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voor u ligt het jaarverslag 2018 van het  
regio College Zaanstreek-Waterland, voluit:  
de stichting regio College voor beroeps-
onderwijs 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 

ont wikkelingen en resultaten in 2018, gerelateerd 

aan de visie en de strategie van het Regio College 

en de voornemens in het instellingswerkplan 2018. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een vooruit-

blik op de jaren 2019 en 2020. 

De daaropvolgende hoofdstukken bevatten onder 

meer een toelichting op de ontwikkelingen en 

resultaten van de drie scholen van het Regio 

College, en de verslagen van de raad van toezicht, 

ondernemingsraad en studentenraad. De hoofd-

tekst van het bestuursverslag bevat een overzicht 

van de belangrijkste resultaten en cijfers; meer 

gedetailleerde cijfers zijn in de bijlage opge-

nomen, evenals een verantwoording in het kader 

van de Nota Helderheid.

In het tweede deel van het jaarverslag, de jaar-

rekening, worden de financiële resultaten van 

het Regio College over 2018 gepresenteerd en 

toegelicht.
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Vernieuwen en versterken

In de strategienota ‘Regio College 2020 - 

Vernieuwen en versterken’ (februari 2016) is 

de volgende missie voor het Regio College 

vastgelegd:

Het Regio College leidt jongeren en 
volwassenen op om een beroep uit te 
 oefenen dat past bij hun capaciteiten en 
ambities. Met hun diploma gaan ze direct 
de  arbeidsmarkt 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 Zaanstreek-waterland. in deze 
regio bieden we een breed aanbod aan 
mbo-opleidingen, volwassenenonderwijs 
en educatietrajecten. Het aanbod aan 
mbo-opleidingen 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 

aanspreken 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 

verbeteren en betere resultaten te bereiken. We 

stimuleren 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 

culturen en levensstijlen. We zijn nauw betrokken 

bij onze omgeving en spelen in op veranderingen 

op de arbeidsmarkt, in de maatschappij en in 

de leefwereld van onze studenten. We zoeken de 

samenwerking 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’ wordt ook een aantal 

speerpunten voor de periode 2016-2020 uitwerkt. 

De speerpunten voor 2018 zijn opgenomen in de 

kaderbrief en het jaarplan van het College van 

bestuur.

De uitgangspunten van de strategienota ‘Regio 

College 2020 - Vernieuwen en versterken’ heeft 

als basis gediend voor de Kwaliteitsagenda 

Versterken en Vernieuwen 2.0 voor de periode 

2019-2022. 

 

1.1  vernieuwen en versterken
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In het vervolg van dit hoofdstuk rapporteert het 

college van bestuur wat het Regio College heeft 

bereikt op de hoofdthema’s uit de kaderbrief en 

het jaarplan voor 2018. De focus lag in 2018 op het 

verhogen van de tevredenheid van de studenten, 

de verhoging van de studierendementen, het 

 verlagen van de voortijdige schooluitval en de 

groei van het aantal studenten. 

Een belangrijke mijlpaal is het besluit tot samen-

werken met het Horizon College in Purmerend. In 

2019 wordt het nieuwe schoolgebouw betrokken. 

Samen met het Horizon College bieden we de 

regio een mooi aanbod van opleidingen.

In het eerste deel van 2018 hebben de twee-

jaarlijkse onderwijsconferentie en het uitblin-

kersgala plaatsgevonden, in een nieuwe opzet: 

evenementen die laten zien dat we trots kunnen 

zijn op ons onderwijs, onze studenten en onze 

 organisatie en die voor positieve energie zorgen. 

In het schooljaar 2017-2018 heeft de organisatie-

vernieuwing verder vorm gekregen. De 

drie scholen zijn ingevoerd, de  directie- en 

management posities zijn ingevuld en er is 

gewerkt met de onderwijsteams nieuwe stijl met 

teammanagers en expertrollen. In het schooljaar 

2017-2018 is daarnaast de nieuwe examenorgani-

satie, met een centrale examencommissie, inge-

voerd. Eind 2018 is de evaluatie gestart naar de 

‘opbrengsten’ en verbeterpunten van deze nieuwe 

manier van werken. In april 2019 is de evaluatie 

afgerond.

In schooljaar 2017-2018 is erop gestuurd om de 

formatie van de scholen zoveel als mogelijk 

binnen de gestelde kaders te krijgen. Tegelijk zijn 

bij de start van het nieuwe schooljaar 2018-2019 

zo’n 30 nieuwe docenten in dienst getreden. De 

diensten hebben hun formatie op onderdelen 

terug kunnen brengen in het kader van de vast-

gestelde taakstelling. Punt van zorg is de ontwik-

keling van het ziekteverzuim. In 2018 lag het 

verzuimpercentage iedere maand boven de 5%, 

met uitschieters naar 7 en 8%.

Eind 2018 is het medewerkersonderzoek (MO) 

afgenomen.  De medewerkers zijn in algemene zin 

iets meer bevlogen, betrokken en tevreden over 

het werkgeverschap dan bij de vorige meting in 

2015. Ten opzichte van de landelijke benchmark 

blijven de scores van het Regio College echter 

achter. Belangrijke verbeterpunten zijn de 

communicatie, de werkdruk – vooral in de onder-

wijsteams - en de beoordeling en beloning. De 

medewerkers zijn met name trots op de collega’s, 

de klantgerichtheid en de samenwerking. De 

resultaten verschillen per team en worden in 2019 

verder geanalyseerd en opgepakt. Het op te stellen 

“werkplezierplan”, zoals afgesproken in de cao 

mbo, gaat daarbij een belangrijke rol spelen.

De afgelopen jaren hebben we ten behoeve 

van het onderwijs veel geïnvesteerd in ICT en 

huis vesting. Het wifi-netwerk op de campus 

in Zaandam is verbeterd, de migratie naar 

Office365 en Sharepoint is afgerond en de 

ICT-dienstverlening is opnieuw aanbesteed.

 

In 2018 heeft er een aantal wisselingen plaats-

gevonden in de raad van toezicht en het college 

van bestuur. Op 1 januari 2019 is er een nieuwe 

raad van toezicht aangetreden. De dagelijkse 

leiding is in handen van het CvB, dat voorlopig uit 

één lid bestaat, samen met de directeuren van de 

scholen en diensten.

 

Na de evaluatie van de onderstaande thema’s 

worden de belangrijkste kritieke prestatie- 

indicatoren (KPI’s) op onderwijskundig en finan-

cieel gebied gepresenteerd. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een korte vooruitblik op de jaren 

2019 en 2020.

1.2  de belangrijkste ontwikkelingen en 
behaalde resultaten in 2018
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evaluatie belangrijke tHema’s 

tHeMa’s Realisatie

Monitoren en evalueren van modernisering van de 

organisatiestructuur. Met name 

» Onderwijsteams nieuwe stijl en  vermindering van   

   de werkdrukverlaging 

» Het goed functioneren van het dt en de Mt’s van  

   de scholen  

» Het functioneren van de diensten onderwijs- 

   ondersteuning en bedrijfsvoering 

» Het besluit nemen hoe de profilering van de  

   drie scholen gestalte gaat krijgen

Een extern bureau heeft de opdracht gekregen voor het 

evaluatie onderzoek. Het bureau spreekt met een brede 

vertegenwoordiging van de organisatie. De uitkomsten 

van de evaluatie worden begin april verwacht.    

 

Uit het Medewerkersonderzoek (MO) 2018 blijkt dat de 

werkdruk nog niet is afgenomen. In samenhang met de 

uitkomsten van de evaluatie van de organisatie structuur, 

wordt voorjaar 2019 besproken welke maat regelen hierop 

worden genomen.  

 

Na de wisselingen in het college van bestuur heeft het 

directieteam medio 2018 in het najaar een doorstart 

gemaakt. De MT’s op schoolniveau zijn in ontwikke-

ling, er is steeds meer aandacht voor het beleidsvoerend 

 vermogen. 

 

Het besluit t.a.v. de profilering van de drie scholen is nog 

niet genomen.

evalueren examenorganisatie 

» aanpassen van het reglement 

» aanpassen van het handboek

Het examenreglement en -handboek zijn aangepast. 

Het handboek is opgenomen in de (digitale) proces-

architectuur. 

 

De centrale examencommissie levert een goede 

 bijdrage aan de versterking van de kwaliteit van de 

 examenorganisatie.

uitvoering besluit nieuwbouw Purmerend Bij de start van het schooljaar 2019-2020 wordt het 

 nieuwe schoolgebouw in het Karekietpark in gebruik 

genomen. In dit gebouw zorgt het Regio College samen 

met het Horizon College onder de vlag “MBO  Purmerend” 

voor een opleidingsaanbod dat is afgestemd op de be-

hoeften van studenten en werkgevers in de regio Water-

land.  

 

De medewerkers van beide roc’s zijn middels werk-

groepen met elkaar in gesprek gegaan over de conse-

quenties van het samen in één gebouw verzorgen van 

onderwijs.  

 

Tijdens inspiratiebijeenkomsten voor alle medewerkers 

van MBO Purmerend zijn de opbrengsten uit de diverse 

werkgroepen gedeeld, nieuwe speerpunten geformuleerd 

en is vooral ook kennis gemaakt met elkaar en elkaars 

organisatie.
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tHeMa’s Realisatie

Personeelsbeleid 

» nieuw functiebouwwerk met nieuwe systematiek  

   resultaat en beoordelingsgesprekken 

» actualiseren promotiebeleid (OP)  

» invoering leeftijdsbewust personeelsbeleid 

» uitvoering en evaluatie van het management  

   development programma voor de teammanagers  

   (onderwijs).

Het voorstel voor het nieuwe functiebouwwerk ligt bij de 

OR ter advisering. 

Het promotiebeleid is geactualiseerd, de uitvoering 

ligt in de lijn. Per team kan differentiatie plaatsvinden 

t.a.v. de functiemix in afstemming met de directeur. Een 

werkgroep stelt nadere invulling van de rol van de LC/LD 

docent op. Het belonen van excellente docenten wordt 

onderzocht. 

Het leeftijdsbewuste personeelsbeleid is besproken 

in het DT en met de OR. Er wordt geen specifieke 

 regeling  opgesteld, er is voor gekozen om tot maatwerk-

oplossingen te komen, gebruik makend van de reeds 

bestaande regelingen en faciliteiten.

Het MD traject is uitgevoerd en afgerond. De evaluatie 

heeft plaatsgevonden. In het nieuwe programma voor de 

teammanagers (ook voor de diensten), uitvoering in 2019, 

staan de leiderschapscompetenties meer centraal.

Het terugdringen van teveel formatie en het realise-

ren van bezuinigingen bij de diensten.

Op schoolniveau is het terugdringen van de over-  

formatie nog niet helemaal gelukt. Compensatie van 

ziekteverzuim heeft hierbij een rol gespeeld.

De bezuinigingen bij de diensten zijn gerealiseerd. 

Rookvrij maken van de schoolterreinen 2018 - 2019 Het schoolterrein in Purmerend is rookvrij.

In Zaandam wordt het schoolterrein start schooljaar 2019 

– 2020 rookvrij.

excellentieprogramma In 2017-2018 zijn 17 studenten geselecteerd voor het 

excellentieprogramma en tien studenten hebben het 

excellentieprogramma afgerond met een certificaat. De 

aansturing van het programma is ondergebracht bij de 

directeur van de school voor Economie en Toerisme. Het 

programma is geëvalueerd en voor schooljaar 2018- 2019 

ingrijpend gewijzigd. Het programma vindt nu plaats 

in de middag waardoor het toegankelijker en minder 

intensief is voor de studenten en meer eigen medewer-

kers worden ingezet. Als aftrap wordt een bootcamp 

georganiseerd voor onderlinge kennismaking en als 

start van het programma. Het extra-curriculaire excel-

lentieprogramma heeft een vaste plek gekregen in het 

onderwijsaanbod van het Regio College.  Rond het pro-

gramma is een netwerk van bedrijven en adviseurs tot 

stand gekomen.

Naast het excellentieprogramma kunnen studenten deel-

nemen aan regionale en landelijke vakwedstrijden.  

18 studenten hebben meegedaan aan de voorrondes van 

de Skills Heroes verkiezing. Uiteindelijk hebben zeven 

studenten deelgenomen aan de landelijk Skills Heroes 

Finales. Een student van de opleiding Straatmaker is 

Nederlands kampioen geworden.
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tHeMa’s Realisatie

Kwaliteit (inspectie/audit) In 2018 hebben twee interne audits plaatsgevonden. De 

opleiding tot Timmerman voldoet aan de norm t.a.v. 

Afname en beoordeling (examinering) en studiesucces. 

De opleiding verkoopspecialist voldoet aan de norm op 

kwaliteitszorg en Verantwoording en dialoog. Op de on-

derdelen beroepspraktijkvorming, studiesucces en kwali-

teitscultuur voldoet de opleiding nog niet aan de norm. 
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste KPI’s over 

2018 besproken, afgezet tegen het streefcijfer zoals 

opgenomen in het instellingswerkplan en tegen 

de realisatie in 2017. Voor meer  gedetailleerde 

informatie wordt verwezen naar bijlage 1.

aantal studenten

Het Regio College streeft naar  een toename 

van de instroom van nieuwe studenten. In 2018 

is vooral het aantal bbl studenten in de zorg en 

de techniek sterk toegenomen als gevolg van de 

toegenomen vraag op de arbeidsmarkt naar dit 

personeel. 

Bij het onderdeel Resultaten en ontwikkeling 

Scholen in dit bestuursverslag wordt per school 

een toelichting op de ontwikkeling van het aantal 

studenten gegeven.

Het beeld wat betreft studentenaantallen:  

Realisatie 

2018 

Realisatie 

2017

AANTAL STUDENTEN 

BOL (PER 1 OKTOBER)
3355 3348

AANTAL STUDENTEN BBL 

(PER 1 OKTOBER)
1950 1668

AANTAL STUDENTEN 

BEROEPSONDERWIJS 

TOTAAL (PER 1 OKTOBER)

5305 5016

tabel 1.1 AANTALLEN STUDENTEN (BRON: EDUARTE)

kWaliteit 

studiesucces
In 2017 -2018 was het gemiddeld jaarresultaat 1 

67,2% (2016-2017 70%), het diplomaresultaat 2 67% 

(2016-2017 69,6%). Uit de onderstaande tabel blijkt 

dat de daling van het jaar- en diploma resultaat 

zich op vrijwel alle niveaus heeft voorgedaan en 

dat voor de niveaus 2 en 3 de scores daarmee 

onder de norm van de inspectie komen. 

1.3 kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s)

jaaRResultaat diPlOMaResultaat

niv nORM 17-18 16-17 niv nORM 17-18 16-17

1 GEEN 77 % 84% 1 GEEN 67% 73%

2 67% 63% 66% 2 61% 55% 60%

3 68% 63% 69% 3 70% 66% 72%

4 68% 71% 73% 4 70% 75% 75%

tabel 1.2 ONDERWIJSRENDEMENT PER NIVEAU, PER OPBRENGSTJAAR (BRON: EDUARTE)

1 Jaarresultaat drukt het percentage van het aantal gediplomeerde studenten uit t.o.v. alle instellingsverlaters en 

 gediplomeerde doorstromers. Het diploma moet behaald zijn in het betreffende teljaar.

2 Het diplomaresultaat drukt het percentage gediplomeerde instellingsverlaters uit t.o.v. alle instellingsverlaters in 

 het teljaar. Eerder behaalde diploma’s tellen ook mee.
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Het startersresultaat wordt over drie jaar 

gemeten. Uit bovenstaande figuur blijkt dat het 

startersresultaat op alle niveaus iets is afgenomen 

in vergelijking met de voorgaande jaren.

Op het niveau van de opleidingen wordt de 

ontwikkeling van het studiesucces gevolgd. 

Studiesucces is het driejaarsgemiddelde van 

starters resultaat, diplomaresultaat en jaar-

resultaat. Wanneer tenminste twee indicatoren op 

of boven de norm uitkomen, voldoen de onder-

wijsresultaten voor de standaard studiesucces. In 

2018 hebben twee opleidingen op deze standaard  

een goed behaald hebben en 31 opleidingen een 

voldoende. 24 opleidingen hebben niet voldaan 

aan de norm voor het studiesucces. Bij 19 oplei-

dingen was het aantal studenten te laag om een 

uitspraak te kunnen doen over het studiesucces.  

Verhoging van het studiesucces is een prioriteit 

in de Kwaliteitsagenda 2019-2022 van het Regio 

College. De opleidingen die niet voldoen aan de 

norm hebben een verbeterplan opgesteld.

voortijdige schoolverlaters 
De BBL opleidingen op niveau 1, 3 en 4 en de 

BOL opleiding niveau 1 voldoen aan de gestelde 

norm. De vsv-aantallen van 2017/2018 zijn in 

vergelijking met die van de voorgaande jaren iets 

toe genomen, met name bij de BBL-opleidingen 

niveau 2 en de BOL-opleidingen  niveau 3.  Het 

aantal vsv’ers is iets hoger dan vorig jaar. Dit is 

ook een landelijke trend, het lijkt erop dat het nog 

verder terugbrengen van het voortijdig school-

verlaten lastig is te realiseren.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011-2014 2012-2015 2013-2016 2014-2017 2015-2018

FiguuR 1.1 STARTERSRESULTAAT (BRON: DATABESTANDEN REGIO COLLEGE)

  niveau 1       niveau 2       niveau 3       niveau 4

vsv1 2017-2018 % (voorlopig)
2017-2018 

aantal
2016-2017 %

RC dOel RC RC dOel

niveau 1 bOl 26,21% 27,50% 27 25 28,41%

niveau 1 bbl 13,33% 27,50% 2 1 20%

niveau 2 bOl 9,83% 9,40% 46 44 10,26%

niveau 2 bbl 10,53% 9,40% 36 25 9,19%

niveau 3 bOl 5,33% 3,50% 36 14 2,43%

niveau 3 bbl 2,33% 3,50% 8 9 3,75%

niveau 4 bOl 3,36% 2,75% 62 46 3,30%

niveau 4 bbl 1,92% 2,75% 2 1 1,45%

tabel 1.3 VSV-CIJFERS (BRON: MBO-FACTSHEETS MINISTERIE OCW APRIL 2019)
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tevredenheid studenten, werkveld en 
 medewerkers 2017-2018 
In 2018 is naast het Medewerkersonderzoek de JOB 

monitor en de bpv-enquête afgenomen.

JOB Monitor

De JOB Monitor 2018 is in de periode december 2017 

- maart 2018 afgenomen. De respons van het onder-

zoek was 61,3%. Het onderzoek wordt iedere twee 

jaar afgenomen en is een initiatief van de Jongeren 

Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). In 2018 deden 

66 mbo scholen mee aan de JOB Monitor.

De vragen in het onderzoek worden naast de 

 individuele score per thema, samengevat in een 

clusterscore. De scores van het onderzoek zijn 

gemeten op een 5 puntschaal. Een vergelijking 

tussen de clusterscores laat zien dat de waardering 

binnen het Regio College, veelal gelijk of iets lager 

dan ligt dan het landelijk gemiddelde. 

Binnen het Regio College is een positieve waar-

dering te zien voor de studieloopbaan begeleiding. 

De drie scholen scoren in 2018 hoger dan in de 

voorgaande onderzoeken. De gemiddelde score is 

hiermee gelijk aan het landelijk gemiddelde.

“Sfeer en veiligheid”  scoort hoger dan in het voor-

gaande onderzoek en binnen techniek is er een 

zeer positieve waardering te zien. 

De scores binnen de techniekopleidingen zijn de 

hoogste van het hele Regio College en veelal hoger 

dan het landelijk gemiddelde. De rapportcijfers 

voor de opleiding zijn gemiddeld hoger dan in de 

voorgaande onderzoeken. 

e&H tnK Z&w RegiO COllege

2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018 2012 2014 2016 2018

WELK RAPPORT-

CIJFER GEEF JE 

JOUW OPLEI-

DING?

6,6 6,8 6,5 6,5 6,8 7,0 6,8 7,3 6,7 6,7 6,7 6,9 6,7 6,8 6,7 6,9

WELK RAPPORT-

CIJFER GEEF JE 

JOUW SCHOOL?

6,0 6,2 5,9 5,8 6,2 6,5 6,3 6,5 5,9 6,0 5,9 6,0 6,0 6,3 6,1 6,1

tabel 1.4 RAPPORTCIJFERS (BRON JOB 2018)

bPv onderzoek
Het  onderzoek naar de kwaliteit van de beroeps-

praktijkvorming (bpv) onder de werkgevers en 

bpv bedrijven en -organisaties wordt tweejaarlijks 

afgenomen in de bpv. De school vraagt aan de 

bpv begeleider een korte vragenlijst in te vullen.  

In onderstaande tabel staan de resultaten weer-

gegeven per school. De vragen zijn gesteld op een 

4p schaal (1 is negatief en 4 is zeer positief). Uit de 

tabel blijkt dat binnen alle drie de scholen op alle 

aspecten een (ruime) voldoende wordt gescoord. 

Dit beeld kwam ook al uit de vorige onderzoeken 

naar voren.
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bPv MOnitOR 2018 eCOnOMie  
& tOeRisMe 

teCHnieK & 
iCt 

ZORg, wel-
Zijn & sPORt

RegiO  
COllege

» Wat vindt u van de informatie over de  
   beroepspraktijkvorming (bpv) vanuit  
   de opleiding?

3,1 3,2 3,0 3,1

» Wat vindt u van de begeleiding van de  
    deelnemers tijdens de bpv vanuit de  
   opleiding (stage- consulent of docent)

3,1 3,3 3,2 3,2

» Wat vindt u van de aansluiting van het   
   onderwijs op de beroepspraktijk?

