoe-

ming van teammanagers onderwijs. Deze 

managers nemen een aantal regelzaken over die 

tot nu toe door docenten (regisseurs) werden 

uitgevoerd. De tijdelijke piek in 2017 hangt samen 

met de overgangsfase van oude naar nieuwe 

organisatiestructuur.

De teruggang in onderwijzend personeel (docen-

ten) kent een aantal oorzaken. Zoals eerder 

vermeld wordt Educatie beëindigd, hetzelfde geldt 

voor ISK. De extra inzet op herziening kwalifica-

tiedossiers loopt ook af. De komende jaren wordt 

een slag gemaakt om de formatie in lijn met de 

lagere studentenaantallen te brengen. Ook de 

formatie overige medewerkers wordt de komende 

jaren aangepast aan de teruglopende studen-

tenaantallen. Aanpassing van de formatie wordt 

gerealiseerd via de flexibele schil van het Regio 

College en door uitstroom van medewerkers die 

de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Het financiële resultaat over 2016 is negatief  

(€ 1.334k). Uit de volgende tabel blijkt dat de baten 

zich vanaf 2018 op een lager niveau bevinden. 

Belangrijke factor is het wegvallen van ISK en 

educatie vanaf 2017. Dit betekent een omzetder-

ving van bijna € 1,3 miljoen per jaar. Dit heeft 

niet alleen gevolgen voor het direct betrokken 

onderwijzend personeel, maar ook voor de onder-

steunende diensten. De aankoop van het pand 

Cypressehout 95-97, begin 2017, leidt ertoe dat de 

afschrijvingskosten stijgen en de huisvestings-

kosten dalen. De aankoop van Cypressehout 95-97 

is ook terug te zien in de balans waar de materi-

ele activa en langlopende schulden stijgen, terwijl 

liquide  middelen (vlottende passiva) dalen.

»  Continuïteit en risicoanalyse
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baten 2016 2017 2018 2019

RIjKSBIjDRAGE 38.286 37.865 37.170 37.362

OVERIGE OVERHEIDSBIjDRAGEN EN SUBSIDIES 1.982 1.394 554 554

COLLEGE-, CURSUS- EN/Of EXAMENGELDEN 1.633 897 895 895

BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN 345 378 300 300

OVERIGE BATEN 597 725 337 368

tOtaal 42.843 41.259 39.256 39.479

lasten

PERSONEELSLASTEN 31.048 30.921 27.933 27.384

AfSCHRIjVINGEN 2.332 2.283 3.186 3.117

HUISVESTINGSLASTEN 4.238 3.925 3.007 3.007

OVERIGE LASTEN 6.398 5.652 5.533 5.433

tOtaal 44.016 42.781 39.659 38.941

saldO -1.173 -1.522 -388 544

fINANCIëLE BATEN EN LASTEN 161 110 190 174

RESULTAAT -1.334 -1.632 -593 364

aCtiva 2016 2017 2018 2019

VASTE ACTIVA

IMMATERIëLE VASTE ACTIVA 310 287 321 288

MATERIëLE VASTE ACTIVA 20.214 33.904 32.084 29.750

fINANCIëLE VASTE ACTIVA 1 1 1 1

VLOTTENDE ACTIVA  8.325 3.626 4.081 6.075

tOtaal 28.849 37.818 36.487 36.114

Passiva

EIGEN VERMOGEN 19.287 17.773 17.180 17.544

VOORZIENINGEN 1.147 1.029 1.029 1.029

LANGLOPENDE SCHULDEN 3.205 10.968 10.231 9.494

KORTLOPENDE SCHULDEN 5.210 8.048 8.047 8.047

tOtaal 28.849 37.818 36.487 36.114

tabel 8.2  
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risiCoanalyse

Het Regio College voert risicoanalyses uit voor 

interne risicobeheersing. Het streven is het vei-

ligstellen van de organisatiedoelstellingen door 

risico’s expliciet te maken en te beheersen. In de 

tussentijdse rapportages die per periode van vier 

maanden (triaal) worden opgesteld, is standaard 

een risicoanalyse opgenomen. De rapportages 

worden altijd met de Raad van Toezicht en de 

ondernemingsraad besproken. Uit de risicoanalyse 

die in 2016 plaatsvond, blijken de volgende drie 

risico’s door het management als groot/hoog te 

worden gekwalificeerd: 

» Werkdruk 

Werkdruk heeft continu de aandacht van het 

Regio College en wordt door het management 

en team P&O nauwlettend in de gaten gehou-

den. Waar nodig worden preventieve maat-

regelen genomen. 

» Kwantiteit instroom studenten

De instroom viel in 2016 tegen. Vanuit het 

management bestond de behoefte aan een 

instrument waarmee de aanmeldingen (en de 

statussen daarvan) op een goede en gemak-

kelijke manier gemonitord kunnen worden. 

Er is een applicatie ontwikkeld die hiervoor 

zorgdraagt.

» Schaarste vakdocenten 

Dit betreft een risico of probleem waar de 

hele sector mee te maken heeft. Het is steeds 

 lastiger om de goede vakdocenten te vinden, 

maar ook te behouden. Binnen het Regio 

College wordt alles in het werk gesteld om 

te voorkomen dat er op (korte) termijn daad-

werkelijk een tekort aan vakdocenten bestaat. 

Er is een auditplan 2016-2017 vastgesteld door het 

College van Bestuur. Naast de onderwijsaudits 

worden er interne audits met betrekking tot de 

bedrijfsvoering uitgevoerd. Met deze operati-

onele audits is inmiddels gestart. Er komt een 

steeds betere verbinding tussen risico’s, audits en 

beheersmaatregelen. 

Het College van Bestuur heeft een treasurystatuut 

vastgesteld waarin de bevoegdheden met betrek-

king tot het verrichten van betalingen, het afslui-

ten 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. Het Regio College 

volgt de Regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016 van de Minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap. In deze regeling is aangegeven 

dat de instellingen publieke middelen, alsmede 

de overtollige middelen, voor zover deze niet 

afgescheiden zijn van de publieke middelen, 

risicomijdend dienen te beleggen en belenen. Het 

Regio College heeft in 2016 geen beleggingen en 

beleningen uitstaan. Er zijn geen prijs- en krediet-

risico’s. Wel is er in 2017 behoefte aan aanvullende 

liquide middelen. Verondersteld wordt dat dit in 

de vorm van een rekening-courantkrediet is te 

ondervangen.
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bijlage 1  specificatie van resultaten op kpi’s

tabel 9.1  (BRON: EDUARTE)  

VOORTIjDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) AANTAL VSV’ERS ABSOLUUT
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aantal
diPlOMa’s

OnbeKOstigd

1  Gewogen naar deeltijdfactor (BOL/BBL) 
2  Aantal diploma’s gemeten per kalenderjaar van het eerstgenoemde jaar in de kolom 
3  Streefcijfer uit instellingswerkplan 2016

  2013/2014       2014/2015       2015/2016       2016/2017       streefCijfer regio College 2016/2017 3

VOORTIjDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) aantal vsv’ers %

STUDENTEN EN DIPLOMA’S BEROEPSONDERWIjS (meetmoment: 1 oktober van genoemd studiejaar)

tabel 9.2  (BRON: VSV-VERKENNER OCW)

4 Het verschil met het jaarverslag 2015 wordt verklaard doordat dit de definitieve vsv is en in het jaarverslag 2015  
 de voorlopige vsv is opgenomen.
5 Voorlopig
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tevredenHeid studenten

Het landelijke onderzoek onder studenten, de 

zogenaamde jOB-monitor, vindt tweejaarlijks 

plaats en is voor het laatst in 2016 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 2016 en 2014 

hebben uitgedeeld voor de opleiding en de school. 