3,0 3,1 3,1 3,1

» Wat vindt u van de wijze waarop de bpv  
   wordt beoordeeld?

3,1 3,3 3,3 3,3

» Geef aan hoeveel vertrouwen u heeft in  
   de  examinering (inclusief bpv) binnen  
   de  opleiding? (indien niet van toepassing,  
   sla de vraag dan over)

3,1 3,3 3,1 3,2

» Hoe functioneren werknemers met een   
   diploma van het regio college binnen uw   
   bedrijf of instelling?

3,2 3,5 3,4 3,4

tabel 1.5 BPV (BRON: BPV MONITOR 2018)

finanCieel resultaat 

Het financieel resultaat over 2018 bedraagt  

€ 1.182.530 positief en is daarmee € 1.486.130 hoger 

dan begroot. Dit verschil is te verklaren uit een 

aantal incidentele baten (vooral gerelateerd 

aan de kwaliteitsafspraken), lagere IT-kosten en 

lagere afschrijvingslasten. Voor een gedetailleerde 

toelichting verwijzen wij naar de in dit jaar verslag 

opgenomen jaarrekening. De belangrijkste kenge-

tallen staan in tabel 1.7. 

2018 2017
signaleRings-

waaRde OCw

sOlvabiliteit 1 

(EIGEN VERMOGEN T.O.V. HET BALANSTOTAAL)
0,49 0,48 0,3-0,6

sOlvabiliteit 2 

(EIGEN VERMOGEN PLUS VOORZIENINGEN T.O.V. BALANSTOTAAL)
0,53 0,51 0,3-0,6

liQuiditeit  

(KORTLOPENDE VORDERINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN ÷  

KORTLOPENDE SCHULDEN)

0,94 0,49 ≥0,5

Rentabiliteit  

(RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING ÷  

TOTALE BATEN UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING)

2,69% -5,19 %
MEERJARIG  

POSITIEF

BEGROOT REALISATIE

FINANCIEEL RESULTAAT 2018 -303.600 1.182.530
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tabel 1.7 FINANCIEEL RESULTAAT (BRON: FA)

vooruitblik 2019-2020 

Onderwijsontwikkeling en kwaliteit
Het Regio College heeft in maart 2019 de 

 definitieve versie van de Kwaliteitsagenda 

‘Versterken en Vernieuwen 2.0’ voor de 

periode 2019-2022 ingediend bij de Commissie 

Kwaliteitsafspraken. Deze commissie heeft de 

agenda als voldoende beoordeeld, naar verwach-

ting zal de minister OCW dit oordeel overnemen 

en de agenda goedkeuren. In de kwaliteitsagenda 

zijn ambities opgenomen op de thema’s: jongeren 

in kwetsbare posities, gelijke kansen en onderwijs 

gericht op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het 

Regio College heeft zelf het thema de basis-

kwaliteit toegevoegd. De thema’s zijn uitgewerkt 

met maatregelen waaraan doelen zijn verbonden. 

De kwaliteitsagenda is opgesteld in afstemming 

met de verschillende stakeholders - studenten,  

medewerkers en werkgevers. 

De onderwijsteams werken aan verbetering van 

de onderwijskwaliteit, voor de opleidingen die 

niet voldoen aan de gestelde normen ten aanzien 

van studiesucces zijn verbeterplannen opgesteld. 

In 2018 is een nieuw kader ten aanzien van het 

kwaliteit- en risicomanagement ontwikkeld om 

de teams en de organisatie te ondersteunen 

bij het werken aan kwaliteitsverbetering. In 

2019 wordt het nieuwe kwaliteit- en risico-

managementsysteem ingevoerd.

In 2019 wordt gestart met Fieldlab Robotica NH 

bij het Zaanse bedrijf Bosma & Bronkhorst. Het 

fieldlab bestaat uit een grote praktijkruimte met 

twee enorme robotarmen en een theorielokaal. In 

het fieldlab worden studenten klaargestoomd voor 

banen van de toekomst door onderwijs dat goed 

aansluit op de behoeften vanuit de arbeidsmarkt. 

Dit project komt voort uit de samenwerking met 

38 bedrijven, de gemeente Zaanstad, de provincie 

Noord-Holland en de gemeente Zaanstad.

Organisatie
Eind 2018 is begonnen met de evaluatie van de 

organisatievernieuwing, de evaluatie loopt door 

tot april 2019. De evaluatie is gericht op de vraag 

of de organisatievernieuwing geleid heeft tot 

het verminderen van de werkdruk; de tevreden-

heid over het functioneren van de verschillende 

nieuwe rollen in de organisatie zoals de direc-

teuren, de teammanagers en experts en de samen-

werking tussen het onderwijs en de diensten. 

Een brede vertegenwoordiging van de organisatie 

is betrokken bij het onderzoek. In de evalu-

atie worden ook de uitkomsten van het mede-

werkersonderzoek betrokken. De opbrengsten 

van de evaluatie worden in 2019 gebruikt om de 

organisatie verder te verbeteren. 

excellentieprogramma’s continueren
Het excellentieprogramma, bestaande uit 

het programma Excellent Ondernemen en de 

vak wedstrijden Skills, wordt gecontinueerd. 

In de kwaliteitsagenda is het uitbreiden van 

het excellentieprogramma als maatregel opge-

nomen bij de ambities voor ‘gelijke kansen’. Het 

excellentie programma heeft een vaste plaats 

gekregen in het Regio College. De ambitie 

is om in 2022 125 studenten mee te laten 

doen in de verschillende onderdelen van het 

excellentieprogramma. 

toelatingsbeleid
In schooljaar 2018-2019 is de intake van studenten 

veranderd, iedere student die zich tijdig inschrijft 

en voldoet aan de vooropleidingseisen is welkom 

op de opleiding. Teams hebben geïnvesteerd in het 

versterken van de voorlichting over de opleiding 

en geëxperimenteerd met welkom-bijeenkomsten, 

groepsgewijze intakes en individuele intake-

gesprekken. In de Onderwijs en examenregeling is 

vastgelegd waaraan de student in het eerste jaar 

moet voldoen om de opleiding te mogen voort-

zetten. Wanneer een student niet voldoet kan 

een (negatief) bindend studieadvies afgegeven 

worden.  Aan het einde van het schooljaar wordt 

deze werkwijze geëvalueerd. 

MbO Purmerend 
Het Regio College betrekt in schooljaar 2019-2020 

het nieuwe schoolgebouw in het Karekietpark in 

Purmerend. In dit gebouw zorgt het Regio College 

samen met het Horizon College onder de vlag 

“MBO Purmerend” voor een opleidingsaanbod dat 

is afgestemd op de behoeften van studenten en 

werkgevers in de regio Waterland.  

 



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 

vestigingsplaats Zaanstad. Het Regio College 

is een kleinschalig roc met als primair werk- en 

wervingsgebied de regio Zaanstreek-Waterland. 

Door de kleine schaal kan het Regio College slag-

vaardig en flexibel opereren en is het onderwijs 

georganiseerd op een overzichtelijke en aantrek-

kelijke manier.

Het onderwijs is sinds 2017 georganiseerd in 
drie herkenbare scholen:
» School voor Techniek & ICT;

» School voor Economie & Toerisme;

» School voor Zorg, Welzijn & Sport.

Het Regio College kent twee ondersteunende 
diensten: 
» Onderwijsondersteuning;

» Bedrijfsvoering. 

De Scholen en diensten worden geleid door 

 directeuren die rechtstreeks aan het CvB 

 rapporteren. Directeuren en CvB vormen samen 

het directieteam van het Regio College. Zoals in 

het medezeggenschapsstatuut is vastgelegd, kent 

het Regio College één ondernemingsraad en één 

studentenraad.

De hoofdvestiging van het Regio College is in 

Zaandam, vlakbij het station Zaandam. Daarnaast 

is er in Purmerend een vestiging waar aan bijna 

650 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 

Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen 

Grond-, Water- en Wegenbouw in Heerhugowaard. 

In Waterland zijn de bouwopleidingen gehuis-

vest bij scholengemeenschap De Triade in Edam. 

De opleidingen metaaltechniek vinden plaats 

bij Tetrix Bedrijfsopleidingen in Zaandam. Bij 

de opleidingen elektro- en installatie techniek 

wordt samengewerkt met Installatiewerk 

Noord-Holland, waarvan de praktijkvoorziening 

bij het Regio College in Zaandam is gehuis-

vest. De praktijkopleiding Procesoperator is 

gehuisvest in de Food & Proces Tech Campus 

op het Jonkerplantsoen in Zaandam. De oplei-

dingen sport & bewegen worden gegeven in het 

gloednieuwe Topsportcentrum De Koog. Bij de 

samenwerkingspartners hebben zich in 2018 geen 

ontwikkelingen voorgedaan die in dit jaarverslag 

vermeld dienen te worden. 
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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. De team-

managers zijn verantwoordelijk voor innovatie en 

kwaliteitszorg. Zij 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 zoals 

 laptops;

» excellent ondernemerschap en topvakmanschap.

Schematisch weergegeven ziet de organisatie 

van een mbo-school eruit als in onderstaande 

 afbeelding (voorbeeld School voor Techniek & ICT).

»  resultaten en ontwikkelingen scholen

aFbeelding 3.1 ORGANIGRAM SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT

PROCes

teaM-

ManageR

teaM-

ManageR

diReCteuR

teaM-

ManageR

Mei bOuw inFRa Mvt en t&l iCt
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3.1  school voor economie & toerisme

Het jaar 2018 was het eerste volledige jaar waarin 

de nieuwe organisatiestructuur operationeel 

was. De teams zijn het tweede schooljaar gestart 

in de nieuwe structuur. Hoewel er nog steeds 

verbeterpunten zijn in de teams, met name waar 

het gaat om rolduidelijkheid, eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid, wordt ook de ervaring van 

het werken in de nieuwe structuur steeds zicht-

baarder. De teammanagers zijn beter in positie en 

hun handelingsbekwaamheid richting het team is, 

mede door het MD-traject, gegroeid.

Binnen de School voor Economie & Toerisme werd 

in zeven teams onderwijs aangeboden aan 1614 

studenten. Hiervan volgen er 1097 de BOL-route en 

208 de BBL-route. Daarnaast zijn er 309 studenten 

ingeschreven bij het vavo. Het aantal studenten 

is ten opzichte van 2017 vrijwel gelijk gebleven. 

Opvallend is de relatief sterke daling bij de 

BOL-opleidingen. Deze daling vindt plaats bij de 

teams Office Support en Commercieel.  

Het team Administratie – Juridisch groeit.

De VAVO groeit net als in 2017 met ruim 10%.

De School voor Economie & Toerisme staat voor 

regionaal en  kleinschalig en daarmee persoonlijk 

onderwijs. In alles wat binnen de school gebeurt 

staan deze thema’s centraal. Langs de lijn van de 

zes thema’s: modern onderwijs, maatwerk, digi-

talisering, professionalisering, verbinding met de 

buitenwereld en faciliteiten, wordt gewerkt aan 

goed en eigentijds onderwijs. Deze thema’s zijn 

vertaald naar lange termijn doelen in de nieuwe 

kwaliteitsagenda. 

audits
In 2018 Zijn een tweetal interne audits uitgevoerd:

» Audit examinering VAVO, naar aanleiding van 

een aantal klachten van studenten. Er zijn 

verbeterpunten gesignaleerd wat betreft proce-

dures en verantwoordelijkheden. De externe 

voorzitter examencommissie VAVO heeft 

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

tabel 3.1  AANTAL STUDENTEN BEKOSTIGD OP 1 OKTOBER

(BRON: EDUARTE)

tabel 3.3  GEMIDDELD RAPPORT-

CIJFER VOOR SCHOOL EN OPLEIDING 

IN 2016 (BRON: JOB 2018)

2018-2019

1614
2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

2017-2018

1618

OPleiding      RegiO COllege

5,8

bbl

bol

vavo

per 1-10

sCHaal 1-10

tabel 3.2 DE ONDERWIJSRENDEMENTEN: (BRON: DUO)

6,5

2016: 5,92016: 6,5

2017-2018 niveau jR nORM jR dR nORM dR

ECONOMIE & TOERISME

 

 

 

1  

2 68,6% 67% 67,5% 61%

3 36,8% 68% 50,0% 70%

4 66,5%

68%

69,0%

70%
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samen met de teammanager een verbeterplan 

op gesteld. Dit is thans in uitvoering.

» Audit Verkoopspecialist, ter voorbereiding op 

Inspectiebezoek. De standaarden  

Kwaliteitszorg en Verantwoording & Dialoog 

scoren een voldoende. De standaarden 

Onderwijsresultaten, BPV en Kwaliteitscultuur 

een onvoldoende. De adviezen van de auditcom-

missie worden verwerkt in de plannen zoals die 

door het team zijn gemaakt. 

In januari 2019 volgt het herstelonderzoek door 

de onderwijsinspectie.

de winnaars van 2018
Hasan Ersintepe is de Regio College docent 

van het jaar geworden, hij is lid van het team 

Commercieel. 

Hasan is een eigentijdse docent, die als zij-

instromer de 21ste eeuwse vaardigheden heeft 

omarmd. Met de nadruk op ondernemerschap 

en creativiteit wordt vernieuwend onderwijs 

vorm gegeven, zowel binnen als buiten het Regio 

College.

Michel Boldeweijn is student van het jaar en 

finalist in de landelijke Uitblinkersverkiezing 

geworden. Hij heeft ondertussen zijn diploma 

voor Bedrijfsadministratie behaald.

Een sociaal ondernemer en politicus in de dop. 

Betrokken en bevlogen om het middelbaar 

beroepsonderwijs (en dan met name niveau 2) 

beter te maken en de aansluiting in de keten VO 

– MBO – werkveld te verbeteren en de uitval terug 

te dringen.
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2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 5142012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

3.2  school voor techniek & iCt

De School voor Techniek & ICT wil door het 

beroepenveld, de toeleverende scholen, jongeren 

en hun ouders en overige stakeholders, gezien 

worden als hét opleidingscentrum voor beroeps-

opleidingen in de techniek op mbo-niveau in de 

regio Zaanstreek-Waterland. 

De school telt 65 beroepsopleidingen, 108 mede-

werkers (68 fte) en biedt de studenten onderwijs 

op zes locaties, waarvan drie in Zaandam en 

verder in Heerhugowaard, Edam en Purmerend.

Daarnaast verzorgt de school nog diverse oplei-

dingen op locatie, zoals bij Forbo Krommenie en 

Martin Schilder te Alkmaar.

Binnen de School voor Techniek & ICT worden 

opleidingen in de volgende vakgebieden 

aan geboden: bouwtechniek, infratechniek, 

metaaltechniek, elektrotechniek, installatie-

techniek, procestechniek, motorvoertuigen-

techniek, transport & logistiek en ICT.

Er zijn zes opleidingsteams aangestuurd door 

drie teammanagers: Bouw/ Infra; Metaal-, 

Elektro- & Installatietechniek/Procestechniek; 

Motorvoertuigen, Transport & Logistiek en ICT. 

De teammanagers zijn vanaf de start van het 

schooljaar 2017-2018 aan de slag gegaan. Het is 

voor hen een zeer intensieve periode geweest, 

waarin zij kennis hebben gemaakt met hun teams 

en alle werkzaamheden die aan het onderwijs-

proces vast zitten. De teammanagers hebben het 

management development traject gedurende het 

jaar positief afgerond. Terugkijkend is het een 

geslaagd en leerzaam jaar geweest.

Meer studenten
Door de inspanningen van alle medewerkers van 

de school voor Techniek en ICT is het gelukt om de 

instroom van student aantallen te verhogen, dat is 

gezien de landelijke trend van daling een positieve 

ontwikkeling. De  samenwerking met de regionale 

bedrijven heeft ook een positieve uitwerking op 

de student aantallen.

Onderwijsontwikkeling
In september 2018 is de RIF-aanvraag FPTC (Food 

Proces Tech Campus) afgerond. Deze RIF-aanvraag 

was bedoeld om studenten jonger dan 18 jaar 

tabel 3.4  AANTAL STUDENTEN BEKOSTIGD OP 1 OKTOBER 

(BRON: EDUARTE)

2018-2019

1739
2017-2018

1667
bbl

bol

per 1-10

tabel 3.3  GEMIDDELD RAPPORT-

CIJFER VOOR SCHOOL EN OPLEIDING 

IN 2016 (BRON: JOB 2018)

OPleiding      RegiO COllege

6,5

sCHaal 1-10

7,3

2016: 6,32016: 6,8

tabel 3.6 DE ONDERWIJSRENDEMENTEN: (BRON: DUO)

2017-2018 niveau jR nORM jR dR nORM dR

TECHNIEK & ICT

 

 

1  

2 60,9% 67% 50,5% 61%

3 73,9% 68% 77,2% 70%

4 78,5% 68% 83,5% 70%
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geïnteresseerd te krijgen voor de procestechniek 

en het onderwijs nog beter af te stemmen op de 

beroepspraktijk. 

doelen en de stand van zaken:

gestelde dOelen Resultaat

» Een up to date ingerichte  

   praktijkfaciliteit
✔ gerealiseerd

» 20 betrokken bedrijven momenteel  

18 bedrijven

» Instroom van 20 studenten  

   per jaar

momenteel  

17 studenten

» Een nieuw lesprogramma voor  

   de BOL 2 en de BOL 3 opleiding
✔ gerealiseerd

» Tevreden studenten ✔ gerealiseerd

» Weinig uitval ✔ uitval < 10%

» Alle geslaagden hebben een  

   baan of studeren door in  

   hetzelfde vakgebied

✔ gerealiseerd

» Een pakket aan lesmaterialen  

   en activiteiten voor het vmbo
✔ gerealiseerd

» Structurele inzet van LOB- 

   activiteiten op vmbo scholen
✔ gerealiseerd

    

Er zijn twee doelen die niet geheel gerealiseerd 

zijn en dat zijn de student aantallen en het aantal 

betrokken bedrijven. Vooral het achterblijven van 

de instroom van studenten  is een aandachtspunt. 

Momenteel worden loopbaanoriëntatie-activi-

teiten op alle vmbo scholen uitgevoerd waarbij 

aandacht wordt besteed aan (proces) techniek. 

De verwachting is dat dit zal leiden tot een 

hogere instroom van studenten in het studiejaar 

2019-2020. 

Rif robotica 

In 2018 heeft de school voor Techniek en ICT 

weer een RIF aanvraag (subsidieaanvraag bij het 

Regionaal Investeringsfonds) ingediend met als 

hoofditem “Robotica”. 

Deze RIF aanvraag is in eerste instantie op details 

afgewezen, in januari 2019 is een bijgestelde 

aanvraag  ingediend. De provincie Noord-Holland 

en de gemeente Zaanstad hebben reeds financiële 

middelen toegekend voor deze aanvraag. 

Deze middelen worden gebruikt om in het vmbo 

de eerste lesstof over robotica te ontwikkelen 

en aan te bieden en een start te maken met 

de inrichting van het Fieldlab Robotica bij het 

(Zaanse) bedrijf Bosma & Bronkhorst. 

Sterk techniek met Zaam/OVO/PSG/triade Edam

Voor alle vmbo scholen in Nederland geldt dat zij 

in aanmerking komen voor een subsidie voor de 

technische opleidingen. De School voor Techniek 

& ICT is bij twee van deze initiatieven betrokken. 

Centraal in deze projecten staat het stimuleren 

van leerlingen om te kiezen voor een opleiding in 

de techniek en het ontwikkelen van een door-

lopende leerlijn.

In de regio Waterland werkt de school  samen met 

het Atlascollege en de Purmerendse Scholengroep. 

Er wordt een doorlopende leerlijn van het vmbo 

naar het mbo ontwikkeld, met als doel dat totale 

doorlooptijd vmbo – mbo niveau 4 met 1 jaar 

verkort wordt. In de regio Zaanstreek wordt 

samen met het vmbo  een zelfde route uitgezet.  

Een leven lang leren 

Dit jaar zijn we gestart met het bedrijf Boon 

Edam om trajecten uit voeren waarbij werk-

nemers gedeelten van een opleiding volgen in 

plaats van de gehele opleiding. Dit doen we op 

speciaal verzoek van bedrijven en om te kijken of 

opleiden tot certificeerbare eenheden een levens-

vatbare optie is.

excellente school
Jaarlijks worden er in Nederland wedstrijden 

 georganiseerd waarin onze studenten kunnen 

laten zien hoe goed zij in hun vakgebied zijn. In 

2018 zijn ook weer de Nederlandse kampioen-

schappen straatmaker gehouden. Van de opleiding 

infratechniek deden hier twee studenten (als 

duo) aan mee. Dit duo (Rickij Broekhof en Robin 

Ruiter) deed de opdrachten uitstekend waardoor 

zij Nederlands kampioen zijn geworden. 

Daarnaast waren er de regionale kampioen-

schappen en bij het vakgebied metselen won Job 

Keizer van het Regio College. Hij zal in 2019 deel-

nemen een het Nederlands kampioenschap.

Jaarlijks organiseert het Regio College de 

wedstrijd ‘Uitblinker van het jaar’.  Een tweede 

plaats viel te beurt aan Daan Horàc,  student van 

de opleiding Operator C (procestechniek niveau 

4). Dezelfde student is als  eerste geëindigd in het 

excellentieprogramma voor ondernemerschap. 
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Om de ambitie van de School voor Techniek & 

ICT waar te maken is er een continue instroom 

vanuit het vmbo nodig. Daarom was er ook in 

2018 een intensieve samenwerking met de Zaanse 

vmbo-scholen. Zo worden er ‘speeddates’ met de 

lokale ondernemers georganiseerd en kunnen 

vmbo -leerlingen bij de opleidingen middenkader 

techniek ‘Proefstuderen’. 

Daarnaast is ook in 2018 het keuzevak ‘Food’ 

verzorgd op al deze scholen om op die manier 

jonge mensen te verleiden om op het mbo de 

opleiding Procesoperator te volgen. 

Voor de richting procestechniek zijn in het 

kader van de macrodoelmatigheid afspraken 

gemaakt met het Nova College. Het Nova College 

verzorgt de procesopleidingen voor Tata Steel en 

het Regio College voor alle andere bedrijven in 

Noord Holland. De School voor Techniek & ICT 

werft daarom ook studenten van buiten de regio 

Zaanstreek-Waterland. 

Kwaliteit
Bij de opleiding Autotechnicus voldoen de onder-

wijsresultaten nog niet aan de normen van de 

inspectie.  Het team heeft een analyse uitgevoerd 

en werkt aan het opgestelde verbeterplan. Het 

herstelonderzoek vindt plaats in 2019.

Het studiesucces over de jaren 2014 – 2017 voldoet 

bij vijf opleidingen niet aan de norm. Ook voor 

deze opleidingen is een verbeterplan opgesteld. 

In het management team van de school wordt de 

voortgang gemonitord. 

Het percentage voortijdig schoolverlaters  is op 

schoolniveau gereduceerd, de uitval is nu onder 

de norm.

Naar aanleiding van een tevredenheidsonder-

zoek onder studenten (tussentijdse JOB-monitor) 

is energie gestoken in het verbeteren van 

bpv-begeleiding en de hulp bij het vinden van 

een stageplaats bij de opleidingen motorvoer-

tuigentechniek en ICT. Uit de JOB 2018 blijkt dat 

de studenten bij beide opleidingen positiever zijn 

dan in 2016. 
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3.3  school voor Zorg, Welzijn & sport

De School voor Zorg, Welzijn & Sport verzorgt 

opleidingen in de domeinen van entree, dienst-

verlening (niveau 2), sport (niveau 3 en 4), welzijn 

(niveau 3 en 4) en zorg (niveau 3 en 4). De school 

is actief op locaties in Zaandam en Purmerend en 

verzorgt daar zowel BOL- als BBL-opleidingen. De 

groei van 2017 heeft zich gecontinueerd in 2018. 

groei
De vraag naar personeel in de sectoren van 

Zorg en Welzijn blijft hoog. Steeds vaker wordt 

onderwijs verzorgd op de werkvloer zelf. Sinds 

2018 wordt een deel van de opleiding tot mbo 

Verpleegkunde uitgevoerd in Zaans Medisch 

Centrum en ook met de Zorgcirkel zijn afspraken 

gemaakt over het opleiden op de werkvloer. Dat 

geldt voor de verschillende opleidingsniveaus.

verbetering van de kwaliteit
Binnen de school staat de kwaliteit van het onder-

wijs centraal. Bij de opleiding Sport en Bewegen 

op het Topsportcentrum de Koog heeft dit geleid 

tot een spectaculaire stijging van de tevredenheid 

onder de studenten, zo bleek uit de JOB-enquête. 

Investeren in een nieuwe krachtige leeromgeving 

en het samenstellen van een nieuw energiek team 

heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Maar 

ook bij de andere opleidingen van de school voor 

ZWS bleek stijgende lijn wat betreft de tevreden-

heid onder studenten.

duurzaamheid
Bij de opleiding Assistenten Gezondheidszorg 

stond duurzaamheid dit jaar centraal. Concreet 

ging er een groep studenten op studiereis naar 

Dublin om aldaar duurzaamheidsinitiatieven 

binnen de zorg te vergelijken met best-practices 

in Nederland. In december werden de resultaten 

gepresenteerd aan een deskundig panel met onder 

meer de voorzitter van Urgenda. Een inspirerend 

en actueel initiatief dat navolging krijgt in de 

komende jaren.

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

tabel 3.7  AANTAL STUDENTEN BEKOSTIGD OP 1 OKTOBER 

(BRON: EDUARTE)

2018-2019

2250
2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 5142017-2018

2257
bbl

bol

per 1-10

tabel 3.3  GEMIDDELD RAPPORT-

CIJFER VOOR SCHOOL EN OPLEIDING 

IN 2016 (BRON: JOB 2018)

OPleiding      RegiO COllege

6

sCHaal 1-10

6,9

2016: 5,92016: 6,7

tabel 3.6 DE ONDERWIJSRENDEMENTEN: (BRON: DUO)

2017-2018 niveau jR nORM jR dR nORM dR

ZORG, WELZIJN & SPORT 1 77,4% 66,7%  

 2 61,4% 67,0% 54,0% 61,0%

 3 60,4% 68,0% 60,8% 70,0%

 4 72,9% 68,0% 73,6% 70,0%
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aansturing
In 2018 is gekozen om nog nadrukkelijker te sturen 

op de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs. 

Om kwaliteit en uniformiteit te borgen kent 

elk domein inmiddels een eigen teammanager. 

Binnen de domeinen van zorg, welzijn, dienst-

verlening, entree, sport en uiterlijke verzorging 

wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de 

kwaliteit, de studierendementen en kan meer 

aandacht worden besteed aan innovatie en 

ontwikkeling binnen het onderwijsaanbod. De 

maatschappelijke en technologische ontwikke-

lingen staan ook binnen de sectoren van zorg en 

welzijn niet stil en zullen veel aandacht behoeven.

Ziekteverzuim
Al sinds 2017 heeft de school te kampen gehad 

met een fors niet-werkgerelateerd ziekteverzuim. 

Verheugend was dat aan het einde van 2018 de 

meeste langdurig zieken zijn teruggekeerd en 

de draad weer hebben opgepakt. Van een aantal 

collega’s is noodgedwongen afscheid genomen. 

Daar staat tegenover dat dit heeft geleid tot de 

instroom van nieuwe jonge docenten. Een groep 

die de school de komende jaren hard nodig zal 

hebben bij de continuïteit en de innovatie van ons 

onderwijs.

vooruitblik
In 2019 zullen we verder gaan op de ingeslagen 

route. In een nieuw gebouw in Purmerend. Met 

veel aandacht voor onze studenten en voor het 

leer- en werkklimaat en we bouwen we verder aan 

uitdagend en relevant beroepsonderwijs voor onze 

sectoren.



4
overige ontWikkelingen 

onderWijs
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»  overige ontwikkelingen onderwijs

kWalifiCatiestruCtuur en 
keuZedelen 

In 2018 zijn alle opleidingen gebaseerd op de 

herziene kwalificatiestructuur; het aanbod van de 

keuzedelen wordt per schooljaar vastgesteld. 

urennormen
Het Regio College controleert voor aanvang 

van het schooljaar of het onderwijsprogramma 

volgens de wettelijke urennormen voor bege-

leide onderwijstijd (BOT) is opgesteld, door 

het Onderwijs- en Examenreglement van 

elke o pleiding te controleren. De procedure 

rondom het programmeren of afwijken van de 

BOT-normen is vastgelegd in de notitie ‘Kaders 

voor programmering van Begeleide Onderwijstijd 

Regio College’. In 2018 heeft het CvB toestemming 

gegeven, na instemming van de studentenraad, 

aan de volgende opleidingen om af te wijken van 

de urennormen:

» 25149 Medewerker (financiële) administratie  

 (niveau 2)

» 25150 Medewerker secretariaat en receptie   

 (niveau 2) 

aanbodverplichting en wijziging keuzedelen
Het Regio College biedt de keuzedelen aan 

in configuraties die zijn vastgelegd in het 

Examenplan in de OER. Wijzigingen in het aanbod 

zijn altijd mogelijk per cohort.  

Wanneer er een tussentijdse wijziging is, kan 

dat alleen voordat het keuzedeel is aangeboden 

aan de studenten en er een koppeling met de 

onderwijsovereenkomst (OWO) heeft plaats-

gevonden. Deze wijzigingen worden door middel 

van een addendum gekoppeld aan de OER. In 

het addendum onderbouwt een onderwijsteam 

waarom het wil afwijken van het eerder vastge-

stelde aanbod. 

Een addendum wordt pas gekoppeld aan de OER 

wanneer deze is ondertekend door het CvB.

Verzoeken van studenten voor een keuzedeel dat 

afwijkt van het standaard configuratie-aanbod 

aan hun resultatenstructuur, worden beoordeeld:

» door het onderwijsteam wanneer het gaat om 

gekoppelde keuzedelen die zijn opgenomen in 

het reguliere aanbod van het Regio College;

» door de examencommissie van de betreffende 

school wanneer het gaat om verzoeken voor 

niet gekoppelde keuzedelen1.

Bij de examencommissie voor Zorg, Welzijn & 

Sport is hiervoor in 2018 een eerste verzoek binnen 

gekomen van een student die afgestroomd is van 

niveau 3 naar 2. De student kon één keuzedeel 

meenemen naar niveau 2.

uitval, verZuim en  
begeleiding studenten
 
Het Regio College ziet studentbegeleiding als een 

integraal onderdeel van de opleiding. Wat heeft 

een student nodig tijdens de opleiding om deze 

succesvol af te ronden en om voorbereid te zijn 

op de passende vervolgstap? Studentbegeleiding 

is maatwerk. Onderwijsteams, onderwijsonder-

steuning (Bureau onderwijsondersteuning en het 

Servicecentrum) student en ouders/verzorgers 

(bij 18-) werken nauw samen om te realiseren wat 

nodig en wenselijk is. 

instroom, doorstroom en uitstroom
Passend onderwijs en passende begeleiding is bij 

het Regio College ingebed in het instroom-, door-

stroom- en uitstroomproces van de studenten. 

Instroom

In de overstap van voortgezet onderwijs naar mbo 

neemt het Regio College deel aan de regionale 

overstapmonitor. In die monitor kan ook worden 

aangegeven of contact met de vo school wenselijk 

is in het kader van de warme overdracht. Bij de 

digitale aanmelding kan een student aangeven 

of er sprake is van een zorgvraag of dat advies 

nodig is bij de keuze voor een opleiding. Voldoet 

een student niet aan de toelatingseisen van de 

gekozen opleiding, dan wordt hij doorverwezen 

naar het Servicecentrum voor een oriëntatie op 

een andere opleidingen. Een toelaatbaarheids-

onderzoek kan plaatsvinden wanneer het 

1  Dit zijn keuzedelen die niet gekoppeld zijn aan het kwalificatiedossier waarvoor de student een opleiding volgt.
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voortgezet onderwijs, de werkgever of de tot 

dan gevolgde opleiding dit wenselijk vindt. Het 

Servicecentrum wordt ingeschakeld wanneer 

sprake is van een zorgvraag of wanneer de student 

behoefte heeft aan advies bij de keuze voor een 

opleiding.

Voorafgaand aan de start van de opleiding wordt 

de student uitgenodigd voor een nadere kennis-

making met de opleiding. Deze kennismaking 

heeft als doel de student een juist beeld te geven 

van de opleiding zodat eventuele twijfel wordt 

weggenomen en de student met realistische 

verwachtingen aan de opleiding kan beginnen.

Doorstroom

Iedere student wordt op school begeleid door een 

loopbaancoach, in de beroepspraktijkvorming 

(bpv)  door de bpv-begeleider of stageconsulent 

en tijdens het onderwijs door de docenten. De 

docent zorgt bijvoorbeeld voor extra taal- en of 

rekenonderwijs wanneer de nulmeting voor taal- 

en/of rekenvaardigheid uitwijst dat extra onder-

wijs nodig is. De bpv-begeleider of stageconsulent 

informeert de loopbaancoach over hoe het met 

de student gaat in de bpv. De loopbaancoach 

maakt deel uit van het onderwijsteam en fungeert 

als aanspreekpunt voor docenten en ouders/

verzorgers.  

Wanneer de loopbaancoach signaleert dat een 

student extra begeleiding nodig heeft wordt 

dit besproken in de student besprekingen 

en met de expert intake en begeleiding. 

Eventueel wordt doorverwezen naar het 

Servicecentrum voor advies. De contactpersoon 

vanuit het Servicecentrum kan deelnemen aan 

studentbesprekingen. 

Het Servicecentrum draagt  zorg voor ondersteu-

ning bij het volgen van de opleiding op school, 

in de praktijk  of bij de keuze voor een andere 

opleiding of werk. Dit in nauwe samenwerking 

met de loopbaancoach. Het Servicecentrum heeft 

twee teams, het team Passend Onderwijs en het 

Loopbaanadviesteam. 

De zorgadviseurs, de ambulante begeleiders 

en het schoolmaatschappelijk werk van het 

team Passend Onderwijs  dragen zorg voor 

de ondersteuning van kwetsbare en/of over-

belaste jongeren in de plusvoorziening en/of 

de opleiding. Zij bieden begeleiding bij psycho-

sociale problematiek en overbelasting, bij een 

handicap, chronische ziekte en hulp bij dyslexie 

en  dyscalculie. Zij adviseren bij aanpassingen in 

de leer- of bpv-omgeving en bij het maken van 

examens. Naast individuele ondersteuning aan 

studenten adviseert het team Passend Onderwijs 

in toenemende mate docenten in hun rol als 

loopbaancoach en als docent. Op verzoek van 

docenten worden klassenobservaties gedaan en 

handelingsadvies gegeven. Er is een aanbod voor 

begeleiding van studenten bij faalangst en identi-

teitsklachten (empowerment), zowel individueel als 

in groepsverband.

De loopbaanadviseurs en de leerwerkmakelaar 
vormen samen het Loopbaanadviesteam. Dit 

team helpt studenten individueel en in groeps-

verband om een geschikte opleiding te vinden. 

De leerwerkmakelaar ondersteunt studenten bij 

het vinden en houden van een passende (leer)

werkplek ter voorkoming van uitval. Hij begeleidt 

ook bij het kiezen van het vervolgtraject of de 

vervolgopleiding door het bieden van stage- en/

of werkervaringsplekken bijvoorbeeld via de 

keuzebegeleidingstrajecten. 

De loopbaanadviseurs verzorgen het STAP IN traject 

voor leerlingen die voor de tweede keer dreigen te 

blijven zitten in havo 3. Het STAP IN traject heeft als 

doel studenten extra te motiveren en te stimu-

leren zich in te zetten zodat zij over kunnen gaan 

naar havo 4 of de studenten te begeleiden naar 

een passende mbo-opleiding. Voor vo-leerlingen 

en hun ouders/verzorgers bieden zij de ouder-kind 

workshop aan, in deze workshop worden ouders/ 

verzorgers geholpen om samen met hun kind te 

zoeken naar de meest geschikte opleiding op het 

mbo. Tot 2016 steeg het aantal deelnemers aan 

deze workshops. Sindsdien is dit aantal stabiel 

gebleven. In 2018 heeft het Loopbaanadviesteam 

een extra ondersteuning bij de beroepskeuze – 

als pilot - op het vmbo verzorgd. Tijdens open 

dagen op het Regio College, bij het jongerenloket 

Zaandam en op het Zuiderzee College nemen zij 

ook beroepentesten af ter ondersteuning van 

vo-leerlingen bij het maken van een passende 

vervolgkeuze. 

Het Servicecentrum onderhoudt contacten met 

de netwerkpartners (voortgezet onderwijs, 

gemeenten, jongerenloket). 

Met de jeugd- en sociale wijkteams in de 

gemeente Zaanstad, Leerplicht en de RMC-regio 

zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met als 

doel uitval te voorkomen, een integraal onder-

steuningsaanbod voor studenten te creëren en de 

route voor studenten naar een andere opleiding, 

werk of hulpverlening zo prettig, laagdrempelig 

en succesvol mogelijk te laten verlopen. Hierbij 

is er steeds meer aandacht voor jongeren in een 
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kwetsbare positie als doelgroep. Samenwerking 

tussen de gemeenten, partners uit het onderwijs 

en werkgevers is cruciaal is om tot een passende 

oplossing voor deze jongeren te komen.

Alle betrokkenen bij studentbegeleiding op 

het Regio College werken volgens Het Handboek 

Studentenbegeleiding en maken gericht gebruik van 

het digitale studentbegeleidingssysteem. Hier 

vinden en registreren zij, met inachtneming van 

de eisen op het gebied van privacy bescherming,  

relevante informatie direct bij de student. 

Bijvoorbeeld over zijn achtergrond, (eerdere) 

verbintenissen, bijzonderheden , d.w.z. als leer-

beperking- of stoornis formeel is vastgesteld bij 

een student en op welke hulpmiddelen de student 

recht heeft. Ook de signalering van verzuimgedrag 

wordt door dit systeem ondersteund, waardoor 

loopbaancoaches in geval van verzuim snel actie 

kunnen ondernemen richting student, ouders/

verzorgers en gemeenten. Met de invoering van 

de wet op het toelatingsrecht wordt het student-

begeleidingssysteem ook benut voor het vast-

leggen van het proces van het (voorlopig) bindend 

studieadvies. 

Uitstroom (met of zonder diploma) 

Het Regio College heeft de ambitie dat zoveel 

mogelijk studenten de opleiding met een 

diploma afronden. De aanwezigheid op school 

is een belangrijke voorspeller van het succesvol 

afronden van de opleiding. De aan- en afwezig-

heid wordt daarom zorgvuldig geregistreerd. Voor 

alle betrokken is duidelijk wie, wat moet doen als 

er sprake is van veelvuldig verzuim. Wettelijke en 

regionaal afgesproken verzuimmeldingen worden 

gemeld in het landelijke digitale loket. 

Onderwijsteams, Servicecentrum en gemeenten 

hebben tijdig contact met de student over 

verzuim en dreigende uitval en als de student 

jonger is dan 18 ook met diens ouders/verzorgers. 

passende studentbegeleiding 
en Cijfers

Hieronder een cijfermatig overzicht van 

» de inzet en middelen van het Servicecentrum in 

 kalenderjaar 2018 en 

» de gegevens omtrent voortijdig schoolverlaten 

 in schooljaar 2016-2017 en 2017-2018.

servicecentrum
In onderstaande tabellen een overzicht per team, 

loopbaanadvies- en zorgteam over de door hen 

verrichtte activiteiten in 2018. 

lOOPbaanadviesteaM 2017 2018

Loopbaanadviestraject 812 846

Traject leerwerkmakelaar 139 113

totaal trajecten 951 959

Beroepentesten tijdens  

open dagen

370 291

Beroepentesten  

jongerenloket

100 60

totaal beroepentesten 470 351

Beroepentesten op VMBO school 

(zuiderzeecollege)

11

Ouder-kind workshop 146 76

STAP-IN 12 8

Workshop beroepskeuze op het 

VO 

82

totaal begeleiding  

vo-leerlingen
158 177

tabel 4.1 (BRON: EDUARTE - DBS)

Passend OndeRwijs 2017 2018

Extra begeleiding i.v.m.  

beperking/handicap

219 215

Extra begeleiding schoolmaat-

schappelijk werk

812 815

Dyscalculie 68 83

Dyslexie 26 25

X-tra i.v.m. overbelasting en 

achterstand

74 52

Bindend studieadvies 16

tOtaal 1209 1131

tabel 4.2 (BRON: EDUARTE - DBS)

finanCiële verantWoording 

Het Regio College ontvangt middelen voor het 

voorkomen van onnodige uitval en benut deze 

voor de inzet van de leerwerkmakelaar en de 

plusvoorziening. Dit conform de hiervoor inge-

diende en bestuurlijk bekrachtigde aanvraag bij 

de RMC regio, samen met de partners uit vo, mbo 

en gemeenten. 
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OndeRsteuningsaRRangeMent Realisatie in € ingeZet vOOR

VOORTIJDIGE SCHOOLUITVAL

» Dienst Maatschappelijke Ondersteuning 

» Vaste voet

46.750 

(schooljaar 

2017-2018)

Leerwerkmakelaar en verzuimmanagement

Coördinatie vsv

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
181.279 

(2018)

Coördinatie, ondersteuning en externe expertise 

voor schoolmaatschappelijk werk

PLUSVOORZIENING 460.124 

(schooljaar 

2017-2018)

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

ning 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.

 
tabel 4.3 (BRON: BESCHIKKINGEN DMO EN OCW)

In de onderstaande tabel staat de verantwoording 

van de door OCW en de RMC-regio Amsterdam 

beschikbaar gestelde gelden.

Er zijn ook middelen voor passend onderwijs, 

maatschappelijk werk en tegemoetkoming 

schoolkosten. Deze is bedoeld voor BOL-studenten 

jonger dan 18 waarvan de ouders/verzorgers de 

schoolkosten niet kunnen betalen. Hieronder een 

overzicht van inkomsten en uitgaven.

tegemoetkoming schoolkosten
Sinds 2016 krijgen BOL-studenten jonger dan 

18 een tegemoetkoming in de schoolkosten als 

hun ouders deze niet kunnen betalen. De kaders 

daarvoor staan in de Regeling schoolkosten. De 

mogelijkheid voor een tegemoetkoming is actief 

aan studenten en ouders gecommuniceerd via 

de website, via de loopbaancoaches en intakers 

en tijdens open dagen. In tabel 4.4 staat het 

resultaat.

2018 2017 2016

ONTVANGEN 

GELDEN
93.920,70 95.502,00 48.680,89

BESTEDE 

GELDEN
69.485,05 34.363,70 15.007,61

AANTAL 

DOSSIERS 

VERWERKT

94 59 54

 tabel 4.5 (BRON: FINANCIëLE ADMINISTRATIE)

toeZiCHt inspeCtie 

De Inspectie van het Onderwijs heeft een 

herstelonderzoek uitgevoerd bij de opleiding 

Autotechnicus op het gebied ‘onderwijsresultaten’. 

De resultaten voldoen nog niet aan de norm en 

volgend jaar vindt een herstelonderzoek plaats. 