In tabel 9.3 zijn de scores uit de jOB-monitor 

2012, 2014 en op de belangrijkste onderwerpen 

weergegeven, afgezet tegen het landelijk gemid-

delde. Deze scores worden weergegeven op een 

vijfpuntsschaal. 

RegiO COllege landelijK

2012 2014 2016 2016

» Informatie 3,2 3,4 3,4 3,5

» Lessen/programma 3,4 3,4 3,4 3,4

» Toetsing en examinering 3,8 3,8 3,7 3,8

» Studiebegeleiding 3,5 3,5 3,4 3,6

» Onderwijsfaciliteiten 3,4 3,5 3,6 3,7

» Vaardigheden en motivatie   3,3 3,4

» Stage (BOL) 3,5 3,4 3,4 3,6

» Werkplek (BBL) 3,7 3,8 3,8 3,8

» (Studie)loopbaanbegeleiding 3,0 3,3 3,2 3,4

» Rechten en plichten 3,1 3,2 3,1 3,3

» Sfeer en veiligheid 3,7 3,7 3,5 3,8

» School en studie 3,1 3,2 3,1 3,4

tabel 9.3 (BRON: jOB-MONITOR)
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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 2016 voor het laatst uitgevoerd met een 

eigen meting. In tabel 9.4 staan de resultaten per 

afdeling weergegeven.

Resultaat bPv-enquête 2016
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» Wat vindt u van de informatie over de beroeps- 

   praktijkvorming (bpv) vanuit de opleiding?
3,1 3.0 3,1 3,0 3,1 3,4 3,2 3,2

» Wat vindt u van de begeleiding van de deelnemers  

   tijdens de bpv vanuit de opleiding?
3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,6 3,4 3,3

» Wat vindt u van de aansluiting van het onderwijs  

   op de beroepspraktijk?
3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,3 3,3 3,2

» Wat vindt u van de wijze waarop de bpv wordt  

   beoordeeld?
3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 3,5

» Geef aan hoeveel vertrouwen u heeft in de  

   examinering (inclusief bpv) binnen de opleiding.
3,3 3,5 3,4 3,2 3,2 3,5 3,4 3,2

» Hoe functioneren werknemers met een diploma van   

   het Regio College binnen uw bedrijf of instelling?
3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,7 3,8 3,6

tabel 9.4 (BRON: BPV-ENqUêTE 2016)
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personeel

AANTAL fTE’S REGIO COLLEGE GEMIDDELD HELE jAAR PER AfDELING/DIENST

fte  

dOCenten

fte  

OndeRwijs- 

ObP

fte  

OndeRwijs 

tOtaal

fte  

ObP OndeR-

steunend

tOtaal 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Afdeling Bouw & Infra 14,09 16,80 2 2 16,09 18,80 0,55 0,55 16,64 19,35

Afdeling Economie,  

Ict & Vavo
47,43 46,44 2,94 1,57 50,37 48,01 0,52 1,38 50,89 49,39

Afdeling MBO Purmerend 24,07 25,83 1,17 2,49 25,24 28,32 1,32 1,25 26,56 29,57

Afdeling Productie,  

Onderhoud & Logistiek
31,22 31,57 0,55 0 31,77 31,57 1,00 1,00 32,77 32,57

Afdeling Regio Entree  

(Incl. Educatie)
16,92 15,85 12,56 13,06 29,48 28,91 3,35 1,00 32,83 29,91

Afdeling Vrije Tijd &  

Ondernemen
34,81 35,22 4,95 4,72 39,76 39,94 0,67 1,63 40,43 41,57

Afdeling Zorg & Welzijn 41,22 41,05 5,4 5,31 46,62 46,36 1,08 1,93 47,70 48,29

Gemeenschappelijke  

Diensten
    85,42 84,99 85,42 84,99

Bureau Onderwijs- 

ondersteuning (BOO)
    23,30 24,81 23,30 24,81

tOtaal 209,76 212,76 29,57 29,15 239,33 241,91 117,21 118,54 356,54 360,45

tabel 9.5  (BRON: SALARISADMINISTRATIE)

inhuur  
Het aantal medewerkers op contract-uitzendbasis 2016 bedraagt 46,62 fte (2015: 34 fte).

Personeelsbestand naar leeftijd
De gemiddelde leeftijd per ultimo 2016 is 50,5 jaar.

PeRsOneelsbestand naaR leeftijd 

31-12-2016
aantal MedeweRKeRs PeRCentage van tOtaal

2016 2015 2016 2015

18-30 37 38 8,2% 8,1%

31-40 54 53 11,9% 11,3%

41-50 94 106 20,8% 22,6%

51-60 177 198 39,1% 42,1%

61-65 89 73 19,6% 15,5%

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

Totaal 453 470 100% 100%

tabel 9.6  (BRON: SALARISADMINISTRATIE)
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seniorenverlof
Als iedereen van 57 jaar en ouder, die voldoet aan 

de voorwaarden, gebruik zou maken van senioren-

verlof, zou het totale verlies aan arbeidscapaciteit 

in 2016 21 fte bedragen. In werkelijkheid maakte 

11,9 fte gebruik van seniorenverlof.

MObiliteit OveR 

Hele jaaR
fte

aantal  

MedeweRKeRs

 2016 2015 2016 2015

In dienst 27,38 41 49 65

Uit dienst 32,6 37 50 61

tabel 9.7 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)



68

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 
• Uiterlijke 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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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 raad  
van toeZiCHt in 2016 

» dhr. drs. H. dijksma:
 - 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; 

 - 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, tot 1 december 2016);

 - penningmeester Stichting RDIj-Award, 

  Almere (onbezoldigd, tot 1 november 2016);

 - voorzitter Corrosia! Expo en Theater, 

  Almere (onbezoldigd).

» dhr. e. Kalbfleisch Ra MCM:
 - directeur finance4Care, Zaandam.

» dhr. g.a. Klein bennink:
 - geen relevante nevenfuncties.

» Mevr. M. de Rijk MsM:
 - journalist/publicist over (sociaal-)

  economische onderwerpen;

 - dagvoorzitter/moderator;

 - secretaris Stichting Glashouwer  

 - Producties, theatergezelschap.

bijlage 3  Zittingstermijnen en  
nevenfuncties leden raad van toezicht

datuM  

aantReden

eind 1e teRMijn /  

HeRbenOeMing
eind 2e teRMijn funCtie

» H. dijksma mei 2011 mei 2015 juni 2019 Voorzitter

» 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 

» l. elffers april 2016 januari 2020 april 2024 Lid

tabel 11.1
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» dhr. P.C. tange:
 - burgemeester gemeente Wormerland;

 - vicevoorzitter Vereniging Noord Hollandse  

  gemeenten;

 - voorzitter Raad van Toezicht Zorgcirkel;

 - voorzitter Raad van Toezicht Openbaar   

  Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend;

 - voorzitter Bestuur Noord Hollandse   

  Molen-federatie;

 - lid van Bestuur Stichting vrienden van ZMC  

  (Zaans Medisch Centrum);

 - lid Algemeen bestuur Gerrit Blaauwfonds.