Het team heeft een analyse van de oorzaken 

gemaakt en een verbeterplan opgesteld. 

Het herstelplan van de opleiding tot Sport- en 

bewegingsleider heeft de inspectie goedgekeurd. 

Bij deze opleiding vindt in 2019 een herstelonder-

zoek plaats.

De opleiding Pedagogisch medewerker 3 kinder-

opvang wordt in 2019 meegenomen in het 

herstelonderzoek. 

 jaarverslag 
examenCommissies 2017-2018 

Het schooljaar 2017-2018 was het eerste jaar van de 

nieuwe examenorganisatie, waarbij een Centrale 

Examencommissie (CEC) verantwoordelijk is voor 

toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van het 

examenreglement en het handboek examinering 

en voor de evaluatie van de examenprocessen. 

De CEC is bevoegd om te diplomeren en verkla-

ringen met civielrechtelijk effect af te geven voor 

alle studenten die het beroepsonderwijs volgen 

binnen het Regio College.

Naast de CEC hebben de drie scholen elk een 

examencommissie die verantwoordelijk is voor 

de (borging van) kwaliteit van de examinering. 
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De leden van de CEC en examencommissies 

worden benoemd door het College van bestuur. 

Alle examencommissies werken met een Plan van 

Toezicht en rapporteren afzonderlijk hun resul-

taten in een jaarverslag. 

diploma’s
In totaal zijn in het schooljaar 2017-2018 1434 mbo-

studenten gediplomeerd, waarvan 557 binnen 

Zorg, Welzijn en Sport, 397 binnen Economie en 

Toerisme en 480 binnen Techniek en ICT. 

Kwaliteitsborging examenprocessen 
De CEC heeft ruim 35% van de 1434 diplomados-

siers gecontroleerd. Gedurende het jaar is op 

basis van de bevindingen samen met de examen-

commissies en het examenbureau gewerkt aan 

verbetering van de kwaliteit van de dossiers en 

het logistieke proces rond diplomering. Ook zijn 

processen vereenvoudigd en is informatie over 

examinering toegankelijker gemaakt. 

Er is gewerkt aan een nieuw examenreglement 

dat in het studiejaar 2018-2019 van kracht wordt. 

De examencommissies stellen voorafgaand aan 

het studiejaar het examenplan vast, dat deel 

uitmaakt van de OER van de opleiding. Het beleid 

van het Regio College is dat zoveel mogelijk 

examens worden ingekocht. Wanneer dat niet 

mogelijk is, worden examens zelf geconstru-

eerd. Alle examens worden vastgesteld door de 

examencommissies van de scholen voordat zij 

worden ingezet. De CEC heeft als steekproef de 

examenbundel van twee opleidingen bekeken. De 

verbeterpunten zijn inmiddels besproken. 

Het toezicht op de afname van praktijkexamens 

is versterkt, maar blijft een belangrijk aandachts-

punt. Alle examencommissies monitoren de kwali-

teit van de examens in de beroepspraktijk door 

middel van bijwoningen die steekproefs gewijs 

plaatsvinden. Uit de steekproeven zijn geen onvol-

komenheden gebleken. 

Het eerste jaar met de nieuwe examen organisatie 

stond ook in het teken van bewustwording. 

Gebleken is dat de kennis over (kwaliteit van) 

examinering is verbeterd, maar nog verder 

verspreid kan worden in de organisatie. De 

opkomst bij de kennisdeelsessies voor medewer-

kers was onvoldoende. De (nieuwe) rollen moeten 

zich verder uitkristalliseren en de brede bekend-

heid van procedures is nog niet  gerealiseerd. 

Het overleg tussen de voor zitters van de CEC 

en de examencommissies van de scholen en de 

kennisbijeenkomsten voor experts  examinering 

zijn effectief gebleken. De  continuïteit en 

samenhang van activiteiten binnen de examen-

organisatie en tussen de examen organisatie en de 

teams kan beter. Het functioneren van de examen-

commissies zal in het schooljaar 2018-2019 worden 

geëvalueerd, waarbij ook wordt gekeken naar een 

sterkere inbedding in het kwaliteitssysteem.   

scholing en deskundigheidsbevordering 
Cito heeft in 2017 – 2018 zijn zes docenten voor 

CITO geschoold tot constructeur /vaststeller van 

examens. 

De experts examinering zijn dit jaar twee keer 

bijeengekomen in een kenniskring. De volgende 

onderwerpen zijn besproken:

» Informatie over het werken met de proces-

 architectuur Examinering onder de 

tegel ‘examinering MBO’. 

» Informatie over het proces resultaatstructuren 

» Inkoop examens Nederlands 

» De nieuwe examenorganisatie 

» Het werken met een vaststellingscommissie. 

» Examinering keuzedeel Expressief Talent  

» Examinering keuzedeel Digitale vaardigheden  

 basis 

» Informatie over validering van examens. 

» Evaluatie kenniskring 

tevredenheid studenten en werkveld 
Uit het bpv-onderzoek 2018 is naar voren gekomen 

dat het werkveld vertrouwen heeft in de examine-

ring, bij de school voor Economie en Toerisme is 

wel een daling zichtbaar (2016 3,5; 2018 3.1.) 

Uit de JOB 2018 blijkt dat de studenten tevreden 

zijn over de examinering. De tevredenheid over 

de examinering is vergelijkbaar met de landelijke 

scores.

De examencommissies meten zelf ook de 

tevredenheid van de studenten en behandelen 

klachten. De examencommissies zetten passende 

verbeteracties in. 

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 

uitspraak van de examencommissie bij de 

 betreffende examencommissie. Als een student 

dan nog steeds niet tevreden is over de uitkomst 

van het bezwaar, dan kan deze in beroep gaan 

bij de Commissie van Beroep voor de Examens. 

Deze commissie bestaat uit vijf leden en vier 
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plaats vervangende leden. De commissie heeft een 

onafhankelijke voorzitter die niet werkzaam is (en 

niet is geweest) bij het Regio College.

Na ontvangst van het beroep wordt onderzoek 

gedaan naar de feiten, en wordt vastgesteld of het 

beroep ontvankelijk is. In een hoorzitting, indien 

naar het oordeel van de commissie van beroep 

noodzakelijk, wordt vervolgens degene die beroep 

heeft ingesteld gehoord, en krijgt de voorzitter 

van de examencommissie of diens vervanger de 

gelegenheid mondeling verweer te voeren. 

Na afloop beraadslaagt de commissie, het besluit 

wordt schriftelijk vastgelegd en verstuurd naar 

degene die beroep heeft ingesteld, naar de voor-

zitter van de examencommissie, naar het College 

van bestuur en - ingeval het Vavo is betrokken - 

ook naar de Inspectie van het Onderwijs.

De commissie heeft in 2018 drie zaken behandeld. 

Eén zaak was niet ontvankelijk en twee zaken zijn 

als niet gegrond beoordeeld.

kWaliteitsafspraken mbo 

Het Regio College heeft, als vervolg op het 

bestuursakkoord dat de minister OCW en de 

MBO Raad in 2014 hebben afgesloten, een 

Kwaliteitsplan voor de periode 2015-2018 opge-

steld. In de eindverantwoording over de resultaten 

van dit plan,  is de volgende verantwoording over 

de besteding van middelen opgenomen (tabel 4.6):

Onderstaande tabel geeft een overzicht over de 

inzet van het budget op de verschillende thema’s  

(exclusief excellentie) gedurende de afgelopen vier 

jaar.

Uit het overzicht blijkt dat uiteindelijk een 

verschuiving van het budget naar de thema’s 

studiesucces en professionalisering heeft plaats-

gevonden, terwijl aan intensivering taal en 

rekenen minder is besteed dan was voorgenomen. 

Op het thema studiesucces is vooral in de eerste 

tHeMa geMiddeld 

budget PeR 

jaaR 

vOORneMen1  

geMiddeld 

budget PeR 

jaaR 

Realisatie2

Realisatie 

2015

Realisatie 

2016

Realisatie 

2017 

Realisatie

2018

1. STUDIESUCCES  € 500.000 € 650.000 € 1.100.000 € 850.000  € 350.000 € 300.000

2. PROFESSIO - 

NALISERING

300.000 400.000 240.000 € 300.000 450.000 600.000

3. INTENSIVERING 

TAAL EN REKENEN

300.000 130.000 30.000 € 200.000 200.000 100.000

4. KWALITEIT VAN 

DE BEROEPS-

PRAKTIJK VORMING

200.000 180.000 180.000 50.000 200.000 300.000

5. VOORTIJDIG 

SCHOOLVERLATEN

400.000 330.000 110.000 400.000 400.000 400.000

tOtaal € 1.700.000 € 1.700.000 € 1.660.000 € 1.800.000 € 1.600.000 € 1.700.000

1  Voornemen zoals opgenomen in update kwaliteitsagenda 2016-2018

2  Bedragen afgerond

tabel 4.6 VERANTWOORDING KWALITEITSPLAN (BRON: FINANCIëLE ADMINISTRATIE)
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jaren stevig geïnvesteerd, dit hield grotendeels 

verband met het ondersteunen van de onderwijs-

teams bij de invoering van de nieuwe kwalificatie-

structuur. Professionalisering heeft in de tweede 

helft van de looptijd van het kwaliteitsplan meer 

aandacht in budgettaire zin gekregen. De lagere 

inzet op taal en rekenen heeft aan de ene kant 

te maken met de voortdurende onduidelijkheden 

op het gebied van beleid en regelgeving; aan de 

andere kant bleek ook de noodzaak en urgentie 

van een aantal voorgenomen uitgaven lager dan 

gedacht.



5
personeel en organisatie
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»  personeel en organisatie

versterking en vernieuWing 
van Het personeelsbeleid 

Het Regio College was ook in 2018 continu 

bezig om zijn personeelsbeleid te versterken 

en te vernieuwen. Zestig medewerkers (38 fte), 

met name oudere docenten en andere mede-

werkers, verlieten de organisatie. Grotendeels 

jongere medewerkers (76 medewerkers, 39 fte) 

traden bij het Regio College in dienst. Ondanks 

het toe nemende tekort op de arbeidsmarkt aan 

docenten wist het Regio College alle vacatures 

voor het schooljaar 2018-2019 tijdig te vervullen. 

Een teken dat het Regio College in de regio 

Zaanstreek-Waterland gezien wordt als een 

aantrekkelijke werkgever.

Het Regio College stelt in zijn personeelsbeleid 

vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid 

centraal. Scholing en ontwikkeling, intensieve 

begeleiding van nieuwe docenten, stimuleren 

van teamwork en eigenaarschap en een actief 

vitaliteits-, arbo- en verzuimbeleid zijn belangrijke 

pijlers. 

Belangrijk was ook de nieuwe cao mbo die in 2018 

is afgesloten. De salarissen worden in de periode 

2018-2019 met zo’n 5% verhoogd. Tevens zijn er 

afspraken gemaakt over het opstellen van een 

werkdruk/plezierplan in 2019. 

begeleiding nieuwe medewerkers
Nieuwe docenten worden intensief begeleid. 

Vanuit het team P&O worden coaches ingezet om 

nieuw onderwijzend personeel te begeleiden. In 

2018 hebben 48 nieuwe docenten het inwerk- en 

begeleidingstraject gevolgd. 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 teams, het voorkomen van uitval in samen-

werking met het Servicecentrum, de kwalificatie-

structuur, examinering enzovoort. Daar is zo’n 

60% van de nieuwe docenten bij aanwezig 

geweest. De overige docenten zijn individueel 

ingewerkt. Afhankelijk van de behoefte zijn zij 

begeleid door de docentcoach en hebben zij 

workshops bijgewoond. Deze docenten kunnen 

kiezen uit een breed aanbod, zoals intervisie, 

coaching, assessments, supervisie en begeleiding 

bij het behalen van het Pedagogisch Didactisch 

Getuigschrift (PDG).

Voor alle nieuwe medewerkers is er twee maal per 

jaar een uitgebreide introductiebijeenkomst. 

uitvoering gesprekscyclus
De registratie van de gehouden beoordelings- 

en resultaatgesprekken is op dit moment niet 

zodanig op orde dat een representatief beeld 

kan worden gegeven van het aantal gehouden 

gesprekken. Uiteraard wordt gestuurd op onze 

gesprekscyclus waarbij jaarlijks met alle mede-

werkers een resultaat (functionerings)-gesprek 

wordt gevoerd en elke drie jaar een beoorde-

lingsgesprek. In 2019 krijgt de gesprekscyclus een 

update, waarbij de formulieren compacter worden 

ingericht en meer gebruiksvriendelijk worden 

gemaakt. 

uitvoering banenafspraak
In 2018 heeft het team P&O de scholen en dien-

sten geadviseerd en ondersteund bij het werven 

en plaatsen van arbeidsbeperkten in het kader 

van de Wet Banenafspraak. Hierbij wordt het 

Regio College bijgestaan door externe experts die 

arbeidsbeperkten detacheren. Zij ondersteunen bij 

de plaatsing, verzorgen de faciliteiten en bieden 

de gedetacheerde job coaching.

Per 1 december 2018 wordt in totaal 132 uur per 

week ingevuld door arbeidsbeperkten. Dit komt 

neer op 5,19 banen. In 2019 wordt ingezet op 

realisatie van nog eens 3 banen voor personen die 

geregistreerd staan in het doelgroepenregister. 

Medewerkersonderzoek 
In december 2018 heeft het Medewerkers-

onderzoek plaatsgevonden. De respons was hoog 

(75%), daarmee zijn de uitkomsten representatief. 

In de onderstaande figuur zijn de uitkomsten op 

de onderwerpen bevlogenheid; betrokkenheid, 

tevredenheid en werkgeverschap opgenomen.  De 

vorige meting heeft in 2015 plaatsgevonden.
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De resultaten zijn, in vergelijking met het vorige 

onderzoek, veelal gelijk of op enkele punten iets 

verbeterd. Beter dan vorige keer scoren onder 

andere:  

» tevredenheid over de werkzaamheden;

» tevredenheid over de leidinggevende;

» werkdruk; 

» het percentage medewerkers dat betrokken 

 en bevlogen is.

Punten die met name in de scholen nog verbeterd 

kunnen worden zijn o.a: 

» tevredenheid over arbeidsomstandigheden 

 en werkdrukbeleving;

» tevredenheid over- en betrokkenheid bij de   

 organisatie;

» het percentage medewerkers dat (niet) bevlogen 

 en betrokken is.  

Op basis van de resultaten maken de teams 

verbeterplannen en nemen verbeteracties op 

in hun jaarplan. Tevens vertaalt het Regio 

College de resultaten naar het op te stellen 

werkdruk-werkplezierplan. 

duurzaam en flexibel personeelsbeleid
In onderstaande tabel staan het aantal FTE’s Regio 

College, dit is het gemiddelde over het gehele jaar 

per afdeling/dienst.

In 2018 was het gemiddeld aantal fte 358 . De verhou-

ding tussen het primair proces en het ondersteunend 

OBP is gemiddeld 67% onderwijzend personeel en 

33% ondersteunend personeel. Eind 2018 is 63% van 

de medewerkers vrouw en 37% man. De gemiddelde 

leeftijd is 50 jaar. Het percentage ouder dan 50 jaar 

bedraagt ongeveer 55%. In 2018 heeft 8 fte gebruik-

gemaakt van het ABP KeuzePensioen.

6,1

7,0

6,6

7,4

6,5

7,5

BEVLOGENHEID

score van de vorige meting

score van Benchmark MBO

BETROKKENHEID TEVREDENHEID WERKGEVERSCHAP

7,1
7,0

7,5
6,7 6,7 6,3

sCore van vorige meting

sCore van benCHmark mboFiguuR 5.1. BRON: MEDEWERKERSONDERZOEK 2018

Fte 2018
Fte  

dOCenten

Fte  
OndeRwijs 

ObP

Fte  
OndeRwijs 

tOtaal

Fte  
ObP OndeR-
steunend

tOtaal
Manage- 
Ment &  
diReCtie

SCHOOL VOOR  

ECONOMIE & TOERISME
63,10 5,4 68,50 5,28 73,78 4,3

SCHOOL VOOR ZORG, 

WELZIJN & SPORT
81,42 10,5 91,92 7,36 99,28 5,71

SCHOOL VOOR  

TECHNIEK & ICT
50,57 4,2 54,77 4,32 59,09 3,90

DIENST ONDERWIJS-

ONDERSTEUNING
3,48 13,7 17,18 35,09 52,27 4,40

DIENST BEDRIJFS-

VOERING
0,00 0 0,00 52,73 52,73 7,00

ALGEMEEN, P&C,  

BESTUUR
5,36 0,8 6,16 14,48 20,64 5,60

tOtaal 203,93 34,60 238,53 119,26 357,79 30,90

tabel 5.1 (BRON: PSA)

Het aantal fte aan management en directie is gemiddeld bij de School voor Zorg, Welzijn & Sport wat hoger omdat daar al 
eerder in het jaar dan bij andere scholen team- en afdelingsmanagers waren voor Purmerend, Zaandam en Sport & Bewegen. 
Pas halverwege het jaar is het management conform de het nieuwe organisatiemodel aangesteld bij alle scholen.
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PeRsOneelsbestand 

naaR vaste veRsus 

FleXibele FORMatie

2018 2017  

31-12-2018  Fte   Fte  

 vast tijdelijK tOtaal vast tijdelijK tOtaal

DOCENTEN 172 36 208 166 31 197

ONDERWIJS OBP 24 8 32 25 9 34

PRIMAIR PROCES TOTAAL 196 44 240 191 40 231

OBP ONDERSTEUNEND 106 16 122 112 10 122

tOtaal 302 60 362 303 50 353

tabel 5.2 FORMATIE VAST EN FLEXIBEL (BRON PSA)

31 december 2018 was de flexibele schil 16%, dit 

is iets hoger dan de norm en hoger dan de 14,2% 

in 2017. De flexibele schil is het hoogst bij het 

onderwijsondersteunend personeel (25%). Dat 

komt door een grotere mobiliteit bij onderwijson-

dersteunend personeel en de groei van het aantal 

stageconsulenten in 2018. Bij het ondersteunend 

personeel OBP is de flexibele schil het laagst (13%). 

Ondersteunend personeel beweegt minder snel 

mee met wijzigingen in de onderwijsstructuur.

In 2018 hebben 22 ex-medewerkers al dan niet 

gedurende een gedeelte van het jaar aanspraak 

gemaakt op een WW-uitkering. Daarnaast hebben 

tien 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 2018 bedroegen de kosten voor WW van 

ex-medewerkers € 127.893,00. 

Wat betreft de beheersing van uitkeringen 

rapporteert de directeur Onderwijsondersteuning 

periodiek aan het CvB. De kosten van de WW 

van ex-medewerkers worden besproken in de 

triaal gesprekken. Indien nodig worden oud- 

medewerkers extra begeleid. In de Regeling 

Mobiliteit is vastgelegd op welke wijze met 

medewerkers op vrijwillige basis afspraken kunnen 

worden gemaakt.

Mobiliteit en seniorenverlof
De mobiliteit van personeel was in 2018 hoger 

dan in 2017, zo blijkt uit tabel 5.2. Een deel van 

de mobiliteit van personeel zit in de senioren die 

(soms vervroegd) met pensioen gaan. In 2018 heeft 

8 fte aan medewerkers gebruikgemaakt van het 

ABP KeuzePensioen. 

Als iedereen van 57 jaar en ouder, die voldoet aan 

de voorwaarden en gebruik zou maken van het 

seniorenverlof, zou het totale verlies aan arbeids-

capaciteit in 2018 18,6 fte bedragen. In 2018 was de 

daadwerkelijke omvang 9,3 fte.

MObiliteit 

OveR Hele 

jaaR

Fte Fte aantal  

Mede- 

weRKeRs

aantal  

Mede- 

weRKeRs

2018 2017 2018 2017

in dienst 48 39 76 68

uit dienst 38 41 60 59

tabel 5.3 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)

professionalisering en 
sCHoling

scholingsdagen 
In 2018 zijn scholingsdagen en een onderwijs-

conferentie voor de medewerkers georganiseerd. 

Tijdens de scholingsdagen is door docententeams 

gewerkt aan een specifiek thema zoals onderwijs-

ontwikkeling of het teamwerkplan. In 2018 vond 

een zeer succesvolle onderwijsconferentie plaats 

voor alle medewerkers van het Regio College 

met als thema “de gezonde school”. Medewerkers 

konden deelnemen aan veelal door collega’s 

gehouden workshops, inspiratiesessies, debatten 

en beweegmomenten.

Management development -  
teammanagers in positie
Het Regio College kent een actief leiderschapspro-

gramma. Alle leidinggevenden- teammanagers, 
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directeuren en CvB – doen daar o.a. in periodieke 

managementbijeenkomsten aan mee. 

De nieuwe teammanagers van de onderwijsteams 

sloten medio 2018 een intensief management-

developmenttraject af. Het traject was opge-

bouwd rondom de volgende aandachtsgebieden: 

» leiderschap en sturing in de praktijk;

» onderwijskwaliteit en innovatie;

» bedrijfsvoering.

Eind 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor 

een vervolg op dit management development 

traject in de vorm van een persoonlijk leider-

schapstraject voor teammanagers van zowel de 

diensten als van het onderwijs. Dit traject zal in 

maart 2019 starten en wordt naar verwachting in 

februari 2020 afgerond. 

salarismix - functiemix
In 2018 hebben hebben twee seniordocenten hun 

Masteropleiding behaald waarna zij zijn benoemd 

in de functie van roc-docent. Twee seniordo-

centen zijn nog bezig met het behalen van hun 

Masteropleiding. Met zeven docenten zijn in 2018 

nieuwe functiemixtrajecten afgesproken: één 

seniordocent is gestart met een Master en met 

zes docenten zijn professionaliseringsafspraken 

gemaakt zodat zij op termijn benoembaar zijn als 

seniordocent.