» Mevr. dr. l. elffers:
 - lector Beroepsonderwijs Hogeschool van   

  Amsterdam;

 - universitair docent Onderwijskunde,   

  Universiteit van Amsterdam.
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» dhr. dr. ir. P.w. van amersfoort:
 - lid Regionaal Economisch Overleg Zaanstreek;

 - penningmeester stichting Zaanstad first in  

  food (tot 5 december 2016);

 - lid Stuurgroep Stichting food & 

  Proces Tech Campus;

 - lid sectorkamer Techniek en Gebouwde 

  Omgeving, Samenwerkingsorganisatie   

  Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

» Mevr. drs. d.H. nelisse:
 - lid Bestuurlijk Overleg Onderwijs Zaanstreek;

 - lid van de Programmaraad Lectoraat  

  Beroepsonderwijs Hogeschool van   

  Amsterdam.

bijlage 4  nevenfuncties College  
van bestuur
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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 2016 geen onderwijs 

uitbesteed in de zin van de Notitie Helderheid.

tHema 2
investeren van publieke middelen in private 
activiteiten
Het Regio College heeft in 2016 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 2016 geen publieke 

middelen gebruikt om les- en cursusgeld van 

studenten 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 2016 tot en met  

31 december 2016 hebben 177 studenten het Regio 

College verlaten, waarvan 81 met bekostigd 

diploma en 96 zonder bekostigd diploma. Nader 

gespecificeerd naar tijdstip: 29 in de maand 

oktober (waarvan 11 met diploma), 94 in de maand 

november (waarvan 43 met diploma) en 54 in de 

maand december (waarvan 27 met diploma).

Er zijn geen studenten die gecombineerde 

 trajecten educatie en beroepsonderwijs volgen. 

(bron: studentenadministratie)

tHema 6
de student volgt een andere opleiding/leerweg 
dan waarvoor hij is ingeschreven
In 2016 (peildatum 1 oktober 2016) waren er ten 

opzichte van 2015 (peildatum eveneens 1 oktober) 

566 studenten van crebo veranderd en 114 van 

leerweg. Administratieve verwerking van deze 

mutaties geschiedt volgens de uitgangspunten in 

de Notitie Helderheid.

 

Van de 1535 studenten die in 2016 een bekostigd 

diploma hebben ontvangen, hebben 342 studen-

ten in de jaren 2012 tot en met 2016 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. (bron: EduArte)

tHema 7
bekostiging van maatwerktrajecten ten  
behoeve van bedrijven
In tabel 13.1 is een overzicht opgenomen van de 

organisaties waarvoor het Regio College in 2016 

maatwerktrajecten en trajecten met groeps kosten 

heeft uitgevoerd. Het gaat hier om bekostigd 

onderwijs, waarbij zo nodig met de betreffende 

werkgevers extra kosten worden verrekend in 

verband met door de werkgever gewenst maat-

werk resp. afwijkende groepsgrootte. Bij de uit-

voering van deze trajecten worden de voorwaar-

den in acht genomen zoals geformuleerd in de 

Notitie Helderheid en in de handreiking voor de 

inrichting van onderwijskundige publiek-private 

arrangementen.

bijlage 5  verantwoording notitie  
Helderheid
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Overzicht werkgevers waarvoor het Regio  

College in 2016 maatwerktrajecten en trajecten 

met groepskosten (bekostigd onderwijs) heeft 

uitgevoerd.

» Amstelring

» forbo flooring

» Martin Schilder

» Sanquin

» SWA

» Sonneborn

» ICL

» Meevaart

» SWZP

tabel 13.1 (BRON: fINANCIëLE ADMINISTRATIE)

Daarnaast heeft het Regio College in 2016 op 

beperkte schaal niet-bekostigd contractonderwijs 

uitgevoerd. Het bedrag aan contractinkomsten/

bedrijfsopleidingen over 2016 bedroeg € 162.706,33 

tegen totale baten van € 42.843.322. Dit betekent 

dat bedrijfsopleidingen nog 0,4% van de totale 

opbrengst/baten uitmaken. (bron: financiële 

administratie)

tHema 8
buitenlandse studenten en onderwijs in het 
buitenland
Het Regio College heeft in 2016 slechts studenten 

die rechtmatig in Nederland verblijven voor bekos-

tiging in aanmerking gebracht. Het Regio College 

biedt geen onderwijs aan in het buitenland.



B
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» Balans

Balans per 31 decemBer 2016 (na resultaat Bestemming)

activa 2016 2015

€ €

vaste activa

1.1 immateriële vaste activa 309.843 338.402

1.2 materiële vaste activa 20.214.168 17.271.844

1.3 Financiële vaste activa 1 1

totaal vaste activa 20.524.012 17.610.247

vlottende activa

1.4 vorderingen 3.023.687 4.350.387

1.5 liquide middelen 5.301.766 8.543.640

totaal vlottende activa 8.325.453 12.894.027

totaal activa 28.849.465 30.504.274

passiva 2016 2015

€ €

2.1 eigen vermogen 19.286.841 20.620.812

2.2 voorzieningen 1.147.161 917.258

2.3 langlopende schulden 3.205.280 3.523.833

2.4 kortlopende schulden 5.210.183 5.442.371

totaal passiva 28.849.465 30.504.274
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» Baten en lasten

staat van Baten en lasten

realisatie Begroting realisatie

2016 2016 2015

€ € €

3. Baten

3.1 riJksBiJdragen ocW 38.286.186 37.559.132 40.188.949

3.2 gemeenteliJke BiJdragen 1.982.485 1.681.000 1.799.752

3.3 college-, cursus-, les- en examengelden 1.632.467 948.500 1.312.020

3.4 Baten Werk in opdracht van derden 345.150 260.000 544.530

3.5 overige Baten 597.034 445.540 757.023

3. totaal Baten 42.843.322 40.894.172 44.602.274

4. lasten

4.1 personeelslasten 31.048.338 29.910.904 29.202.506

4.2 aFschriJvingen 2.332.268 2.357.531 2.655.188

4.3 huisvestingslasten 4.237.357 3.901.086 4.389.876

4.4 overige lasten 6.398.350 5.634.212 6.119.569

4. totaal lasten 44.016.313 41.803.733 42.367.139

saldo Baten en lasten -1.172.991 -909.561 2.235.135

5. Financiële Baten  
en lasten

-160.978 -125.000 -125.638

totaal resultaat -1.333.969 -1.034.561 2.109.497
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» kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht  

2016 2015

€ €

Kasstroom uit BedrijFsoperationele activiteiten

saldo Baten en lasten -1.172.991 2.235.135

-1.172.991 2.235.135

aanpassing voor:

aFschriJvingen 2.332.268 2.655.188

mutaties voorzieningen 229.901 66.211

2.562.169 2.721.399

verandering in Werkkapitaal:

vorderingen 1.326.700 1.532.472

schulden -232.188 -1.570.890

suBtotaal 1.094.512 -38.418

kasstroom uit BedriJFsoperaties 2.483.690 4.918.116

ontvangen interest 5.130 11.720

Betaalde interest 166.108 134.910

suBtotaal -160.978 -123.190

totaal Kasstroom uit BedrijFsoperationele 
activiteiten

2.322.712 4.794.926

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen in immateriële vaste activa (-/-) 131.709 39.754

investeringen in materiële vaste activa (-/-) 5.114.324 928.505

totaal Kas stroom uit investerings-
activiteiten

-5.246.033 -968.259

Kasstroom uit Financieringsactiviteiten

aFlossing langlopende schulden (-/-) 318.553 318.554

totaal Kasstroom uit Financierings-
activiteiten

-318.553 -318.554

totaal netto Kasstroom -3.241.874 3.508.113

2016 2015

 €  € 

het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

stand per 1 Januari 2015 8.543.640 5.035.527

mutatie geldmiddelen -3.241.874 3.508.113

stand per 31 decemBer 2015 5.301.766 8.543.640

» 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 toegenomen doordat in 2016 de post crediteuren is opgenomen onder de schulden. dit vanwege de 
structuurwijziging waardoor de crediteurenposten op 0,00 moesten uitkomen.   