2016 2017 2018

DOCENT 35% 36% 43%

SENIORDOCENT 54% 56% 50%

ROC-DOCENT 11% 8% 7%

tabel 5.4 OVERZICHT FUNCTIEMIX

In 2018 zien we een behoorlijke daling van 

het percentage seniordocenten tegenover een 

toename van het aandeel docenten. Dit komt 

omdat in 2019 een groot aantal seniordocenten is 

vervangen door nieuwe instroom van docenten 

en zij-instromers (in LB). Ook is in 2017 een aantal 

roc-docenten benoemd in de functie van team-

manager onderwijs, zij maakten daarmee de 

overstap naar OBP.

Het is niet gelukt om in 2018 een nieuw belonings-

beleid in te voeren. In 2019 krijgt de  salarismix 

een structurele invulling in de vorm van promotie-

beleid voor docenten. In het aangepaste beleid 

wil het Regio College excellente docenten meer 

mogelijkheden bieden voor promotie. Tevens 

wordt de functie van roc-docent geëvalueerd.

inzet stagiaires en leraren in opleiding (liO’s)
Per schooljaar 2018-2019 zijn zeven LIO’s gestart 

en is aan 19 stagiair(e)s uit het eerste, tweede en 

derde leerjaar van een lerarenopleiding een stage-

plaats geboden. (1 educatieve minor)

Zij-instromers
In 2018 is een relatief hoog aantal van 21 medewer-

kers gestart met het behalen van het Pedagogisch 

Didactisch Getuigschrift (PDG), hebben zij de 

opleiding vervolgd of hebben ze het diploma 

behaald. Deze zij-instromers worden door de 

docentcoach begeleid.

Coaching docenten
Ook zittende docenten zijn begeleid. In het 

schooljaar 2017-2018 heeft het team P&O voor 7 

zittende docenten en 2 onderwijsassistenten die 

taak vervuld.  

training stageconsulenten
De stageconsulenten van het Regio College 

hebben een door de docentcoach geïnitieerde 

 training “gesprekken voeren in de BPV” gevolgd.

verZuim en  
arbeidsomstandigHeden 

Het verzuimpercentage is over heel 2018 7,23%, 

zo blijkt uit onderstaande tabel. De meldings-

frequentie en de gemiddelde verzuimduur zijn 

respectievelijk 1,02 (gemiddeld aantal keer 

per medewerker per jaar) en 25,60 dagen. Het 

verzuimpercentage ligt boven het ijkpunt voor de 

bve-sector en de meldingsfrequentie ligt eronder. 

In 2018 was sprake van een stijging van het 

aantal afgesloten ziekmeldingen en een daling 

van het percentage 0-verzuim. Dit is de oorzaak 

voor de stijging van de verzuimduur (zie tabel 

verzuimduur). 

De stijging van het verzuim wordt veroorzaakt 

door de omvang en de duur van het lange 

verzuim. Op 31 december 2018 telde het Regio 

College 33 openstaande langdurige verzuim-

dossiers. Het overgrote deel van dit langdurige 

verzuim is niet werkgerelateerd. Omdat deze 

verzuimdossiers nog niet zijn afgesloten, tellen ze 

dit jaar niet mee voor de verzuimduur.

In 2018 is gestuurd op het terugdringen van 

het verzuim onder andere door preventieve 
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afspraken bij de bedrijfsarts te organiseren en één 

P&O-adviseur een regierol te geven op alle lang-

durige verzuimdossiers.

De verzuimgevallen en verzuimcijfers (verzuim-

percentage en verzuimduurklasse) worden perio-

diek per school en dienst en team besproken. In 

januari 2019 start een nieuwe bedrijfsarts bij het 

Regio College. 

verzuim per school/dienst

sCHOOl/dienst        veRZuiM 2018

ECONOMIE & TOERISME 6,89%

TECHNIEK & ICT 4,04%

ZORG, WELZIJN & SPORT 9,61%

ONDERWIJSONDERSTEU-
NING

7,08%

BEDRIJFSVOERING 7,49%

TOTAAL REGIO COLLEGE 7,23%

tabel 5.6 VERZUIM (BRON PSA)

RegiO  

COllege  

2018

ijKPunt 

bve- 

seCtOR 

2018

RegiO  

COllege 

2017

VERZUIM-

PERCENTAGE

7,23% 5% 5,73%

PERCENTAGE 

0-VERZUIM

46,99% - 49%

VERZUIM-

FREQUENTIE*

1,02 1,3 0,97

GEMIDDELDE 

VERZUIMDUUR IN 

DAGEN

25,60 - 23,62

tabel 5.7 VERZUIMFREQUENTIE (BRON PSA)

* Gemiddeld aantal keer per medewerker per jaar.

veRZuiMduuR        2018 2017 2016

KORT VERZUIM 

(MAX. 1 WK)

370 332 416

MIDDELLANG 

VERZUIM (1 WK - 2 

MND)

74 68 80

LANG VERZUIM (2 

MND - 1 JR)

24 30 34

LANGER DAN 1 

JAAR (> 1 JR)

2 3 9

TOTAAL AANTAL-

LEN

470 433 539

tabel 5.8 VERZUIMDUUR (BRON PSA)

uitstroom in een arbeidsongeschiktheids-
regeling
In 2018 zijn 2 medewerkers uitgestroomd met een 

WGA 80/100% uitkering en geldt voor 2 medewer-

kers dat een IVA-uitkering is toegekend.

Met 5 medewerkers is in 2018 het re-integratie-

traject succesvol afgerond, zij keerden na lang-

durige ziekte volledig arbeidsgeschikt terug in de 

eigen functie. 

werkdruk(plezier)plan 
In de cao mbo is de afspraak gemaakt dat iedere 

instelling een plan werkdruk/werkplezier opstelt, 

dat uiterlijk 1 juli 2019 klaar is. In 2018 is hiermee 

een start gemaakt in de vorm van oriënterende 

gesprekken over werkplezier met o.a. docenten en 

ondersteunende medewerkers, leidinggevenden, 

de bedrijfsarts en de veiligheidscoördinator. Ook 

de uitkomsten van het medewerkersonderzoek 

van eind 2018 zullen als basis dienen voor het op 

te stellen werkplezierplan. Het vertrekpunt wordt 

vooral gevormd door de onderdelen van het P&O 

beleid die al goed werken en die worden gewaar-

deerd. In 2019 wordt in samenspraak met de OR 

vorm gegeven aan het plan van aanpak. 

Taakverdeling en roostering in de onderwijsteams

Geconstateerd is dat het proces van inzetplanning 

zoals beschreven in de cao in de onderwijsteams 

nog verbeterd kan worden. Dat geldt ook voor het 

gebruik van Xedule (systeem voor inzetplanning 

en roostering)  als hulpmiddel. 

In december 2018 is een projectgroep gestart 

die als opdracht heeft om verbeteringen door te 

(laten) voeren in de inrichting en de gebruiks-

vriendelijkheid van het inzetplanning- en 
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roostersysteem. De projectgroep ondersteunt en 

stimuleert tevens de scholen en teams om het 

proces van inzetplanning goed uit te voeren. De 

inzet is gericht om in alle onderwijsteams tijdig 

goede en duidelijke taakverdeling en roosters voor  

schooljaar 2019-2020 beschikbaar te hebben. 

Maatwerkafspraken
In 2018 was budget beschikbaar voor zogenaamde 

maatwerkafspraken met oudere medewerkers. Zo 

zijn met vijf medewerkers afspraken gemaakt over 

een afbouw van de ureninzet, waarbij het Regio 

College een (klein) deel van de kosten hiervan 

voor zijn rekening heeft genomen. Op deze 

manier kunnen deze medewerkers op een voor 

hen  prettige manier stoppen met werken aan het 

einde van schooljaar 2018-2019.



6
veiligHeid
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Het Regio College staat voor een veilige en 
prettige leer- en werkomgeving. 
Een bijdrage leveren aan een leer- en werkcultuur 

waarin geen plaats is voor ongewenst gedrag, is 

een verantwoordelijkheid van ieder personeelslid 

en van iedere student. 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 onvol-

doende uitkomst bieden, kan de deelnemer of 

medewerker terugvallen op de Regeling klachten 

en ongewenste omgangsvormen.

Naast de fysieke en sociale veiligheid, richt het 

Regio College zich eveneens op informatie-

veiligheid en specifiek digitale veiligheid. Het 

Regio College is sterk afhankelijk van geautoma-

tiseerde 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.  Met de komst van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) is de wetgeving op het gebied van 

privacy ingrijpend veranderd en heeft het Regio 

College een Functionaris Gegevensbescherming 

aangesteld.

Commissie veiligHeid

De Commissie Veiligheid bestond in 2018 uit de 

Secretaris CvB (voorzitter), Veiligheidscoördinator 

(plaatsvervangend voorzitter), hoofd facilitair 

bedrijf/directeur bedrijfsvoering, een adviseur 

P&O, een vertegenwoordiger van het onderwijs en 

de vertrouwenspersoon. De Commissie Veiligheid 

heeft een coördinerende rol en een adviserende 

rol naar het CvB, directeuren en overige leidingge-

venden. In deze rol bereidt de commissie veilig-

heidsbeleid voor en evalueert de commissie de 

werking van het veiligheidsbeleid. De Commissie 

Veiligheid is bevoegd beslissingen te nemen daar 

waar de bevoegdheid van leden al geborgd is in 

het reguliere functieprofiel. Overige beslissingen 

worden door het CvB genomen. De agenda en 

besluitenlijst worden ook met de OR gedeeld en 

leden van de OR zijn welkom om bij dit overleg 

aan te sluiten. De Veiligheidscoördinator stelt 

jaarlijks in samenwerking met specialisten dit 

jaarverslag op namens de Commissie Veiligheid. 

inCidentenmonitor

Sinds 2017 werden incidenten steeds meer gere-

gistreerd in de incidentenmonitor. Met ingang 

van 2018 is het ook mogelijk om incidenten via 

Topdesk aan te melden waarna deze worden 

verwerkt in de incidentenmonitor. Aan de hand 

1 De tekst van deze paragraaf is door de Raad van Toezicht vastgesteld in zijn vergadering op 9-4-2018

»  veiligheid

2015 2016 2017 2018

meldingen opgenomen in Incidentenmonitor
rood: BHV (EHBO / brandmelding) / grijs: Agressie, bedreiging / groen: vermissing, diefstal, inbraak & indringing / blauw: overige meldingen

0

10

20

30

40

50

2015 2016 2017 2018

Verdeling klachten en meldingen Ombudsman
 blauw: door studenten / groen: door medewerkers 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018

Verdeling meldingen Vertrouwenspersoon van of gerelateerd aan studenten
rood: agressie/intimidatie - donkergrijs: discriminatie - groenL pesten - blauw: seksuele intimidatie - lichtgrijs: anders

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015 2016 2017 2018

Verdeling meldingen Vertrouwenspersoon van medewerkers in relatie tot andere medewerkers, waaronder leidinggevenden
rood: agressie/intimidatie - donkergrijs: discriminatie - groenL pesten - blauw: seksuele intimidatie - lichtgrijs: anders

0

5

10

15

20

25

30

35

  bHv (eHbo / brandmelding)

  agressie, bedreiging  
  vermissing, diefstal, inbraak & indringing   

  overige meldingen  

FiguuR 6.1 MELDINGEN OPGENOMEN IN INCIDENTENMONITOR   



45

van deze gegevens wordt vervolgens gekeken of er 

bepaalde trends zichtbaar zijn, waarop actie dient 

te worden ondernomen. 

Het totaal geregistreerde aantal incidenten binnen 

het Regio College wordt bepaald door het optellen 

van de meldingen in de incidenten monitor bij de 

meldingen bij de vertrouwenspersoon.

In 2018 zijn 46 incidenten in de incidentenmonitor 

van het Regio College geregistreerd. Ondanks 

dat het aantal meldingen licht is toegenomen, is 

het melden van incidenten nog niet voor iedere 

medewerker en student vanzelfsprekend en zal 

het daadwerkelijke aantal vermoedelijk nog hoger 

liggen. 

   

In 2018 is met name meer melding gedaan van 

agressie/overlast en diefstal. De agressie en 

overlast kwam veelal door dezelfde groep(en) 

studenten. Nadat hier actie op is ondernomen 

is deze agressie in de 2e helft van 2018 flink 

 afgenomen. Opvallend was daarnaast de toename 

van diefstal van (accessoires van) scooters. Via 

verschillende media zijn de studenten daarom 

gewezen op het gebruik van de juiste sloten. 

De meeste impact hadden dit jaar een inslui-

ping gedurende bouwwerkzaamheden tijdens 

de zomervakantie en een inbraak waarbij de 

indringers zichzelf toegang hebben verschaft door 

een gat te maken in het dak van het pand. Beide 

incidenten vonden plaats in de Spinnekop te 

Purmerend.

privaCy

avg
Begin 2018 is het Regio College van start gegaan 

met een privacy project om te voldoen aan de 

AVG. Er is een consultant ingehuurd als Data 

Privacy Officer die in kaart heeft gebracht welke 

privacy-gerelateerde vraagstukken er bij het Regio 

College liggen. Vervolgens zijn een rapport met 

een bijbehorend plan van aanpak opgeleverd. Na 

goedkeuring daarvan is gestart met de uitvoering. 

Tevens is er een privacy team samengesteld dat 

een aantal keer per maand bijeenkwam om de 

lopende zaken te bespreken.  

Op hoofdlijnen zijn de volgende zaken 

gerealiseerd: 

» Voorlichting en bewustmaking: er zijn 

presentaties gegeven bij onderwijsteams, 

de diensten bedrijfsvoering en onderwijs-

ondersteuning, de Ondernemingsraad en de 

Studentenraad. Op de DLWO zijn berichten 

geplaatst voor medewerkers en studenten, 

waaronder uitleg over de rechten van betrok-

kenen. Er is een postercampagne uitgevoerd. 

De DPO vervulde de functie van vraagbaak voor 

medewerkers.

» Het CvB heeft een Functionaris 

Gegevensbescherming aangesteld.

» Diverse regelingen zijn AVG-proof gemaakt en 

werkprocessen zijn aangepast 

» Er zijn verwerkingsregisters opgesteld en er zijn 

verwerkersovereenkomsten afgesloten. 

» Er is een incidentenregister voor datalekken 

ingericht in Topdesk.

In 2018 zijn er 2 datalekken gemeld in het 

 incidentenregister. In beide gevallen betrof het 

ongeoorloofde toegang door onbevoegden tot 

persoonsgegevens die op papier stonden. De 

relevante betrokkenen zijn daarover geïnfor-

meerd. In 2019 wordt verder gewerkt aan de AVG. 

Daarnaast zijn bewustwording en scholing van 

zowel medewerkers als studenten permanente 

aandachtspunten, net als de beveiliging van 

persoonsgegevens.

ombudsman en 
vertrouWenspersoon

Het Regio College kent de functies van 

Ombudsman en Vertrouwenspersoon. Zij 

werken volgens de regeling klachten en onge-

wenste omgangsvormen. Deze functionarissen 

zijn in dienst van het Regio College, maar 

zijn volstrekt onafhankelijk en oefenen ook 

geen andere taken uit. Daarnaast is het Regio 

College aangesloten bij de externe landelijke 

Commissie Onderwijsgeschillen, waar studenten 

en hun ouders, al dan niet na raadpleging van 

Ombudsman of Vertrouwenspersoon, een klacht 

kunnen indienen. Externe partijen (andere belang-

hebbenden dan studenten, ouders van studenten 

en medewerkers) kunnen ook met hun klachten 

bij de Ombudsman terecht.

Bezwaar en beroep op het gebied van examinering 

zijn geregeld in het Examenreglement van het 

Regio College, dat ieder schooljaar wordt vast-

gesteld. Een deelnemer kan bezwaar aantekenen 

tegen een beslissing van de examen commissie 

of van een beoordelaar bij de betreffende 
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examencommissie. Daarna kan nog beroep 

worden aangetekend bij de Commissie van Beroep 

voor de examens.

Ombudsman
In 2018 is in totaal 73 keer een beroep gedaan op 

de Ombudsman. In 47 gevallen ging het om een 

klacht of melding van studenten, waarvan drie 

door een klas, en een door een stagebedrijf. De 

meeste klachten of meldingen hebben betrek-

king op de uitvoering van het onderwijsproces, 

de kwaliteit van communiceren en een naar de 

mening van de student onterechte uitschrijving. 

Opvallend is dat er in 2018 6 meldingen zijn 

geweest over het optreden c.q. de handelwijze van 

een docent.  

In 2018 heeft de Ombudsman 25 zaken van 

medewerkers behandeld, waarvan een kwestie 

op verzoek van het CvB. Bij 15 zaken ging het 

om taakbeleid, inzet, arbeidsvoorwaarden en/

of vermeende rechten. De meeste kwesties zijn 

middels bemiddeling tot een oplossing gekomen. 

Zeven zaken betroffen een adviesvraag met de 

bedoeling een klacht te voorkomen (deze advies-

vragen zijn niet opgenomen in fig. 2). Het komt 

(gelukkig) steeds vaker voor dat medewerkers bij 

de Ombudsman checken of zij de juiste aanpak 

kiezen. De klachten c.q. meldingen hadden betrek-

king op procedures en/of omgangsvormen.   

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 vertrou-

wenspersoon in verband privé-problematiek, 

vanuit de behoefte aan vertrouwelijkheid. 

De vertrouwenspersoon Ongewenste 

Omgangsvormen is er specifiek voor meldingen 

en klachten betreffende ongewenste omgangs-

vormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie en 

discriminatie. 

Na een of meer gesprekken worden studenten 

doorverwezen naar geëigende kanalen voor 

opvang en begeleiding. Hierin werkt de 

vertrouwens persoon nauw samen met het service-

centrum. Ook vragen medewerkers advies in 

verband met kwesties waarbij geen ongewenste 

omgangsvormen werden ervaren. Na een of meer 

gesprekken worden zij doorverwezen naar hun 

manager of P&O.

Daarnaast is de vertrouwenspersoon werkzaam in 

het kader van de klokkenluidersregeling. Tenslotte 

valt preventie en voorlichting onder het taak-

gebied van de vertrouwenspersoon.

Studenten 

Er hebben zich 37 studenten of medewerkers bij 

de Vertrouwenspersoon gemeld die iets wilden 

bespreken betreffende het gedrag van studenten. 

Bij 26 van deze contacten heeft de melding te 

maken gehad met het ervaren van ongewenste 

omgangsvormen. Met 11 studenten is contact 

geweest rondom zaken die met studiefinanciering 

te maken hebben (deze vragen zijn niet verwerkt 

in de grafiek in fig. 3).

     

Medewerkers
In totaal hebben 23 medewerkers een beroep 

gedaan op de vertrouwenspersoon. Bij 22 van de 

contacten met medewerkers heeft de melding te 

maken gehad met het ervaren van ongewenste 

omgangsvormen.
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Medewerkers in relatie tot studenten

Totaal 2 meldingen intimiderend gedrag en drei-

gementen door één of meer studenten, waarvan 

1 maal door een ouder; 1 maal betrof het een 

melding van digitale seksuele intimidatie.

Medewerkers in relatie tot andere medewerkers,  

waaronder leidinggevenden.

20 meldingen betroffen het ervaren van 

 ongewenste omgangsvormen, zowel door niet-

leidinggevenden  als door leidinggevenden, soms 

door beiden. Pestgedrag is drie maal ervaren.  

Een persoon had vragen gerelateerd aan de 

regeling melding van een misstand, een andere 

medewerker had een adviesvraag  hoe zich op te 

stellen om de schijn van seksuele intimidatie te 

voorkomen. 

De vertrouwenspersoon en de ombudsman 

presenteren jaarlijks een verslag met aanbe-

velingen aan het CvB via de commissie veilig-

heid. Het CvB neemt besluiten op basis van de 

aan bevelingen met als doel de sociale veiligheid 

bij het Regio College te borgen. 
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risiCo inventarisatie & 
evaluatie

 In 2018 is een nieuw branche RI&E-instrument 

van de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds, 

het ‘Arbo Management Systeem (AMS)’, in gebruik 

genomen. 

Met behulp van de vragenlijsten in dit AMS is 

de RI&E voor, de bij het Regio College in gebruik 

zijnde ruimtes van, het Topsportcentrum  de Koog 

afgerond. In dit centrum zijn de sportopleidingen 

van het Regio College gevestigd. De RI&E is vervol-

gens getoetst door bedrijfsarts. Deze RI&E is de 

laatste in een reeks om de RI&E’s van het Regio 

College te actualiseren. 

bedrijfsHulpverlening

De BHV-organisatie is nog altijd het sluitstuk van 

de arbeidsveiligheid binnen onze organisatie. De 

meeste risico’s zijn beheersmatig af te dekken, 

maar sommige incidenten zijn niet helemaal 

te voorkomen. Met een goede BHV-organisatie 

zorgen we ervoor dat schade zoveel mogelijk 

beperkt wordt als er een incident plaatsvindt. In 

2018 waren er 50 BHV’ers en 20 EHBO’ers in dienst. 

Op 15 juni 2018 is er in eigen beheer (veiligheids-

coördinator) een ontruimingsoefening gehouden 

in de gebouwen Cypressehout 95 en 97 in 

Zaandam. Hiervan is een evaluatieverslag is 

 opgemaakt. Voor het komende jaar wordt er weer 

naar gestreefd om de oefening net zoals voor-

gaande jaren te laten begeleiden, beoordelen en 

evalueren door een externe partij. 
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7
bestuur en governanCe



50

verslag raad van toeZiCHt

Het zorgdragen voor bestuurlijke continuïteit 

heeft in 2018 veel aandacht van de raad van 

toezicht gevraagd en heeft uiteindelijk ook 

gevolgen gehad voor het functioneren van de raad 

zelf.