» kasstroom uit investeringsactiviteiten: 
de stijging van de investeringen in mva komt doordat de verbouwing van de B-vleugel in 2016 is afgerond.
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algemeen 
voornaamste activiteiten 
De onderneming, gevestigd te Zaandam, 

Cypressehout 99, 1507 EK, brinnummer 25RA.  

Kvk nummer 41232344. 

De onderneming is een stichting; de voornaamste 

activiteiten van het Regio College bestaan uit: 

het uitvoeren van activiteiten op het gebied van 

middelbaar beroepsonderwijs en volwassenen

educatie. 

 

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 resultaatbepaling 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 vermindering 

van een verplichting, heeft plaatsgevonden en 

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 verplichting, 

heeft plaatsgevonden en waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

 

Indien een transactie ertoe leidt dat (nagenoeg) 

alle toekomstige economische voordelen en  

(nagenoeg) alle risico’s met betrekking tot een 

actief of verplichting aan een derde zijn over

gedragen, 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 gerap

porteerde waarde van activa en verplichtingen, 

en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schat

tingen. De schattingen en onderliggende ver

onderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen 

in de periode waarin de schatting wordt herzien 

en in toekomstige perioden waarvoor de herzie

ning gevolgen heeft. 

 

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen

in aandelen en obligaties, handelsvorderingen 

en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen 

» grondslagen van waardering van 
activa en passiva 
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en overige financieringsverplichtingen, handels

schulden en overige te betalen posten. In de jaar

rekening zijn de volgende categorieën financiële 

instrumenten opgenomen: Handelsportefeuille 

(financiële activa en financiële verplichtingen), 

gekochte leningen en obligaties, verstrekte lenin

gen en overige vorderingen, Overige financiële 

verplichtingen. 

 

Het Regio College maakt geen gebruik van  

afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Na de eerste opname worden financiële instru

menten 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 effec

tieve 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 effectieverentemethode. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar 

van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden. 

 

immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen verkrijgings of vervaardigingsprijs inclu

sief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur. 

Automatisering software: afgeschreven in vijf jaar, 

dit is 20% per jaar.

 

materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaar

deerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende 

kosten of vervaardigingprijs 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 

hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop 

van het gebruik van het actief (ontmantelings

kosten) wordt een voorziening getroffen voor het 

verwachte bedrag op het moment van activering. 

Dit bedrag wordt als onderdeel van de vervaar

digingsprijs verwerkt. 

 

Ten aanzien van de afschrijvingstermijnen worden 

de volgende percentages gebruikt: 

» terreinen: hierop wordt niet afgeschreven;

» gebouwen: afgeschreven in veertig jaar, 

 dit is 2,5% per jaar;

» installaties: afgeschreven in vijftien jaar, 

 dit is 6,66% per jaar;

» automatisering hardware: afgeschreven in 

 drie jaar, dit is 33,33% per jaar;

» kantoorinventaris en inrichting voor 
 ondersteunende diensten: afgeschreven in vijftien  

 jaar, dit is 6,66% per jaar;

» kantoorinventaris en inrichting voor    
 onderwijsafdelingen: afgeschreven in tien jaar,  

 dit is 10% per jaar.

 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd 

indien zij de gebruiksduur van het object ver

lengen. 

 

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 toe

komstige netto kasstromen die het actief naar 

verwachting zal genereren. Wanneer de boek

waarde van een actief hoger is dan de geschatte 

contante waarde van de toekomstige kasstromen, 

worden bijzondere waardeverminderingen verant

woord voor het verschil tussen de boekwaarde en 

de realiseerbare waarde.  
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vorderingen 
De grondslagen voor de waardering van 

 vorderingen zijn beschreven onder het hoofd 

Financiële instrumenten. 

 

eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit algemene 

 reserves, die als publieke middelen zijn aan

gemerkt, en een bestemmingsreserve waar het 

bestuur een beperkte besteding heeft opgelegd. 

Met betrekking tot het eigen vermogen onder

scheidt 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, 

 reintegratie 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 Richtlijn voor 

de Jaarverslaggeving geen deel van het vermogen 

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) opgebouwd vermogen wordt gekwalifi

ceerd als publiek vermogen. De stichting handelt 

daarbij overeenkomstig de door de MBO Raad in 

2010 opgestelde Guidelines PubliekPrivaat. 

 

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 balansdatum af te wikkelen. De voor zieningen 

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 

van de uitgaven die naar verwachting noodza

kelijk zijn om de verplichtingen en  verliezen af 

te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de 

verwachting is dat een derde de verplichting ver

goedt en wanneer het waarschijnlijk is dat deze 

vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikke

ling van de verplichting, dan wordt deze vergoe

ding als een actief in de balans op genomen. 

 

2. Voorziening langdurig zieke medewerkers, wachtgeld 

risico’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 

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 

om de desbetreffende verplichting op balans

datum af te wikkelen. De beste schatting is  

gebaseerd op contractuele afspraken met  

personeelsleden (cao en Individuele arbeids

overeenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten 

gunste van de winstenverliesrekening  

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 toegelicht onder het hoofd Financiële 

 instrumenten. 

 

Kortlopende schulden 
De waardering van kortlopende schulden is toege

licht onder het hoofd Financiële instrumenten. 

 

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 

 operationele lease, wordt het leaseobject 

niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de 

 operationele lease worden lineair over de lease

periode ten laste van de winstenverliesrekening 

gebracht. 
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opbrengstverantwoording 
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, worden 

deze naar rato van de verrichte werkzaamheden 

als baten verantwoord. Subsidies met betrek

king tot investeringen en materiële vaste activa 

worden in mindering gebracht op het desbetref

fende actief en als onderdeel van de afschrijvingen 

verwerkt in de staat van baten en lasten.  

 

Verlenen van diensten 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten 

geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de 

balansdatum in verhouding tot de in totaal te 

 verrichten diensten. 

 

Baten werk in opdracht van derden 

Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van 

derden (contractonderwijs, contractonderzoek en 

overig) worden in de staat van baten en lasten 

als baten opgenomen voor een bedrag gelijk 

aan de kosten indien zeker is dat deze kosten 

declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat 

wordt op genomen naar rato van het stadium van 

voltooiing van de transactie op verslagdatum (de 

zogeheten percentage of completion). Het stadium 

van voltooiing wordt bepaald aan de hand van 

beoordelingen van de verrichte  werkzaamheden. 

Voor een eventueel verwacht negatief resultaat 

wordt een voorziening  getroffen die gepresenteerd 

wordt als voorziening verlies latende 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 winstenverliesrekening verantwoord in de 

periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht 

en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 

op de balans ogenomen. Als de reeds betaalde 

bedragen de verschuldigde beloningen overtref

fen, wordt het meerdere opgenomen als een 

 toekomstige betaling door de instelling. 

ontslagvergoeding  
In verband met bestaande uitkeringsregelingen 

voor medewerkers in de onderwijssector heeft 

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 additionele  

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 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 balansdatum 

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 

waarschijnlijk is dat het overschot naar de onder

neming zal toevloeien en de vordering betrouw

baar kan worden vastgesteld. 

 

Beleidsregels Wnt 
Voor de uitvoering van de Wet normering  

bezoldiging 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 
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rentevoet van de betreffende activa en passiva.  

Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

hiermee 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  

 entiteiten, alsmede hun naasten (levenspartners  

 en af hankelijke kinderen).    

     

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en  

verkoopt de stichting diensten van en aan  

verschillende 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 nietzakelijke 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 

r entedragende vorderingen en schulden en 

 herfinanciering van bestaande financieringen. 

Voor vorderingen en schulden met variabel 

rentende renteafspraken loopt de onderneming 

risico ten aanzien van toekomstige kasstromen en 

met betrekking tot vast rentende leningen reële 

waarde risico. Om de variabiliteit van de variabel 

rentende leningen te beperken heeft de onder

neming vaste renteafspraken afgesloten.  

      

valutarisico    
Het Regio College heeft geen transacties in 
 vreemde valuta en loopt derhalve ook geen 

 valutarisico.

liquiditeitsrisico     
De onderneming bewaakt de liquiditeitsposi

tie door middel van opvolgende liquiditeits

begrotingen. 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 

 financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten 

beschikbaar blijft.     

 

reële waarde     
De reële waarde van in de balans opgenomen 

financiële instrumenten verantwoord onder 

 kasmiddelen, 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 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

investeringen 131.709 131.709

aFschriJvingen -160.268 -160.268

totaal mutaties -28.559 -28.559

per 31 decemBer 2016

aanschaFWaarde 1.264.813 1.264.813

cumulatieve aFschriJvingen en desinvesteringen -954.970 -954.970

BoeKWaarde per 31 decemBer 2016 309.843 309.843

de soFtWare is extern aangekochte soFtWare voor intern geBruik.



84

1.2  materiële vaste activa gespeciFiceerd

terreinen

geBou-
Wen &

verBouW-
ingen

installa-
ties

auto-
matise-

ring

inrich-
ting Kan-

toren

inrich-
ting les-
loKalen

totaal 
mva

totaal 
activa

€ € € € € € €

per 1 Januari 2014

aanschaF-
Waarde

1.397.388 22.976.978 6.331.979 1.594.088 1.266.116 2.590.307 36.156.856 37.289.961

cumulatieve 
aFschriJvingen 
en desinves-
teringen

 -   -12.217.409 -3.292.569 -1.046.581 -719.419 -1.609.034 -18.885.012 -19.679.714

BoeKWaarde 
per 1 januari 
2015

1.397.388 10.759.569 3.039.410 547.507 546.697 981.273 17.271.844 17.610.246

investeringen  -   4.016.291 165.769 99.026 281.921 551.317 5.114.324 5.246.033

aFschriJvingen  -   -1.271.654 -378.805 -241.033 -75.326 -205.182 -2.172.000 -2.332.268

totaal 
mutaties

 -   2.744.637 -213.036 -142.007 206.595 346.135 2.942.324 2.913.766

per 31 decemBer 2015

aanschaF-
Waarde

1.397.388 26.993.269 6.497.748 1.693.114 1.548.037 3.141.624 41.271.180 42.535.994

cumulatieve 
aFschriJvingen 
en desinves-
teringen

 -   -13.489.063 -3.671.374 -1.287.614 -794.745 -1.814.216 -21.057.012 -22.011.982

BoeKWaarde 
per 31 
decemBer 2015

1.397.388 13.504.206 2.826.374 405.500 753.292 1.327.408 20.214.168 20.524.011

Waardebepaling Woz peildatum 01-01-2015 (betreft meest recente Woz-beschikking).

Woz-Waarde geBouWen en 
terreinen

€ 16.449.000 (geen nieuwe cijfers beschikbaar).

verzekeringsWaarde 
geBouWen

€ 42.964.400
(de totale verzekerde waarde incl. inventaris en huurdersbelang 
bedraagt € 62.241.909)

» het college van Bestuur heeft geen indicatie voor duurzame waardevermindering opgenomen. het regio college heeft geen leegstand  
   en verwacht geen grote fluctuaties in de deelnemersaantallen. er zijn geen indicaties voor bijzondere waardeverminderingen aanwezig.

1.3  Financiële vaste activa

stand per 1 Januari 2016  1 

dotatie  -   

onttrekkingen/reclassiFicatie  -   

stand per 31 decemBer 2016  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 en liquide middelen

1.4 vorderingen 

2016 2015

€ €

1.4.1 deBiteuren 733.470 496.482

1.4.2 overlopende activa 2.287.017 3.849.191

overige vorderingen 3.200 4.714

totaal vorderingen 3.023.687 4.350.387

speciFicatie deBiteuren 

deBiteuren 801.493 559.949

voorziening deBiteuren 68.023 63.467

deBiteuren 733.470 496.482

voorziening deBiteuren

stand per 1 Januari 63.467 121.089

dotatie 21.971 9.308

onttrekking -17.415 -66.930

voorziening per 31 decemBer 68.023 63.467

speciFicatie overlopende activa 1.4.8

overige overheden 514.542 427.851

nog te ontvangen Bedragen 76.466 256.670

vordering Ymere voor cYpressehout c100 1.550.000 3.100.000

vordering uit hooFde Belastingen  - 64.670

overige 146.009  - 

overlopende activa 2.287.017 3.849.191

» stijging debiteuren is gevolg van late facturatie overdrachtdeelnemers vavo door late ondertekening van 
   de contracten. de gelden zijn inmiddels ontvangen. 
» de daling van de overlopende activa komt doordat Ymere in 2016 1/3 van de koopprijs van de grond c100 heeft 
    voldaan (à € 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 één jaar.    

1.5 liquide middelen

2016 2015

€ €

kasmiddelen 10.406 8.836

tegoeden op Bank- en girorekeningen 2.590.707 5.836.537

deposito’s 2.700.653 2.698.267

totaal liquide middelen 5.301.766 8.543.640

» in de kasmiddelen is een bedrag van € 3,5k (2015 € 7k) opgenomen ten behoeve van de retourbetaling borg    
    kluisjes eind schooljaar 2016/2017.  
» 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 en langlopende schulden

2.1  eigen vermogen

01-01-16 resultaat 31-12-2016

€ € €

algemene reserve 19.340.536 -1.333.969 18.006.567

Bestemmingsreserve 1.280.274  - 1.280.274

eigen vermogen 20.620.810 -1.333.969 19.286.841

speciFicatie 
Bestemmingsreserve(s)

01-01-16 onttreKKing dotatie 31-12-2016

€ € € €

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.  
» in de vergadering van 12-06-2017 heeft de raad van toezicht de jaarrekening 2016 goedgekeurd en het voorstel van college 
    van Bestuur overgenomen om het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ad € 1.333.969 ten laste te brengen aan 
    de algemene reserve. dit voorstel is reeds in de jaarrekening 2016 verwerkt. 