In april 2018 werd de raad geconfronteerd met 

een crisis binnen het directieteam van het Regio 

College. Er waren spanningen tussen de twee 

leden van het college van bestuur enerzijds en de 

vijf directeuren anderzijds, waarbij het met name 

ging over de gewenste bestuursstijl.  De raad van 

toezicht heeft naar aanleiding van deze ontwik-

kelingen de conclusie getrokken dat het gewenst 

is om een nieuw CvB samen te stellen. Besloten 

is om vanaf eind mei de voorzitter CvB, in eerste 

instantie tijdelijk, niet meer in functie te laten 

zijn. Met het oog op de bestuurlijke continuïteit 

heeft de raad eind mei tevens besloten om per 

direct een interim voorzitter CvB aan te stellen.

De raad heeft besloten om het contract met de 

interim voorzitter CvB, dat liep tot 1 september 

2018, niet te verlengen. Diverse geledingen van 

de organisatie, waaronder de ondernemings-

raad, hebben kenbaar gemaakt dat zij het niet 

eens waren met dit besluit. De RvT heeft daarop 

geconcludeerd onvoldoende draagvlak aan te 

treffen voor zijn beleid en heeft besloten terug te 

treden en ruimte te maken voor een nieuwe raad. 

De aftredende RvT heeft, in overleg met de OR 

en met het zittende lid van het CvB, een nieuwe 

voorzitter RvT benoemd met de opdracht om 

een nieuwe raad te formeren en te zorgen voor 

bestuurlijke continuïteit. De tijdelijke nieuwe RvT 

is versterkt met een tweede lid dat op voordracht 

van de OR is benoemd. 

De nieuwe raad heeft, op advies van de OR en na 

raadpleging van het lid CvB en de directeuren, 

besloten om de interim voorzitter CvB weer aan te 

stellen, vooralsnog voor de periode tot 1 oktober 

2019. Met de voormalig voorzitter CvB is de raad 

tot overeenstemming gekomen over een vertrek 

per 1 maart 2019. De raad heeft hem daarbij 

bedankt voor zijn jarenlange inzet en betrokken-

heid.  Het lid CvB is per 1 februari 2019 uit dienst 

getreden. Vanaf die datum heeft het Regio College 

vooralsnog een eenhoofdig CvB.

De twee leden van de raad hebben eind 2018 de 

werving van een nieuwe RvT in gang gezet. Deze 

werving is succesvol verlopen en heeft ertoe 

geleid dat per 1 januari 2019 een nieuwe raad is 

aangetreden bestaande uit zes leden, inclusief de 

twee zittende leden.

De raad van toezicht, het college van bestuur en 

het directieteam hebben lessen getrokken uit de 

gebeurtenissen in 2018; meer daarover in de para-

graaf over de naleving van de code goed bestuur. 

De raad van toezicht heeft er veel waardering 

voor dat de medewerkers van het Regio College 

zich ervoor hebben ingespannen dat de ontwik-

kelingen op bestuurlijk niveau niet nadelig zijn 

geweest voor het onderwijsproces en daarmee 

voor onze studenten.

behandelde onderwerpen
en genomen besluiten
De raad heeft in 2018 verder nog de volgende 

onderwerpen besproken en de volgende besluiten 

genomen.

Nieuwbouw Purmerend

De RvT heeft in januari de samenwerkings-

overeenkomst en de huurovereenkomst met 

het Horizon College goedgekeurd en daarmee 

definitief groen licht gegeven voor het realiseren 

van een nieuw, aantrekkelijk gebouw voor mbo-

opleidingen in Purmerend. De RvT heeft deze over-

eenkomsten uitgebreid besproken en mogelijke 

risico’s tegen het licht gehouden en afgewogen. 

Het Regio College huurt ruimte bij het Horizon 

College, dat de nieuwbouw financiert. Tussen de 

beide roc’s zijn afspraken gemaakt over de verde-

ling van het portfolio, het Regio College verzorgt 

in Purmerend de opleidingen Zorg & Welzijn. Het 

nieuwe gebouw wordt in gebruik genomen bij de 

start van het schooljaar 2019-2020.

Bestuursakkoord en kwaliteitsagenda  

2019-2022

De raad heeft kennis genomen van het nieuwe 

bestuursakkoord tussen de minister OCW en 

de MBO Raad voor de periode 2018-2022. Als 

uitvloeisel van dit bestuursakkoord heeft het 

»  bestuur en governance

De tekst van deze paragraaf is door de Raad van Toezicht vastgesteld in zijn vergadering op 17 april 2019.
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Regio College een Kwaliteitsagenda 2019-2022 

opgesteld. In oktober heeft de raad de hoofdlijnen 

van de kwaliteitsagenda besproken, waarbij de 

raad heeft gevraagd om nadrukkelijker en meer 

expliciet aandacht te besteden aan de kwaliteit 

en professionalisering van het personeel. Met 

inachtneming van deze opmerking, heeft de 

raad de voorgelegde hoofdlijnen van de concept 

kwaliteits agenda goedgekeurd.

JOB Monitor 2018

De uitkomsten van de JOB Monitor 2018 zijn 

besproken in de onderwijscommissie van de raad 

van toezicht. De commissie heeft geadviseerd 

om vooral de volgende middelen te benutten 

om de tevredenheid van studenten te verhogen: 

steviger inzetten op studieloopbaanbegeleiding, 

beter omgaan met klachten en suggesties van 

studenten (inclusief terugkoppeling), stimuleren 

kwaliteitscultuur onder meer via peer review 

tussen opleidingen.  

De Raad van Toezicht heeft de volgende door het 

College van bestuur opgestelde documenten in 

het kader van de jaarlijkse plan- en verantwoor-

dingscyclus goedgekeurd:

» het jaarverslag 2017;

» de kaderbrief en de begroting 2019.

De Raad is voorts geïnformeerd over dan wel heeft 

kennis genomen van:

» de triaalrapportages over de resultaten op het 

gebied van onderwijs, personeel en financiën. 

De raad heeft er daarbij op aangedrongen 

dat het CvB erop toeziet dat wordt geope-

reerd binnen de kaders zoals vastgelegd in de 

begroting;

» de jaarlijkse management letter van de 

accountant;

» voortgang invoering Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG);

» de maatregelen gericht op versterking van het 

team Planning & Control.

samenstelling en honorering
De samenstelling van de raad van toezicht in het 

verslagjaar was als volgt:

1-1-2018 tot 24-9-2018

» de heer P.C. Tange, voorzitter;

» mevrouw M. de Rijk MSM, vicevoorzitter;

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

 op voordracht van de ondernemingsraad;

» mevrouw dr. L. Elffers;

» de heer E. Kalbfleisch RA MCM.

24-9-2018 tot 1-1-2019

» de heer E. van der Burg, voorzitter;

» de heer drs. R.A.G. in ’t Veld, lid (vanaf 

4-10-2018), benoemd op voordracht van de 

ondernemingsraad.

De redenen voor de wijzigingen in de samenstel-

ling van de raad van toezicht zijn reeds eerder in 

dit hoofdstuk toegelicht. Per 1-1-2019 is een nieuwe 

raad van toezicht met zes leden aangetreden, 

waarvan de heren Van der Burg en In ’t Veld 

wederom deel uitmaken.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de 

zittingstermijnen en van de relevante (neven)

functies van de leden van de Raad.

De honorering, inclusief onkostenvergoeding, 

van de voorzitter en de leden van de Raad van 

Toezicht bedroeg in 2018 € 8.000 respectievelijk 

€ 6.000 (exclusief eventuele btw) per jaar. Deze 

honorering valt ruim binnen de kaders van de 

honoreringsregeling bve-sector en voldoet aan de 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector. De heren Van der 

Burg en In ’t Veld hebben op eigen verzoek geen 

honorering ontvangen over de periode oktober-

december 2018.

werkwijze raad van toezicht
In de periode januari – september 2018 waren er 

vijf reguliere vergaderingen in aanwezigheid van 

het CvB. Daarnaast heeft de raad in deze periode 

zeer intensief overleg gevoerd over de ontwikke-

lingen in het bestuur en het directieteam, waar-

over hierboven is gerapporteerd.

De raad kende de volgende commissies:

» een auditcommissie, bestaande uit de heer 

Kalbfleisch en mevrouw De Rijk. Deze 

commissie heeft in 2018 drie keer vergaderd 

in aanwezigheid van de voorzitter CvB en de 

controller van het Regio College. Bij de bespre-

king van de management letter en de concept 

jaarrekening 2017 was ook de accountant van 

het Regio College aanwezig;

» een onderwijscommissie, bestaande uit 

mevrouw Elffers en de heer Tange. Deze 

commissie is in 2018 twee keer bijeengekomen 

in aanwezigheid van het lid CvB en de directeur 

onderwijsondersteuning; 

» een remuneratiecommissie, bestaande uit de 

heren Tange en Klein Bennink. Vanwege de 

bijzondere ontwikkelingen op bestuurlijk 

niveau, zijn aangelegenheden op het gebied van 

remuneratie en governance steeds besproken in 

de voltallige raad van toezicht.
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De raad van toezicht die eind september is aange-

treden, heeft in de periode oktober-december 2018 

drie keer overleg gevoerd met het CvB. Met de OR 

is intensief contact geweest over de gewenste 

bestuurlijke continuïteit, ook de leden van het 

directieteam zijn hierover geconsulteerd. 

College van bestuur

Het CvB heeft in 2018 de volgende samenstelling:

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

 tot 25-11-2018;

» de heer B.J.F. Fransen, interim voorzitter, 

 van 23-5-2018 tot 1-9-2018 en vanaf 1-10-2018.

» mevrouw drs. D.H. Nelisse, lid.

In het jaarverslag van de raad van toezicht (par. 

7.1) zijn de mutaties in het CvB nader toegelicht.

De arbeidsvoorwaarden voor het CvB zijn geba-

seerd op de cao bve. De inschaling van de heer 

Van Amersfoort was in 2018 schaal 18 van boven-

genoemde cao, van mevrouw Nelisse schaal 17. 

De raad van toezicht is met de heer Van 

Amersfoort overeengekomen dat hij op 25 

november 2018 terug is getreden als voorzitter CvB 

en per 1 maart 2019 uit dienst treedt van het Regio 

College. Mevrouw Nelisse is op 1 februari 2019 uit 

dienst getreden vanwege het aanvaarden van een 

functie elders. 

De heer Fransen heeft het interim voorzitterschap 

tot 1 september 2018 uitgevoerd op basis van 

een overeenkomst van opdracht met het Regio 

College. Vanaf 1 oktober 2018 is hij in dienst op 

basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 1 

oktober 2019, waarbij de honorering is gebaseerd 

op schaal 18 van de cao mbo.

  

De heer Van Amersfoort en mevrouw 

Nelisse waren in het verslagjaar 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.

De bestuurlijke ontwikkelingen zoals geschetst 

in par. 7.1, hebben in 2018 voor een belangrijk deel 

de agenda van het CvB bepaald maar hebben 

ook een aantal lessen en verbeterpunten opge-

leverd – mede in het licht van het onderzoek dat 

de Inspectie van het Onderwijs naar de gang van 

zaken heeft uitgevoerd. In de volgende paragraaf 

wordt hier nader op ingegaan.

naleving Code goed bestuur

De raad van toezicht en het college van bestuur 

van het Regio College hanteren de eisen en 

aan bevelingen zoals vastgelegd in de ‘Branchecode 

goed bestuur in het mbo’ als uitgangspunten voor 

hun handelen. In 2018 is gebleken dat de naleving 

van de code op een aantal punten beter kan en 

moet. De Inspectie van het Onderwijs heeft dit 

ook geconstateerd in haar onderzoek naar het 

bestuurlijk handelen. Verbeterpunten hebben met 

name betrekking op het duidelijker vastleggen 

van het toezichtkader van de raad van toezicht, 

waaronder de wijze waarop de werkgeversrol 

richting college van bestuur wordt ingevuld, en op 

het scheppen van voldoende ruimte voor dialoog 

en tegenspraak binnen alle geledingen van het 

Regio College. De verbeterpunten zijn vast-

gelegd in het Plan van Aanpak Governance, dat 

raad van toezicht en CvB in januari 2019 hebben 

vastgesteld.

menselijke maat 

Het Regio College heeft, als kleinschalig roc, een 

traditie waarin de menselijke maat wordt gekoes-

terd. In dit jaarverslag presenteert het Regio 

College een nulmeting van het onderwerp ‘mense-

lijke maat’ vanuit het perspectief van studenten 

en medewerkers. 

Dat doet het Regio College op basis van relevante 

gegevens uit de JOB-monitor van 2018 en het 

medewerkersonderzoek van 2018, want dat zijn de 

meest recente beschikbare gegevens. De vragen 

die gekozen zijn reflecteren voorgaande beschrij-

ving door OCW en zijn geïnspireerd door het 

advies dat de MBO Raad op 16 maart 2017 heeft 

gegeven over dit onderwerp 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 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.
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vRaag jOb-MOnitOR
sCORe 2018 

(MAXIMAAL 5)

RegiO 

COllege
landelijK

Heb je goed contact met je 

docenten?
3,7 3,8

Als je een medewerker van 

je school nodig hebt, kun 

je die dan bereiken?

3,5 3,6

Helpt de school je bij het 

vinden van een stage-/bpv-

plaats? (BOL)

3,4 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

tabel 6.1 

Perspectief medewerkers 
Op het niveau van het Regio College,  is de alge-

mene tevredenheid iets (0,1) toegenomen.  Dit 

komt met name door de medewerkers die onder 

indirect onderwijsondersteunend personeel vallen 

en directie en management. Deze twee groepen 

scoren hoger dan in het vorige onderzoek (2015). 

Het Onderwijzend personeel scoort 0,1 lager dan 

drie jaar geleden. Op de gebieden tevredenheid 

over de werkzaamheden; de werkdruk; arbeidsom-

standigheden en directe collega’s is het onderwij-

zend personeel minder positief dan het indirect 

onderwijsondersteunend personeel.

De tevredenheid over de direct leidinggevende 

wordt in dit onderzoek hoger gescoord dan in het 

voorgaande onderzoek. Ook door medewerkers 

met een onderwijsaanstelling, die in het vorige 

onderzoek vaak relevant lager scoorden, wordt nu 

hoger gescoord.

De tevredenheid over het Regio College als organi-

satie is gemiddeld gelijk gebleven. 

De bereidheid om de aankomende 1 á 2 jaar bij het 

Regio College te blijven werken scoort het hoogst 

bij indirect onderwijsondersteunend personeel. Bij 

het onderwijzende personeel scoort dit relevant 

lager. De score is ook lager dan in het voorgaande 

onderzoek.

vRaag MtO
sCORe 2018

(MAXIMAAL 5)

REGIO  

COLLEGE

LANDELIJKE 

BENCHMARK

» lk voel dat ik gewaardeerd word door het Regio College. 5,8 6,4

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

» Het is mij duidelijk welke doelen we als organisatie samen willen bereiken. 5,6 7,1

» Als ik het goed doe, hoor ik dat van mijn direct leidinggevende. 6,3 6,9

» Als er verbeterpunten zijn, hoor ik dat van mijn direct leidinggevende. 6,5 7,1

» Ik voel me veilig op school. 7,3 7,9

» Als mijn directe collega’s hulp nodig hebben, kunnen ze bij me terecht. 8,2 8,6

» lk ervaar een goede samenwerking binnen mijn team. 7,0 7,1

» lk heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren. 5,3 5,3

» Mijn direct leidinggevende houdt mij op de hoogte van belangrijke zaken. 6,6 6,7

» Er is aandacht voor mijn persoonlijke loopbaanontwikkeling. 5,0 6,0

tabel 6.2
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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 uitspraak 

van de examencommissie bij de betreffende

examencommissie.

Als een student dan nog steeds niet tevreden is 

over de uitkomst van het bezwaar, dan kan deze 

in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor 

de Examens. Deze volgt bij de behandeling de 

procedure die in het reglement van de Commissie 

van Beroep voor de Examens Regio College is 

vastgesteld. Er zijn in het schooljaar 2017-2018 drie 

beroepszaken geweest.

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. 

1 De tekst van deze paragraaf is vastgesteld door de studentenraad.
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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 

verzoeken. Dit is in 2018 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 beroepson-

derwijs anders is dan in het voortgezet onder-

wijs, mede gelet op leeftijd en levensfase van de 

studenten.

studentenraad1

De samenstelling van het dagelijks bestuur van de 

studentenraad (SR) in 2018 was als volgt:

» Rosalie Kats, voorzitter (vanaf 1-8-2018), 

School voor Zorg, Welzijn & Sport, Assistenten 

Gezondheidszorg

» Maaike Matauschek, voorzitter (tot 1-8-2018), 

School voor Economie & Toerisme: Marketing & 

Communicatie

» Veerle Bergsma, vicevoorzitter (tot 1-8-2018), 

School voor Techniek & ICT: Technische 

Elektrotechniek

» Melanie Breve, secretaris en (vanaf 1-8-2018) 

vicevoorzitter, School voor Zorg, Welzijn & 

Sport:  Onderwijs assistent (Purmerend)

De SR 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 SR goed geïntegreerd is in de school. De SR 

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 2018 vier keer vergaderd met het 

CvB. Afgesproken is dat vanaf 2019 ook de direc-

teuren van de scholen en diensten aan het overleg 

zullen deelnemen.

In het overleg met het CvB heeft de SR een 

aantal onderwerpen en wensen die leven bij 

de studenten onder de aandacht van het CvB 

gebracht. Daarnaast zijn voorstellen van het CvB 

besproken, waarover de SR advies heeft uitge-

bracht of waarmee de SR heeft ingestemd. De 

bespreking met de SR heeft in een aantal gevallen 

geleid tot aanpassing van de voorstellen. De 

volgende zaken zijn aan de orde gekomen.

» Kwaliteitsagenda Regio College 2019-2022: 

de SR heeft positief geadviseerd over de 

opgestelde agenda en heeft gevraagd vooral 

aandacht te blijven besteden aan de participatie 

van studenten op alle niveaus.

» JOB Monitor 2018: de SR heeft aangegeven dat 

de communicatie met studenten vaak beter 

kan. Dat geldt zowel voor de communicatie 

tussen student en docent(en) als voor de 

communicatie via website en brochures. Andere 

verbeterpunten:

- Voorbereiding op en begeleiding tijdens stage.

- Programmering rekenen en Engels.

- Schoonmaken: vieze toiletten en 

   kantoorruimtes, kantine.

» Kwaliteit van het wifi-netwerk: voor studenten 

is het van groot belang dat er een goed functi-

onerend wifi-netwerk is. De SR heeft daarom 

een enquête onder de studenten gehouden wat 

hun ervaringen zijn met de wifi bij het Regio 

College. Gebleken is dat op een aantal punten 

nog verbetering nodig is, dit is inmiddels 

doorgevoerd.

» Privacyreglement studenten: de SR heeft 

ingestemd met het nieuwe reglement, dat is 

afgestemd op de nieuwe wetgeving (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.

» Hoofdlijnen begroting 2019: in de gezamenlijke 

vergadering met ondernemingsraad en CvB 

heeft de SR ingestemd met de hoofdlijnen van 

de begroting voor 2019.

» De SR is door het CvB steeds geïnformeerd over 

de ontwikkelingen op bestuurlijk niveau (veran-

deringen in samenstelling CvB en raad van 

toezicht).

»  medezeggenschap

1 De tekst van deze paragraaf is vastgesteld door de studentenraad.
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De studentenraad heeft het initiatief genomen om 

op het Regio College aandacht te besteden aan  

Paarse Vrijdag (in 2018 viel dit op 14 december). Op 

Paarse Vrijdag tonen studenten (en ook medewer-

kers) door het dragen van de kleur paars op school 

hun solidariteit met homoseksuelen, biseksuelen, 

lesbiennes en transgenders. De dag is succesvol 

verlopen.

ondernemingsraad2

De Ondernemingsraad (OR) bestaat reglementair 

uit tien zetels, waarvan er negen zijn bezet. 

Op 1 april 2018 is de samenstelling van de OR als 

volgt:

» Dhr. J. van der Veer, voorzitter, 

team Welzijn Purmerend

» Dhr. P. Kroes, plaatsvervangend voorzitter 

en secretaris, team Bouw

» Dhr. M. Hos, team Motorvoertuigen, 

Transport & Logistiek

» Mevr. E. Bakker, team Entree

» Mevr. N. Heemskerk, Bureau 

Onderwijsondersteuning

» Dhr. A.E.M. Stegers, team Assistenten in 

de Gezondheidszorg

» Mevr. S. Hoogenkamp, team Personeels- & 

Salarisadministratie

» Mevr. M. Koot, team Commercieel

» Mevr. H. van Vulpen, team Handel

» vacature Bedrijfsvoering

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 aanvul-

lende rechten. De OR vergadert in de regel twee 

keer per maand. Daarnaast is er minstens een 

keer per twee maanden een overleg van de voltal-

lige OR met het College van bestuur, de overleg-

vergadering. Het dagelijks bestuur van de OR 

bereidt de agenda van de vergaderingen voor; in 

samenspraak met de secretaris van het CvB wordt 

de agenda van de overlegvergadering vastgesteld. 

Ieder schooljaar organiseert de OR personeels-

bijeenkomsten in Zaandam en Purmerend. 

In 2018 waren de onderwerpen van deze 

personeelsbijeenkomsten onder meer de bestuur-

lijke situatie van Regio College, de wisseling van 

voorzitter College van bestuur en de wijziging in 

de Raad van Toezicht. 