2.2  voorzieningen 

Wachtgeld-
risico

juBileum
langdurig

zieKen

totaal
personele

voorzieningen

€ € € €

stand per 1 Januari 2015  309.057  321.339  220.651  851.047 

dotatie  -  24.525  91.344  115.869 

onttrekkingen  -49.656  -  -  -49.656 

stand per 
31 decemBer 2015

 259.401  345.864  311.995  917.260 

stand per 1 Januari 2016  259.401  345.864  311.995  917.260 

dotatie  417.461  27.597  118.113  563.171 

onttrekkingen  -21.275  -  -311.995  -333.270 

stand per 
31 decemBer 2016

 655.587  373.461  118.113  1.147.161 

kortlopend < 1 Jaar  274.492  45.228  118.113  437.833 

langlopend > 1 en < 5 Jaar  381.095  84.863  -  465.958 

langlopend > 5 Jaar  -  243.370  -  243.370 

 655.587  373.461  118.113  1.147.161 
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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 2015  6.749.523 

stand per 1 januari 2016  3.842.388 

aFlossingen 2016  318.554 

  3.523.834 

kortlopende deel van de langlopende schuld < 1 Jaar  318.554 

stand per 31 decemBer 2016  3.205.280 

langlopend deel > 1 Jaar en < 5 Jaar  1.274.214 

langlopend deel > 5 Jaar  1.931.066 

 3.205.280 

» de gemiddelde rentevoet over de langlopende lening is 3,31% (2015: 3,34%).    
» 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

2016 2015

€ €

kortlopende deel van langlopende schulden 318.554 318.554

crediteuren  1.459.022 1.145.676

2.4.1 suBsidies ocW 82.844 608.760

2.4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.138.987 1.174.450

schulden uit hooFde van pensioenen 254.601 276.054

2.4.3 overlopende passiva 1.956.175 1.918.877

totaal Kortlopende schulden 5.210.183 5.442.371

2.4.1 speciFicatie suBsidies ocW

niet-geoormerkte suBsidies ocW  - 535.000

geoormerkte suBsidies ocW 82.844 73.760

82.844 608.760

2.4.2 speciFicatie Belastingen en premies sociale verzeKeringen

te Betalen loonheFFing 845.543 874.736

te Betalen omzetBelasting 3.426 5.344

te Betalen premies sociale verzekeringen 290.018 294.370

1.138.987 1.174.450

2.4.3 speciFicatie overlopende passiva

vooruitontvangen college- en lesgelden  667.953 499.187

overige kortlopende schulden* 234.007 423.724

nog te Betalen vakantiegeld 815.031 795.933

nog te Betalen vakantiedagen 222.684 162.929

te Betalen accountants- en administratiekosten 16.500 37.104

1.956.175 1.918.877

* speciFicatie overige Kortlopende schulden

suBsidie mBo15 ‘Beter light’  - 17.063

vooruit ontvangen opBrengsten  -  29.126 

nog te Betalen kosten 204.387 280.929

vooruit ontvangen Bedragen 29.620 96.606

totaal 234.007 423.724

» de kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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» model g

omschrijving jaar KenmerK datum Bedrag
saldo 
2014

ont-
vangen

lasten
saldo 
2016

€ € € € €

g1  suBsidies zonder verreKening clausules

 -  -  -  -  - 

totaal aFlopend
per 31-12-2016

 -  -  -  -  - 

g2a verantWoording suBsidie aFlopend op 31-12-2016

schoolmaatschappeliJk 
Werk Bve smm4

2016 733736-1 20-01-2016 188.624  - -188.624 188.624  - 

totaal aFlopend
per 31-12-2016

361.087 -50.000 -195.372 245.372  - 

g2 B verantWoording suBsidie na 31-12-2016

regionaal 
investeringsFonds mBo 
(Fptc 2.0)

2016 646801-1 20-10-2014 508.706 -73.760 -101.741 92.657 -82.844

totaal doorlopend 
per 31-12-2016

508.706 -73.760 -101.741 92.657 -82.844

totaal geoormerKte 
suBsidies

697.330 -73.760 -290.365 281.281 -82.844

g3  niet-geoormerKte suBsidies

lerarenBeurs Bve 2016 2016 777327-1 20-09-16  47.535  - -47.535  47.535  - 

kWaliteitsaFspraken mBo 
2015 (kaB5)

2016 702318-1 20-05-15  1.772.285  500.000-  - 500.000  - 

kWaliteitsaFspraken 2016 
(kaB6)

2016 741722-1 22-02-16  1.684.880  - -1.684.880 1.684.880  - 

resultaataFhankeliJk 
Budget 2016

2016 781926-2 22-11-16  1.116.038  - -1.116.038 1.116.038  - 

kWaliteitsaFspraken 2016 
(excellentie mBo xcB6)

2016 741982-1 22-02-16  235.622  - -235.622 235.622  - 

salarismix leraren mBo 
vsm6

2016 734397-1 20-01-16  1.011.728  - -1.011.728 1.011.728  - 

convenant vsv 2016 2016 710007-1 20-10-15  35.000 -35.000  - 35.000  - 

convenant vsv 2016 2016 785231-1 22-11-16  100.000  - -100.000  100.000  - 

voorziening 
leermiddelen 
minimagezinnen 2016

2016 786350-1 29-12-16  48.681  - -48.681  48.681  - 

totaal niet-
geoormerKte suBsidie

6.051.769 -535.000 -4.244.484 4.779.484  - 

totaal generaal 6.749.099 -608.760 -4.534.849 -82.844

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 52.000 17.333  - 

» stichting Ymere voor cYpressehout 97 en 99 te zaandam 138.000  -  - 

» stichting Ymere voor parkeerplaatsen cYpressehout 95 en 97  
   te zaandam

9.500  -  - 

» gemeente purmerend voor ‘de spinnekop’ te purmerend 443.280 1.329.840 3.767.880

» BouWmensen voor de JuFFerstraat te zaandam 234.720 704.160  - 

» topsporthal de koog 52.101 156.304 312.608

» gemeente edam-volendam een overeenkomst inzake 
   onderWiJsruimte

60.541 181.623 1.695.148

totaal huur 990.142 2.389.260 5.775.636

ict-verplichtingen

» canon inzake de huur van de kopieerapparaten 157.991 157.991  - 

» Flevo ict inzake teleFonie zaandam en purmerend 3.794  -  - 

» ogd (operator groep delFt) inzake operationeel    
   automatiseringssYsteem

1.944.059  -  - 

» psg inzake ict op de locatie spinnekop in purmerend 54.694  -  - 

totaal ict-verplichtingen 2.160.539 157.991  - 

overige verplichtingen

» etp exploitatie voF inzake onderhoud van energie- 
    opslaginstallatie

85.044  255.132 -

» overeenkomst Financiering gemeente edam-volendam,  
    t.B.v. de triade

55.837 167.511 1.563.436

» atn Beveiligers 180.908  -  - 

» schoonmaakBedriJF succes 506.578 1.519.734 506.578

» cormet (catering) 156.479 312.958  - 

» kpn (surFnet) 22.628 22.628  - 

» rentokil (ongedierteBestriJding) 16.021 16.021  - 

» olYmpus all inn (BedriJFskleding) 8.475  -  - 

» csu inzake glasBeWassing 34.200 102.600 34.200

» eneco gas 128.541 385.623 642.705

» liander 63.243  -  - 

» eon elektra 177.305 531.915 886.525

totaal overige verplichtingen 1.435.259 3.314.122 3.633.444

BanKgaranties

» Bankgarantie Ymere 236.496 - -

aan Ymere zijn t.b.v. de huurverplichtingen bankgaranties ten bedrage van € 
236.496 afgegeven.

totaal 4.822.436 5.861.373 9.409.080
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toelichting niet in de 
Balans opgenomen activa 
en verplichtingen

Door de aanschaf van C95/C97 komt in 2017 de 

bankgarantie te vervallen. Tevens is de huur

verplichting met Ymere beeindigt per 15 februari 

2017. 

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 

beschikbaar om een betrouwbare schatting te 

kunnen maken van het aantal medewerkers 

dat gebruik zal gaan maken van deze regeling. 

Derhalve is per 31 december 2016 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 tegenpartijen 

(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 liquiditeitspo

sitie door middel van opvolgende liquiditeit

begrotingen. 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 

 financiële 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 

en dergelijke benadert de boekwaarde daarvan.  
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» toelichting op baten

3 Baten

realisatie Begroting realisatie

2016 2016 2015

€ € €

3.1 rijKsBijdragen

3.1.1.1 riJksBiJdragen ocW 33.318.078 32.849.674 36.903.401

3.1.2.1 geoormerkte suBsidies 188.624 180.000 301.885

3.1.2.2 niet-geoormerkte suBsidies 4.779.484 4.529.458 2.983.663

38.286.186 37.559.132 40.188.949

» de rijksbijdrage is € 1.184k hoger dan begroot door een eenmalige extra rijksbijdrage.   
» de niet-geoormerkte bijdragen 2016 hebben een hogere realisatie dan begroot omdat € 500k van de prestatiebox 2015 
    werd besteed in 2016.   

3.2  overige overheidsBijdragen en -suBsidies

3.2.1 gemeenteliJke BiJdragen en suBsidies 1.074.200 1.110.000 914.290

3.2.2 overige overheidsBiJdragen 908.285 571.000 885.462

1.982.485 1.681.000 1.799.752

» de overige overheids bijdrage 2016 is hoger dan begroot doordat de inkomsten isk hoger uitvielen dan begroot. 

3.3   college-, cursus-, les- en examengelden

3.3.2 WetteliJk cursusgeld 713.942  - 338.784

3.3.2 vavo/vo particulier 425.483 350.000 353.902

3.3.2 opleidingsgeBonden leermiddelen 405.316 520.500 466.682

3.3.2 BiJdrage excursie  -  - 31.279

3.3.2 overige BiJdrage deelnemers 87.726 78.000 117.116

3.3.2 opBrengst stagevergoeding  -  - 4.257

1.632.467 948.500 1.312.020

» de eindbalans wettelijk cursusgeld is het saldo tussen ontvangen en ingehouden premie wettelijk cursusgeld conform    
    regelgeving rJ660.    

3.4  Baten WerK in opdracht van derden

3.4.1 contractonderWiJs 162.706 140.000 332.334

3.4.3 overige Baten Werk in opdracht van derden 182.444 120.000 212.196

345.150 260.000 544.530

» 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 project leerwerkmakelaar 
    voor leerjaar 2016-2017.     
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realisatie Begroting realisatie

2016 2016 2015

€ € €

3.5  overige Baten 

597.034 445.540 757.023

speciFicatie overige Baten

3.5.1 opBrengst verhuur 103.515 102.500 180.312

3.5.2 detachering personeel 230.750 294.740 281.379

3.5.6 activiteiten 139.510 42.500 63.125

3.5.6 opBrengsten pasJes 6.420 5.000 6.650

3.5.6 opBrengsten aFvalverWerking 2.342 800 751

3.5.6 overige 114.497  - 224.806

597.034 445.540 757.023

speciFicatie overige Baten post 'overige'

Ymere indexering koop c100 111.971  - 87.988

Ymere BiJdrage in investeringskosten  -  - 38.000

retour ozB 2014  -  - 39.869

atlas retour huur 2010/2014  -  - 28.823

overige 2.526  - 30.126

114.497  - 224.806

» de opbrengsten genoemd bij de post ‘overige’ worden niet begroot. 
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» toelichting op lasten

4. lasten

realisatie Begroting realisatie

2016 2016 2015

€ € €

4.1  personeelslasten

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 19.419.763 19.436.158 18.979.114

4.1.1.2 sociale lasten 2.446.851 2.450.000 2.337.242

4.1.1.3 pensioenpremies 2.349.853 2.350.000 2.423.268

lonen en salarissen 24.216.467 24.236.158 23.739.624

4.1.2.1 dotaties personele voorzieningen 563.171  - 115.867

4.1.2.1 onttrekking personele voorzieningen -333.270  - -49.656

saldo personele voorziening 229.901  - 66.211

4.1.2.2 personeel niet in loondienst 5.100.291 2.936.333 3.645.741

4.1.2.3 overige personele lasten 1.627.968 2.738.413 1.819.645

6.728.258 5.674.746 5.465.386

4.1.3 aF: ontvangen ziekengelden 126.289  - 68.714

4.1 totaal personeelslasten 31.048.338 29.910.904 29.202.506

» het totaal aantal personeelsleden over 2016 bedroeg 453 (over 2015 waren dat 470 personeelsleden).  
» het gemiddeld aantal fte in dienst over 2016 bedroeg 357 (over 2015 waren dat er gemiddeld 360).  
» de stijging van het personeel niet in loondienst ten opzichte van de begroting 2016 en realisatie 2015 is toe te schrijven 
    aan interimmanagers vanwege de structuurwijziging. tevens is er gekozen voor een meer flexibel personeelsbeleid 
    (flexibele schil).      
» alle werknemers zijn werkzaam in nederland.     
» de lonen zijn hoger dan in 2015 door de 3% cao-verhoging in 2016.     

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 2016 is 

96,6%. De pensioenregels schrijven voor dat de 

 beleidsdekkingsgraad 128% (afhankelijk van de 

rente en beleggingsmix kan deze grens verschui

ven) moet zijn. 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 worden de premies 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.   
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vervolg 4. lasten

realisatie Begroting realisatie

2016 2016 2015

€ € €

4.2.1 immateriële vaste activa 160.268 197.927 206.531

4.2.2 materiële vaste activa 2.172.000 2.159.604 2.448.657

totaal aFschrijvingen 2.332.268 2.357.531 2.655.188

speciFicatie Bij post: aFschrijvingen

4.2.1 soFtWare 160.268 197.927 206.531

4.2.2 hardWare 241.033 247.169 238.373

4.2.2 geBouWen & verBouWingen 1.271.654 1.196.992 1.460.523

4.2.2 machines & installaties 378.805 430.474 489.918

4.2.2 inrichting kantoren 75.326 72.193 74.333

4.2.2 inrichting leslokalen 205.182 212.776 185.510

totaal aFschrijvingen 2.332.268 2.357.531 2.655.188

» de afschrijvingen zijn conform de begroting.