De OR is betrokken geweest bij de wisseling in 

het CvB en de Raad van Toezicht. Het door de OR 

voorgedragen ad interim lid voor de Raad van 

Toezicht heeft plaatsgenomen in de Raad van 

Toezicht. 

In 2018 heeft de OR zich beziggehouden met de 

volgende thema’s en onderwerpen.

» De modernisering van de organisatiestructuur. 

De OR stelt zich constructief kritisch op in het 

verdere proces. In 2018 is er afgesproken dat er 

een evaluatie gaat plaatsvinden van de moder-

nisering van de organisatiestructuur.

» Het examenreglement. De OR heeft met het 

Examenreglement Beroepsonderwijs 2018-2019 

ingestemd.

» ICT-voorzieningen. Het was noodzakelijk aan te 

dringen op verbeteringen van deze faciliteiten.

» Het personeelsbeleid. Er is nog geen leeftijds-

fasebewust beleid in het Regio College. De OR 

heeft aandacht gevraagd voor promotiemoge-

lijkheden voor docenten.

» Het onderwijs. Het onderwijsjaarrooster, 

gebruik van Xedule, roostering; acties tot 

vermindering van de werkdruk in de teamwerk-

plannen; aanbod keuzedelen en de werkverde-

ling in de teams blijft aandacht vragen.

» Diensten. De OR is betrokken bij de 

ontwikkelingen in het functiebouwwerk, de 

aanpassing van het kwaliteitssysteem, waar-

onder de examinering; de ARBO, de RI&E, het 

ziekteverzuim en de parkeerregeling.

» Jaarlijks terugkerende documenten Regio 

College. De OR is betrokken bij de financiële 

en personele begroting 2019, het instellings-

werkplan 2018, de triaalverslagen 2018 en het 

jaarverslag 2017.

» Zomervakantie. Het CvB heeft na bespreking 

met de OR afgezien van het instellen van een 

vaste zomervakantie. 

» Purmerend. De OR heeft meerdere malen 

aandacht moeten vragen voor de situatie op 

deze locatie.

Waar van toepassing heeft de OR over deze onder-

werpen advies uitgebracht aan het CvB of al dan 

niet instemming verleend met het voorgenomen 

2 De tekst van deze paragraaf is vastgesteld door de ondernemingsraad. 
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besluit van het CvB. Bespreking met de OR 

heeft vaak geleid tot aanpassing van besluiten. 

De inbreng van de OR bij deze onderwerpen is 

genoteerd in de verslagen van de vergaderingen 

die voor alle medewerkers beschikbaar zijn via de 

Digitale Leer- en Werkomgeving.



Continuïteit en risiCoanalyse

9
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algemeen
In de periode 2019-2024 wordt geen bedreiging 

voor de continuïteit van het Regio College 

verwacht. De liquiditeit en solvabiliteit liggen 

aan het eind van 2018 op een veilig niveau en 

het aantal studenten zal naar verwachting de 

komende jaren stabiel zijn. Bovendien worden 

er geen grote wijzigingen in de bekostiging 

voorzien.

Ontwikkeling aantal studenten en 
formatieplaatsen
Zoals tabel 8.1 laat zien, is de verwachting dat het 

aantal MBO studenten nog beperkt zal toenemen 

tot en met 2021. Deze groei in de eerste jaren 

wordt volledig in de BBL opleidingen gereali-

seerd. De krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde 

sectoren (techniek en zorg) heeft enerzijds een 

aantrekkingskracht op jongeren die van de 

middelbare school komen en leidt anderzijds 

tot een groeiende behoefte aan omscholing van 

zij-instromers. Na 2021 wordt, als gevolg van de 

demografische ontwikkeling, een daling verwacht 

in zowel de BOL als de BBL. Voor de VAVO wordt 

een groei verwacht door de toenemende populari-

teit van de route langs HAVO/VWO naar het hoger 

onderwijs.

Zoals tabel 8.1 laat zien, zal er tussen 2018 en 2020 

een reductie van het aantal FTE plaatsvinden. 

Enerzijds worden er besparingen in de onder-

steuning gerealiseerd. Anderzijds is sprake van 

een teruggang in de formatie van de scholen. De 

vervanging voor ziekte heeft in 2018 op een hoog 

niveau gelegen. De verwachting is dat dit zal 

normaliseren. Daarnaast is het uitgangspunt dat 

het onderwijs binnen de hiervoor gestelde kaders 

georganiseerd zal worden, wat aan het eind van 

2018 bij een aantal kleinere opleidingen nog niet 

bereikt is. Om deze reden wordt in 2019 onderzoek 

gedaan naar mogelijkheden om het onderwijs op 

een andere wijze te organiseren en waar mogelijk 

samen te werken met andere roc’s om schaalvoor-

delen te creëren.

Met de reductie van het aantal FTE wordt 

geld vrijgemaakt voor projecten, versterking 

en vernieuwing. Het is goed mogelijk dat een 

gedeelte van deze vrij gemaakte middelen weer 

geïnvesteerd wordt in personeel. Omdat hier 

nog geen inschatting van te maken is, is dit niet 

verwerkt in tabel 9.1. Het werkelijk aantal FTE zal 

dus mogelijk hoger liggen.

»  Continuïteit en risicoanalyse

Realisatie 
2018

begROting 
2019

PROgnOse 
2020

PROgnOse 
2021

PROgnOse 
2022

PROgnOse 
2023

PROgnOse 
2024

studenten

INGESCHREVEN MBO 
STUDENTEN 

 5.005  5.305  5.375  5.400  5.325  5.250  5.175 

 BOL  3.339  3.356  3.350  3.350  3.300  3.250  3.200 

 BBL  1.666  1.949  2.025  2.050  2.025  2.000  1.975 

 GEWOGEN MBO STU-
DENTEN 

 4.005  4.136  4.160  4.170  4.110  4.050  3.990 

 VAVO  280  316  333  350  366  383  400 

FORMatie (Fte)*

ONDERWIJZEND PER-
SONEEL

219 208 203 205 202 200 198

ONDERSTEUNEND EN 
BEHEERS PERSONEEL

142 135 132 132 132 131 131

MANAGEMENT EN 
DIRECTIE

29 28 28 28 28 28 28

 tOtaal 390 372 363 364 362 360 357

tabel 9.1 ONTWIKKELING STUDENTEN EN FORMATIEPLAATSEN - BRON MEERJARENBEGROTING

* Inclusief FTE seniorenverlof
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studenten en Fte
Realisatie 

2018

begROting 

2019

PROgnOse 

2020

PROgnOse 

2021

PROgnOse 

2022

PROgnOse 

2023

PROgnOse 

2024

GEWOGEN STUDENTEN 4.005 4.136 4.160 4.170 4.110 4.050 3.990

FTE 390 372 363 364 362 360 357

eXPlOitatie (X € 1.000)
Realisatie 

2018

begROting 

2019

PROgnOse 

2020

PROgnOse 

2021

PROgnOse 

2022

PROgnOse 

2023

PROgnOse 

2024

OVERHEIDSBIJDRAGES 

EN SUBSIDIES  41.245  40.611  41.017  41.380  39.734  43.510  41.182 

CONTRACTACTIVITEITEN  606  220  220  220  220  220  220 

COLLEGE-, CURSUS, 

LES-EN EXAMENGELDEN  1.258  1.085  1.116  1.181  1.208  1.235  1.262 

OVERIGE BATEN  822  355  177  177  177  177  177 

tOtaal baten  43.931  42.270  42.530  42.958  41.340  45.142  42.841 

PERSONEELSLASTEN  31.543  30.323  29.774  30.115  30.171  30.218  30.267 

AFSCHRIJVINGEN  3.048  2.905  2.756  2.745  2.663  2.665  2.674 

HUISVESTINGSLASTEN  2.737  3.060  2.862  2.862  2.862  2.862  2.862 

OVERIGE LASTEN  5.258  5.397  5.127  5.137  5.122  5.107  5.092 

FINANCIERINGSLASTEN  163  185  185  176  166  156  146 

tOtaal lasten  42.749  41.871  40.703  41.035  40.984  41.007  41.041 

RuiMte vOOR 

PROjeCten en 

Resultaat  1.183  400  1.826  1.924  356  4.135  1.800 

PROjeCtRuiMte  1.326  1.324  1.306  1.285  1.300 

dOelstelling nettO 

Resultaat  1.183  400  500  600  -950  2.850  500 

liQuiditeit (X € 1.000)
Realisatie 

2018

begROting 

2019

PROgnOse 

2020

PROgnOse 

2021

PROgnOse 

2022

PROgnOse 

2023

PROgnOse 

2024

beginsaldO banK 2.415 5.712 6.244 6.487 6.835 6.795 10.491

NETTO RESULTAAT  1.183  400  500  600  -950  2.850  500 

AFSCHRIJVINGSKOSTEN  3.048  2.905  2.756  2.745  2.663  2.665  2.674 

AFLOSSING 

FINANCIERING  -744  -744  -744  -744  -744  -744  -744 

INVESTERINGEN  -784  -2.029  -2.270  -2.254  -1.009  -1.075  -998 

MUTATIE WERKKAPITAAL 

EN VOORZIENINGEN  594 

eindsaldO banK 5.712 6.244 6.487 6.835 6.795 10.491 11.923

tabel 9.2 ONTWIKKELING FINANCIëLE EXPLOITATIE EN KASSTROMEN - BRON MEERJARENBEGROTING

Realisatie beginsaldo bank 2018 en 2019 gecorrigeerd voor overlopende betalingen voorgaand boekjaar.

(werkelijke beginsaldo’s 2018 = 2.415, 2019 = 5.712)
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Financiële ontwikkeling: exploitatie en 
kasstromen 
Zoals blijkt uit tabel 8.2 nemen de personeel-

slasten af tussen 2018 en 2020, als gevolg van 

de reductie in FTE bij zowel de scholen als de 

diensten. De huisvestingslasten en overige lasten 

nemen in 2019 toe en in 2020 weer af. In de begro-

ting 2019 is een aantal projecten opgenomen, 

maar in latere jaren is de projectruimte nog niet 

gealloceerd aan kostensoorten. Daarnaast worden 

er tussen 2019 en 2020 besparingen binnen de 

ondersteunende diensten gerealiseerd.

Verder valt op dat de afschrijvingskosten afnemen 

ten opzichte van 2019. Dit is het gevolg van 

een lager investeringsniveau. De eerste grote 

renovaties en verbouwingen zijn gepland na 

2024, waarna de afschrijvingskosten weer zullen 

toenemen.

Over de periode 2020-2024 wordt als doel gesteld 

om een positief resultaat van 2,9 miljoen Euro 

te behalen. Dit is nodig om voldoende ruimte in 

de liquiditeit te creëren voor twee grote investe-

ringen na 2024. Na aftrek van dit resultaat blijft 

een jaarlijkse ruimte van gemiddeld 1,3 miljoen 

Euro per jaar over om te investeren in projecten, 

versterking en vernieuwing.

In het jaar 2022 wordt een verlies geaccepteerd 

dat een gevolg is van de lagere overheidsbijdrage 

kwaliteitsmiddelen in dat jaar. Deze bijdrage 

wordt in 2023 gecompenseerd, waardoor in 

dat jaar een relatief hoog resultaat ontstaat. 

Onderdeel van de prognose is dat  zowel in 2021 

als in 2023  twee miljoen Euro aan overheidsbe-

kostiging wordt ontvangen die resultaatafhanke-

lijk is. Dit als gevolg van de regeling kwaliteits-

afspraken. Dit betekent dat er sprake is van een 

onzekerheid die samenhangt met het succes van 

de realisatie van de kwaliteitsagenda.

De liquiditeit neemt in de jaren 2020-2024 toe als 

gevolg van de resultaat doelstelling en het hogere 

niveau van afschrijvingen ten opzichte van de 

investeringen en de aflossing van financieringen. 

Dit is ook nodig, omdat een veel lager niveau 

van investeringen ten opzichte van de afschrij-

vingskosten op de langere termijn niet houdbaar 

is. Na 2024 volgen dan ook twee forse investe-

ringen in de renovatie van de gebouwen aan de 

Cypressehout in Zaandam. De liquiditeitsruimte 

die gecreëerd is wordt hiervoor ingezet.

Financiële ontwikkeling: balans en ratio’s
De belangrijkste ontwikkeling in de balans in 

tabel 9.3 is dat in 2019 een actief en een verplich-

ting ontstaan gerelateerd aan een financial 

lease overeenkomst. Dit betreft een nieuw 

schoolgebouw in Purmerend dat het Regio 

College gezamenlijk met het Horizon College zal 

betrekken. Hoewel Regio College de ruimte huurt 

van Horizon College, zorgt de lengte van het huur-

contract van 40 jaar ervoor dat het kwalificeert als 

financial lease en daarom zichtbaar wordt op de 

balans.

De verwerking van de financial lease overeen-

komst veroorzaakt een daling van de solvabiliteit. 

Als gevolg van de aflossing van de financial lease 

verplichting en overige financieringen en de 

geprognosticeerde resultaten, neemt de solvabi-

liteit richting 2024 weer toe. De liquiditeitsratio 

neemt eveneens tot en met 2024 toe. Na 2024 

zal deze op een bepaald moment weer afnemen 

als gevolg van de eerder vermelde renovatie 

investering.

interne beHeersing en 
risiCo’s

De Planning & Control jaarcyclus van het Regio 

College start met de kaderbrief. Vanuit het stra-

tegisch meerjarenplan, de meerjarenbegroting 

en actuele ontwikkelingen wordt hiermee aan de 

scholen en diensten een kader gegeven voor het 

opstellen van hun eigen jaarplan en begroting. 

Gedurende het jaar verantwoorden de scholen en 

diensten zich elk triaal (periode van 4 maanden) 

over de realisatie van hun jaarplan en begroting 

in hun eigen triaal rapportage. Naast financiële 

cijfers, wordt ook gerapporteerd over zaken als 

formatie, ziekteverzuim, medewerker tevreden-

heid, kwaliteit van onderwijs en risicobeheersing. 

De hoofdlijnen worden samengevat in een Regio 

College brede triaal rapportage. Gedurende een 

triaal wordt de ontwikkeling gevolgd aan de hand 

van een organisatie brede maandrapportage.

Het Regio College voert risicoanalyses uit op 

strategisch niveau, op het niveau van de onder-

wijs processen en de ondersteunende processen. 

Hierbij worden de risico’s geïnventariseerd en 

geprioriteerd. De risicoanalyses vormen de basis 

voor de te treffen beheersmaatregelen en het 

auditplan. Zowel binnen het onderwijs als de 

ondersteuning worden audits uitgevoerd om de 

kwaliteit en de effectiviteit van de risicobeheer-

sing te toetsen. De belangrijkste gesignaleerde 

risico’s op strategisch niveau zijn hieronder 

toegelicht.

Nieuwe organisatiestructuur

De borging van de nieuwe organisatie structuur 

dient nog verder gestalte te krijgen.  
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tabel 9.3 ONTWIKKELING FINANCIëLE BALANS EN RATIO’S (BRON MEERJARENBEGROTING)

balans (X € 1.000)
Realisatie 

2018

begROting 

2019

PROgnOse 

2020

PROgnOse 

2021

PROgnOse 

2022

PROgnOse 

2023

PROgnOse 

2024

aCtiva

vaste aCtiva

IMMATERIëLE VASTE ACTIVA 159 386 331 229 149 80 10

MATERIëLE VASTE ACTIVA 29.669 28.567 28.135 27.746 26.173 24.653 23.046

ACTIVA FINANCIAL LEASE 12.395 12.085 11.775 11.466 11.156 10.846

FINANCIëLE VASTE ACTIVA

tOtaal vaste aCtiva 29.828 41.348 40.552 39.750 37.787 35.888 33.902

vlOttende aCtiva

VORDERINGEN 1.427 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

LIQUIDE MIDDELEN 5.712 5.189 5.432 5.780 5.739 9.435 10.868

tOtaal  

vlOttende aCtiva
7.139 6.389 6.632 6.980 6.939 10.635 12.068

tOtaal 36.967 47.737 47.183 46.730 44.727 46.523 45.970

Passiva

eigen veRMOgen

EIGEN VERMOGEN 17.090 18.294 18.694 19.194 19.794 18.844 21.694

RESULTAAT BOEKJAAR 1.183 400 500 600 -950 2.850 500

tOtaal eigen veRMOgen 18.272 18.694 19.194 19.794 18.844 21.694 22.194

vOORZieningen 1.324 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

langlOPende sCHulden 9.793 9.050 8.306 7.563 6.819 6.075 5.332

veRPliCHting FinanCial 

lease

12.395 12.145 11.893 11.637 11.379 11.119

KORtlOPende sCHulden 7.577 6.398 6.338 6.281 6.226 6.174 6.125

tOtaal 36.967 47.737 47.183 46.730 44.727 46.523 45.970

RatiO’s 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SOLVABITEIT 1 (EV/BAL TOT) 0.49 0.39 0.41 0.42 0.42 0.47 0.48

SOLVABITEIT 2  

(EV+VZ/BAL TOT)

0.53 0.42 0.43 0.45 0.45 0.49 0.51

LIQUIDITEIT LM/KLS 0.76 0.81 0.86 0.92 0.92 1.53 1.77
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De medewerkers die gestart zijn in een nieuwe rol 

kunnen enerzijds nog verder groeien in deze rol. 

Anderzijds zal de werkverdeling tussen rollen nog 

verduidelijkt moeten worden. Begin 2019 vindt 

een evaluerend onderzoek plaats. Naar aanleiding 

hiervan worden eventueel interventies gedaan.

Schaalproblemen kleine opleidingen

Voor een aantal opleidingen geldt dat ze dermate 

klein zijn, dat het leidt tot schaalproblemen. In 

de praktijk betekent dit dat de kosten per student 

relatief hoog liggen en dat er sprake is van kwets-

baarheid door de beperkte omvang van het onder-

wijsteam. In 2019 wordt gekeken naar andere 

manieren van organiseren van het onderwijs, 

zodat deze problemen kunnen worden beperkt. 

Daarnaast wordt in 2019 een onderzoek uitgevoerd 

naar de mogelijkheden voor samenwerking met 

andere roc’s om schaalvoordelen te creëren.

Kwaliteit onderwijs

Wanneer gekeken wordt naar indicatoren op het 

gebied van onderwijs kwaliteit, zoals studieren-

dementen en student tevredenheid, dan doet 

Regio College het op verschillende vlakken minder 

goed dan de benchmark. De feedback cyclus en 

participatie van studenten kan nog verbeterd 

worden. Daarnaast zijn er nog teveel verschillen 

in werkwijze tussen opleidingen op thema’s als 

studie- en loopbaanbegeleiding, taal- en burger-

schapsonderwijs en differentiatie in de klas. Deze 

onderwerpen zijn geadresseerd in de nieuwe 

kwaliteitsagenda en worden met een Regio 

College brede visie en scope opgepakt.

Medewerker

Er is sprake van een hoog ziekteverzuim. 

Daarnaast blijkt uit het eind 2018 uitgevoerde 

medewerkersonderzoek dat Regio College minder 

goed scoort dan de benchmark als het gaat om 

tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van 

het personeel. Dit geldt vooral voor het onderwij-

zend personeel. In het onderwijs wordt ook een 

hoge werkdruk ervaren.

Op basis van het medewerkersonderzoek is 

het management in gesprek met de teams om 

de oorzaken te achterhalen en hierop actie te 

ondernemen. Tevens wordt er gewerkt aan een 

Werkplezierplan. De ontwikkeling van het ziekte-

verzuim wordt maandelijks gevolgd en op zowel 

re-integratie als preventie zijn diverse maatre-

gelen getroffen. 

Het personeelsbestand van Regio College kent 

een hoge gemiddelde leeftijd. De uitstroom van 

personeel als gevolg van pensionering vormt een 

bedreiging in de krappe arbeidsmarkt voor met 

name onderwijspersoneel. Het Regio College 

zoekt in zijn arbeidsmarkt strategie de breedte op 

door zij-instromers vanuit de beroepspraktijk om 

te scholen tot docent. Daarnaast wordt gekeken 

naar samenwerkingsverbanden met bedrijven, 

instellingen en branche organisaties, om mensen 

vanuit de beroepspraktijk te interesseren voor het 

vak van docent.

Daling aantal studenten

Zoals eerder aangegeven zal het aantal studenten 

op de middellange termijn naar verwachting een 

daling laten zien als gevolg van de demografi-

sche ontwikkeling. Mogelijke versterkende factor 

hierin is dat de route langs HAVO/VWO naar het 

hoger onderwijs aan populariteit wint. Daarnaast 

hebben studenten keuzevrijheid en kan het Regio 

College uiteraard ook studenten verliezen aan 

andere roc’s of commerciële opleiders. Een daling 

van het aantal studenten leidt tot vergroting van 

schaal problemen. Om de terugloop van studenten 

zoveel mogelijk te beperken werkt Regio College 

aan zijn reputatie door enerzijds de kwaliteit 

te verbeteren en anderzijds zijn zichtbaarheid 

te vergroten door meer gebruik te maken van 

sociale media. Ook bekijkt het Regio College hoe 

de impact van een eventuele daling beperkt kan 

worden, door aanpassing van het opleidingsport-

folio en mogelijkheden tot samenwerking met 

andere roc’s te onderzoeken. 

Het Regio College stelt jaarlijks prognoses op, op 

basis van de referentieraming van het ministerie 

van OC&W. Dit om tijdig organisatorische wijzi-

gingen te kunnen doorvoeren bij grote verande-

ringen in het aantal ingeschreven studenten.