4.3  huisvestingslasten

4.3.1 huur geBouWen e.d. 2.217.722 2.211.500 2.019.770

4.3.2 verzekeringen 37.659 45.000 37.533

4.3.3 onderhoud geBouWen, installaties 351.950 159.882 377.131

4.3.4 energie en Water 406.027 411.000 406.942

4.3.5 schoonmaakkosten 650.711 681.204 603.960

4.3.6 heFFingen 133.849 140.000 107.347

4.3.7 Beveiliging 182.239 162.000 114.298

4.3.7 aanschaF inventaris 100.778 47.000 90.270

4.3.7 onderhoud inventaris 51.500 43.500 38.685

4.3.7 overige 104.922  - 593.940

totaal huisvestingslasten 4.237.357 3.901.086 4.389.876

» 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 2.279.354 1.860.767 2.465.106

4.4.2 inventaris, apparatuur en leermiddelen 917.938 657.750 777.586

4.4.4 automatiseringskosten 3.136.505 3.065.695 2.815.642

4.4.1.1 accountantshonorarium 64.553 50.000 61.236

totaal overige lasten 6.398.350 5.634.212 6.119.569

4. totale lasten 44.016.313 41.803.733 42.367.140
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realisatie Begroting realisatie

2016 2016 2015

speciFicatie Bij post: administratie- en Beheerslasten

4.4.1 kantoormiddelen 80.561 121.000 128.805

4.4.1 reprokosten 245.911 256.833 338.193

4.4.1 portokosten 87.070 71.000 74.729

4.4.1 teleFoonkosten 45.177 64.450 46.560

4.4.1 cont/aBonnementen 216.751 205.019 198.467

4.4.1 vakliteratuur 29.110 18.250 19.258

4.4.1 externe adviseurs 719.755 505.500 912.421

4.4.1 verzekeringen (algemeen) 28.263 25.500 27.565

4.4.1 kosten ehBo/Bhv 27.000 10.000 11.058

4.4.1 duBieuze deBiteuren 15.562 75.000 -57.632

4.4.1 cateringkosten 162.818 89.000 103.235

4.4.1 advertentiekosten/puBlic relations 414.278 252.500 270.408

4.4.1 representatie 33.828 29.715 29.791

4.4.1 smo extern 104.286 120.000 146.660

4.4.1 kosten archieF 12.154 7.000 12.177

4.4.1 diverse administratie- en Beheerslasten 56.830 10.000 203.411

totaal administratie- en Beheerslasten 2.279.354 1.860.767 2.465.106

» 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 kosten voor public relations bedragen meer dan is begroot vanwege de hogere kosten van de open dagen.  
» de cateringkosten zijn hoger dan begroot i.v.m. de niet-begrote kosten van de catering tijdens de diplomering. 
» de diverse administratie- en beheerslasten zijn hoger dan begroot vanwege de niet-begrote kosten van de 
    documentendagen.      

speciFicatie Bij post: inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.2 verBruiksmaterialen studenten 836.982 607.250 668.780

4.4.2 overige lesactiviteiten 80.956 50.500 108.806

totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 917.938 657.750 777.586

» t.o.v. 2015 zijn alle kosten toegerekend aan de verbruiksmaterialen studenten. in de begroting is dit niet uitgesplitst. 

speciFicatie Bij post: automatiseringsKosten

4.4.4 geBruikerslicenties 758.221 679.355 471.970

4.4.4 kosten applicaties 122.420 140.000 130.812

4.4.4 servicecontracten 2.022.525 2.068.790 1.956.103

4.4.4 kosten netWerk 76.931 91.550 70.621

4.4.4 diverse aanschaF hardWare 81.089 36.500 106.378

4.4.4 diverse aanschaF soFtWare 75.318 49.500 79.758

totaal automatiseringsKosten 3.136.505 3.065.695 2.815.642

» de totale automatiseringskosten 2016 liggen in de lijn van de begroting.    
» door de uitbreiding van de hardware (niet-begrote investeringen) zijn de kosten daarvan meer gestegen dan was 
    voorzien.    
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realisatie Begroting realisatie

2016 2016 2015

speciFicatie Bij post: accountantshonorarium

4.4.1.1 onderzoek Jaarrekening  
(incl. Bekostiging, incl. BtW)

54.268 50.000 50.000

4.4.1.1 andere controleopdrachten  
(incl. Bekostiging, incl. BtW)

10.285  - 11.235

totaal accountantshonorarium 64.553 50.000 61.235

» 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 educatie.  

5. Financiële Baten en lasten

5.1 renteBaten 5.130  - 11.720

5.5 rentelasten (-/-)* -166.108 -125.000 -137.357

totaal Financiële Baten en lasten -160.978 -125.000 -125.637

* de hogere rentelasten zijn een gevolg van de eenmalige rente kosten van de st. Waarborgfonds mBo à € 42.500. 

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.
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» Wet normering bezoldiging  
topfunctionarissen publieke en  
semi-publieke sector

4.1  vermelding Bezoldiging topFunctionarissen en geWezen topFunctionarissen

voorzitter 
college 
van 
Bestuur

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

29-03-07 n.v.t. 1 Fte € 128.127 € 2.400 € 14.175 n.v.t. n.v.t.

lid college 
van 
Bestuur

✗
mevr. drs.  
d.h. nelisse

15-03-12 n.v.t. 1 Fte € 115.611 € 2.400 € 15.324 n.v.t. n.v.t.

voorzitter 
raad van 
toezicht

✔
de heer drs.  
h. diJksma

01-05-11 01-07-19 € 7.100 n.v.t. n.v.t.

lid raad 
van 
toezicht

✗ de heer  
p.c. tange

01-01-15 01-02-19 € 4.600 n.v.t. n.v.t.

lid raad 
van 
toezicht

✗
mevr. proF. 
dr. g.t.m. ten 
dam

01-03-08 01-03-16 € 1.150 n.v.t. n.v.t.

lid raad 
van 
toezicht

✗ mevr.  
m. de riJk msm

01-01-15 01-02-19 € 5.758 n.v.t. n.v.t.

lid raad 
van 
toezicht

✗
de heer g.a. 
klein Bennink

01-02-13 01-02-17 € 4.600 n.v.t. n.v.t.

lid raad 
van 
toezicht

✗ mevrouW  
dr. l. elFFers

01-04-16 01-04-20 € 3.450 n.v.t. n.v.t.

lid raad 

van 

toezicht

✗
de heer e. 

kalBFleisch ra 

mcm

01-06-11 01-07-19 € 5.748 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 exclusief btw.
          
* de beloning topfunctionarissen binnen het regio college overschrijden niet de norm van het Wnt 
  (het normbedrag voor het jaar 2016 is € 152.000 (14 punten = instelling e))      
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» stichting regio college voor  
Beroepsonderwijs & educatie  
zaanstreek-Waterland 

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

» Mevr. drs. D.H. Nelisse

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

» Mevr. M. de Rijk MSM

» Mevr. dr. L. Elffers

» De heer P.C. Tange

» De heer G.A. Klein Bennink

» De heer E. Kalbfleisch RA MCM

» Mevr. Prof. Dr. G.T.M. ten Dam

overige gegevens   
   
Bestemming van het nettoresultaat   
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen 

inzake de resultaatbestemming.

controleverklaring van de onafhankelijke  
accountant:
Zie pagina 101.
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goedgekeurd door de raad van toezicht van het regio college op 12 juni 2017

P.C. Tange, voorzitter    G.A. Klein Bennink, secretaris

vastgesteld door het college van Bestuur van het regio college op 13 juni 2017

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