Verandering beroepspraktijk en maatschappij

Het tempo van veranderingen in de beroepsprak-

tijk waar het Regio College zijn studenten voor 

opleidt gaat, met name als gevolg van technolo-

gische ontwikkelingen, steeds sneller. Daarnaast 

brengen maatschappelijke veranderingen, zoals 

de opkomst van sociale media, zowel kansen als 

bedreigingen met zich mee. Dit vraagt veel van de 

ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van 

medewerkers. Om deze reden wordt gekeken naar 

mogelijkheden om de persoonlijke en professio-

nele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, 

door meer ruimte hiervoor te creëren en interne 

initiatieven op het gebied van kennisdeling en 

opleiding te ontplooien. Daarnaast zijn in de 

kwaliteitsagenda maatregelen opgenomen die de 

aansluiting met de arbeidsmarkt waarborgen. 

Ook het curriculum van de opleidingen dient 
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continu up-to-date gehouden te worden. Daarom 

streeft het Regio College er naar om meer ruimte 

in de begroting te creëren voor vernieuwing van 

het onderwijs.

Privacy en informatiebeveiliging

Het Regio College registreert gegevens van 

studenten en medewerkers. De maatschappij en 

de wetgever verwachten dat zorgvuldig wordt 

omgegaan met deze gegevens en de registratie 

beperkt tot wat noodzakelijk is voor het uitoe-

fenen van de maatschappelijke functie. Dit is ook 

het uitgangspunt van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 

van kracht is. De AVG versterkt de rechten van 

individuen waarvan gegevens verwerkt worden 

en leidt tot extra verplichtingen bij organisaties 

die gegevens verwerken. Regio College heeft een 

Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en 

een implementatieplan opgesteld om ervoor te 

zorgen dat wordt voldaan aan de AVG.

treasury beleid
Het College van bestuur heeft een treasury-

statuut vastgesteld waarin de bevoegdheden met 

betrekking tot het verrichten van betalingen, 

het afsluiten van geldleningen en het uitzetten 

van liquide middelen nader is geregeld. Voor 

wat betreft het uitzetten van overtollige liquide 

middelen wordt door de instelling uitsluitend 

gebruik gemaakt 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 rege-

ling 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 2017 geen 

beleggingen en beleningen uitstaan. Het Regio 

College maakt geen gebruik van afgeleide finan-

ciële instrumenten (derivaten). Voor tijdelijke 

behoefte aan aanvullende liquide middelen kan 

gebruik worden gemaakt van een krediet voor een 

omvang van € 500.000.



bijlagen
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bijlage 1  specificatie van resultaten op kpi’s

tabel b.1.1  (BRON: EDUARTE)  
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1  Gewogen naar deeltijdfactor (BOL/BBL) 
2  Aantal diploma’s gemeten per kalenderjaar van het eerstgenoemde jaar in de kolom 
3  Streefcijfer uit instellingswerkplan

  2014/2015       2015/2016        2016/2017       2017/2018       2018/2019

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

onderWijsaantallen en kWaliteit
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VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) AANTAL VSV’ERS ABSOLUUT
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  2016 4

2015
  2016 4
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  2018 5

2017
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VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) aantal vsv’ers %

tabel b.1.2  (BRON: FACTSHEET VSV OCW FEBRUARI EN MAART 2019)

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 Werkveld  
over bpv 

Het aantal respondenten is met name bij de 

School voor Economie beperkt (45), dit vermindert 

de betrouwbaarheid van de resultaten. In onder-

staande tabel de ontwikkeling van de resultaten 

op Regio College niveau. De beoordeling is over de 

jaren heen vrijwel gelijk gebleven.

Resultaat bPv-enQuÊte 2018  

(MAXIMUM 5)
2012 2014 2016 2018

» Wat vindt u van de informatie over de Beroeps- 

    praktijkvorming (BPV) vanuit de opleiding?
3,1 3,1 3,1 3,1

» Wat vindt u van de begeleiding van de studenten  

   tijdens de BPV vanuit de opleiding?
3,2 3,3 3,3 3,2

» Wat vindt u van de aansluiting van het onderwijs  

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

» Wat vindt u van de wijze waarop de BPV wordt  

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

» Geef aan hoeveel vertrouwen u heeft in de  

   examinering (inclusief BPV) binnen de opleiding. 

   (indien niet van toepassing, sla de vraag dan over)

3,4 3,6 3,3 3,2

» Hoe functioneren werknemers met een diploma van  

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

tabel b.1.3 (BRON: BPV ENQUêTE REGIO COLLEGE 2018)
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tevredenHeid Werkgevers

Het onderzoek naar de tevredenheid van werkge-

vers over de beroepspraktijkvorming bij het Regio 

College vindt eveneens tweejaarlijks plaats en is 

in 2018 voor het laatst uitgevoerd met een eigen 

meting. In tabel 9.4 staan de resultaten per school 

weergegeven. De respons van de begeleiders in de 

beroepspraktijk was met name bij de school voor 

Economie en Toerisme te laag om representatief 

te kunnen zijn. Respons: school voor Economie 

en Toerisme 45; School voor Techniek en ICT 154; 

School voor Zorg, Welzijn en Sport 241.

Resultaat bPv-enQuÊte 2018 
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» Wat vindt u van de informatie over de beroeps- 

    praktijkvorming (bpv) vanuit de opleiding?
3,1 3.1 3,2 3,0

» Wat vindt u van de begeleiding van de studenten  

   tijdens de bpv vanuit de opleiding?
3,1 3,1 3,3 3,2

» Wat vindt u van de aansluiting van het onderwijs  

   op de beroepspraktijk?
3,1 3,0 3,1 3,1

» Wat vindt u van de wijze waarop de bpv wordt  

   beoordeeld?
3,3 3,1 3,3 3,3

» Geef aan hoeveel vertrouwen u heeft in de  

   examinering (inclusief bpv) binnen de opleiding.
3,2 3,1 3,3 3,1

» Hoe functioneren werknemers met een diploma van  

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

tabel b.1.4 (BRON: BPV-ENQUêTE 2018)
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personeel

De verdeling van personeel over de Scholen. 

sCHOOl vOOR  

eCOnOMie & tOeRisMe
2018 2017

 Fte abs. Fte % Fte aantal Fte %

DOCENTEN 63,1 85,52% 61,6 85,76%

ONDERWIJS OBP 5,4 7,32% 6,4 8,91%

PRiMaiR PROCes tOtaal 68,5 92,84% 68 94,67%

OBP ONDERSTEUNEND 5,28 7,16% 3,83 5,33%

WAARVAN MANAGEMENT 4,3 5,83% 2,3 3,20%

tOtaal 73,78 100% 71,83 100%

sCHOOl vOOR  

teCHnieK & iCt
2018 2017

 Fte abs. Fte % Fte aantal Fte %

DOCENTEN 50,57 85,58% 50,7 86,47%

ONDERWIJS OBP 4,2 7,11% 5,51 9,40%

PRiMaiR PROCes tOtaal 54,77 92,69% 56,21 95,87%

OBP ONDERSTEUNEND 4,32 7,31% 2,42 4,13%

WAARVAN MANAGEMENT 3,9 6,60% 2,21 3,77%

tOtaal 59,09 100% 58,63 100%

sCHOOl vOOR  

ZORg, welZijn & sPORt
2018 2017

 Fte abs. Fte % Fte aantal Fte %

DOCENTEN 81,42 82,01% 81,7 83,42%

ONDERWIJS OBP 10,5 10,58% 9,8 10,01%

PRiMaiR PROCes tOtaal 91,92 92,59% 91,5 93,42%

OBP ONDERSTEUNEND 7,36 7,41% 6,44 6,58%

WAARVAN MANAGEMENT 5,7 5,74% 4,7 4,80%

tOtaal 99,28 100% 97,94 100%

tabel b.1.5 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)
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inhuur  
Het aantal medewerkers op contract-uitzendbasis 

2018 bedraagt 37 fte (2017: 53 fte).

Personeelsbestand naar leeftijd
De gemiddelde leeftijd per ultimo 2018 is 50 jaar 

(2017: 50 jaar).

PeRsOneels-

bestand naaR 

leeFtijd  

31 DECEMBER 2017

aantal  

Mede- 

weRKeRs

PeRCentage 

van tOtaal

 2018 2017 2018 2017

18-30 40 33 8,3% 7,1%

31-40 72 67 14,9% 14,4%

41-50 104 97 21,5% 20,9%

51-60 165 172 34,2% 37,0%

61-65 99 95 20,5% 20,4%

 > 65 3 1 0,5% 0,2%

TOTAAL 483 465 100% 100%

tabel b.1.6 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)

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 2017 18,6 fte bedragen. In werkelijkheid maakte 

10,6 fte gebruik van seniorenverlof.

MObiliteit OveR 

Hele jaaR Fte Fte

aantal  

MedeweRKeRs

aantal  

MedeweRKeRs

 2018 2017 2018 2017

IN DIENST 48 39 76 68

UIT DIENST 38 41 60 59

tabel b.1.7 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)



73

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.

bijlage 2  Zittingstermijnen en  
nevenfuncties leden raad van toezicht

datuM  

aantReden

eind 1e teRMijn /  

HeRbenOeMing

eind 2e  

teRMijn
FunCtie

» P.C. tange JANUARI 2015 JANUARI 2019 24-9-2018 VOORZITTER

» M. de RijK JANUARI 2015 JANUARI 2019 24-9-2018 VICEVOORZITTER 

» l. elFFeRs JANUARI 2016 JANUARI 2020 24-9-2018 LID

» e. KalbFleisCH JUNI 2011 JUNI 2015 24-9-2018 LID

» g. Klein benninK FEBRUARI 2013 FEBRUARI 2017 24-9-2018

LID OP  

VOORDRACHT OR,  

SECRETARIS

» e. van deR buRg 24-9-2018 (ZIE TOELICHTING) VOORZITTER

» R.a.g. in ’t veld 4-10-2018 (ZIE TOELICHTING)
LID OP  

VOORDRACHT OR
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De voormalige raad van toezicht heeft op  

24 september besloten in zijn geheel af te treden, 

na benoeming van de heer Van der Burg als 

nieuwe voorzitter. Op 4 oktober is de heer In ’t 

Veld toegetreden tot de nieuwe raad van toezicht. 

De heren Van der Burg en In ’t Veld zijn in eerste 

instantie benoemd voor de periode tot 1 januari 

2019. Op die datum is een nieuwe RvT aange-

treden bestaande uit zes leden; de heren Van der 

Burg en In ’t Veld maken deel uit van deze raad 

van toezicht.

(neven)functies Raad van toezicht in 2018 

» P.C. tange
 - burgemeester gemeente Wormerland;

 - vicevoorzitter Vereniging Noord Hollandse  

  gemeenten;

 - voorzitter Bestuur Noord Hollandse   

  Molen-Federatie;

 - lid van Bestuur Stichting vrienden van ZMC  

  (Zaans Medisch Centrum);

 - lid Algemeen bestuur Gerrit Blaauwfonds.

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

  economische onderwerpen;

 - dagvoorzitter/moderator;

 - secretaris Stichting Glashouwer Producties,  

  theatergezelschap 

» dhr. e. Kalbfleisch Ra MCM:
 - lid raad van bestuur Topaz.

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

» Mevr. dr. l. elffers
 - Lector Beroepsonderwijs Hogeschool van   

  Amsterdam

 - Universitair docent Onderwijskunde,   

  Universiteit van Amsterdam

» e. van der burg
 - Fractievoorzitter VVD gemeenteraad   

  Amsterdam

 - Voorzitter raad van commissarissen Floriade 

 - Voorzitter Nederlandse Atletiekunie

 - Voorzitter raad van toezicht NTR 

 - Voorzitter raad van toezicht Nederlandse   

  Stichting gehandicapte kind

 - Bestuurslid Nationaal Verzetsmuseum

 - Voorzitter landelijke obesitastafel

 - Eenzaamheidsambassadeur

 - Bestuurder Talentfonds Yvonne van Gennip

 - Lid stuurgroep “We zien je wel”

 - Lid Topteam Sport

» drs. R.a.g. ’t veld
 - Landelijk projectleider Belastingdienst

 - Voorzitter raad van toezicht Stichting   

  Katholiek Onderwijs West-Friesland 
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» dhr. dr. ir. P.w. van amersfoort:
 - lid Regionaal Economisch Overleg Zaanstreek;

 - 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

 - lid raad van toezicht Koninklijke Visio, 

  expertisecentrum voor blinden en   

  slechtzienden

 - lid van de thema adviescommissie 

  kwalificeren en examineren (vanaf 1 maart 2018)

» b.j.F. Fransen
 - Lid raad van toezicht Stichting    

  Onderwijsgeschillen

 - Voorzitter raad van toezicht MBO Rijnland  

  (tot 1-12-2018)

 - Voorzitter raad van toezicht Christelijke   

  Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden  

  (tot 1-12-2018)

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 2018 geen onderwijs 

uitbesteed in de zin van de Notitie Helderheid.

tHema 2: 
investeren van publieke middelen in private 
activiteiten
Het Regio College heeft in 2018 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 2017 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 2018 tot en met  

31 december 2018 hebben 203 studenten het 

Regio College verlaten, waarvan 74 met bekos-

tigd diploma en 129 zonder bekostigd diploma. 

Nader gespecificeerd naar tijdstip: 68 in de maand 

oktober (waarvan 38 met diploma), 67 in de 

maand november (waarvan 10 met diploma) en  

68 in de maand december (waarvan 26 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 2018 (peildatum 1 oktober) waren er ten 

opzichte van 2017 (peildatum eveneens 1 oktober) 

723 studenten van crebo veranderd en 112 van 

leerweg. Administratieve verwerking van deze 

mutaties geschiedt volgens de uitgangspunten in 

de Notitie Helderheid. 

Van de 1575 studenten die in 2018 een bekostigd 

diploma hebben ontvangen, hebben 328 studenten 

in de jaren 2014 tot en met 2018 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 B.4.1 is een overzicht opgenomen van de 

organisaties waarvoor het Regio College in 2018 

maatwerktrajecten en trajecten met groepskosten 

heeft uitgevoerd. Het gaat hier om bekostigd 

onderwijs, waarbij zo nodig met de betreffende 

werkgevers extra kosten worden verrekend in 

verband met door de werkgever gewenst maat-

werk resp. afwijkende groepsgrootte. Bij de 

uitvoering van deze trajecten worden de voor-

waarden in acht genomen zoals geformuleerd 

in de Notitie Helderheid en in de handreiking 

voor de inrichting van onderwijskundige publiek-

private arrangementen.

bijlage 5  verantwoording notitie  
Helderheid
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Overzicht werkgevers waarvoor het  

Regio College in 2018 maatwerktrajecten en  

trajecten met groepskosten (bekostigd onderwijs) 

heeft uitgevoerd:

» Forbo

» Sanquin

» Tinteltuin

» Technicom

» Meevaart Ontwikkelgroep

» Zorgcirkel/Opstap

» GGZ Noord Holland-Noord

» Evean

Overzicht werkgevers waarvoor het  

Regio college niet bekostigd contractonderwijs 

heeft uitgevoerd:

» Zorgcentrum Horizon

» Evean

» Het Mennsistenerf

» Pennemes

» Zorgcentrum Wilgaerden

» Boven IJ Ziekenhuis

» Novum plus

» Wilgaarden

» Zaans Medisch Centrum

» JC Zaanstad

OveRZiCHt b.4.1 (BRON: FINANCIëLE ADMINISTRATIE)

Daarnaast heeft het Regio College in 2018 op 

beperkte schaal niet-bekostigd contract onderwijs 

uitgevoerd. Het bedrag aan contract inkomsten/

bedrijfsopleidingen over 2018 bedraagt € 419.645 

tegen totale baten van € 42.358.239,77. Dit 

betekent dat bedrijfsopleidingen nog 0,99% van 

de totale opbrengst/baten uitmaken. (bron: 

Financiële Administratie)

tHema 8: 
buitenlandse studenten en onderwijs in het 
buitenland
Het Regio College heeft in 2018 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 2017 (na resultaat Bestemming)

activa 2018 2017

€ €

vaste activa

1.1 immateriële vaste activa 158.902 221.757

1.2 materiële vaste activa 29.668.674 31.869.737

1.3 Financiële vaste activa 1 1

totaal vaste activa 29.827.577 32.091.494

vlottende activa

1.4 vorderingen 1.427.379 849.807

1.5 liquide middelen 5.712.045 2.415.151

totaal vlottende activa 7.139.424 3.264.958

totaal activa 36.967.001 35.356.452

passiva 2018 2017

€ €

2.1 eigen vermogen 18.272.351 17.089.821

2.2 voorzieningen 1.324.016 1.037.473

2.3 langlopende schulden 9.793.172 10.536.726

2.4 kortlopende schulden 7.577.462 6.692.432

totaal passiva 36.967.001 35.356.452
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» Baten en lasten

staat van Baten en lasten

realisatie Begroting realisatie

2018 2018 2017

€ € €

3. Baten

3.1 RIJKSBIJDRAGEN OCW 39.904.806 38.506.065 37.949.491

3.2 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 611.498 642.000 1.475.990

3.3 COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN 1.917.366 922.282 1.813.714

3.4 BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN 675.402 280.000 494.094

3.5 OVERIGE BATEN 822.272 325.966 624.951

3. totaal Baten 43.931.344 40.676.313 42.358.240

4. lasten

4.1 PERSONEELSLASTEN 31.543.062 29.423.521 31.512.134

4.2 AFSCHRIJVINGEN 3.047.682 3.366.665 2.957.823

4.3 HUISVESTINGSLASTEN 2.741.271 2.893.500 3.470.387

4.4 OVERIGE LASTEN 5.253.719 5.101.227 6.402.363

4. totaal lasten 42.585.734 40.784.913 44.342.706

saldo Baten en lasten 1.345.610 -108.600 -1.984.466

5. Financiële Baten  
en lasten

-163.080 -195.000 -212.553

totaal resultaat 1.182.530 -303.600 -2.197.019
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» kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht  

2018 2017

€ €

Kasstroom uit BedrijFsoperationele activiteiten

SALDO BATEN EN LASTEN  1.345.610  -1.984.466 

 1.345.610  -1.984.466 

AANPASSING VOOR:

AFSCHRIJVINGEN  3.047.682  2.957.822 

MUTATIES VOORZIENINGEN  286.543  -109.688 

 3.334.225  2.848.134 

VERANDERING IN WERKKAPITAAL:

VORDERINGEN  -577.572  2.173.880 

SCHULDEN  885.033  1.482.250 

SUBTOTAAL  307.461  3.656.130 

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES  4.987.295  4.519.797 

ONTVANGEN INTEREST  155  - 

BETAALDE INTEREST  -163.235  -212.553 

SUBTOTAAL  -163.080  -212.553 

totaal Kasstroom uit BedrijFsoperationele 
activiteiten

 4.824.215  4.307.244 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen in immateriële vaste activa (-/-)  -12.661  -40.436 

investeringen in materiële vaste activa (-/-)
 -771.105 

 
-14.484.869 

totaal Kas stroom uit investerings-
activiteiten

 -783.766 -14.525.305 

Kasstroom uit Financieringsactiviteiten

nieuw opgenomen lening  -  8.500.000 

aFlossing langlopende schulden (-/-)  -743.554  -1.168.554 

totaal Kasstroom uit Financierings-
activiteiten

 -743.554  7.331.446 

totaal netto Kasstroom  3.296.895  -2.886.615 

2018 2017

 €  € 

het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

stand per 1 Januari  2.415.151  5.301.766 

mutatie geldmiddelen  3.296.894  -2.886.615 

stand per 31 decemBer  5.712.045  2.415.151 

» de liquide middelen zijn gestegen als gevolg van het positieve resultaat in 2018.
» daarnaast is er in 2018 minder geinvesteerd dan afgeschreven wat tevens zorgt voor een positief kasstroomeffect.
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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,  

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.  

Lasten worden verwerkt wanneer een verminde-

ring van het economisch potentieel,  

samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplich-

ting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg 

alle of alle toekomstige economische voordelen en 

alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot 

een actief of verplichting aan een derde zijn 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 gerappor-

teerde waarde van activa en verplichtingen,  

en van baten en lasten.  

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 

van deze schattingen. De schattingen en onder-

liggende veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden  

opgenomen in de periode waarin de schatting 

wordt herzien en in toekomstige perioden waar-

voor de herziening gevolgen heeft. 

 

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel 

 primaire financiële instrumenten, zoals 

» grondslagen van waardering van 
activa en passiva 
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 investeringen in aandelen en obligaties,  

handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 

leningen en overige financieringsverplichtingen, 

handelsschulden en overige te betalen posten, 

alsmede afgeleide financiële instrumenten  

(derivaten) verstaan. In de jaarrekening zijn de 

volgende categorieën financiële instrumenten 

opgenomen: Handelsportefeuille (financiële activa 

en financiële verplichtingen), gekochte leningen 

en obligaties, verstrekte leningen en overige 

 vorderingen, Overige financiële  verplichtingen. 

 

Het Regio College maakt geen gebruik van 

 afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Een financieel actief en een financiële verplichting 

worden gesaldeerd indien de instelling beschikt 

over een deugdelijk juridisch instrument om het 

financiële actief en de financiële verplichting 

gesaldeerd af te wikkelen en de instelling het 

 stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig 

netto of simultaan af te wikkelen. Indien sprake is 

van een overdracht van een financieel actief  

dat niet voor verwijdering uit de balans in aan-

merking komt, wordt het overgedragen actief en 

de daarmee samenhangende verplichting niet 

gesaldeerd. Na de eerste opname worden financi-

ele instrumenten op de hierna beschreven manier 

gewaardeerd. 

 

verstrekte leningen en overige  
vorderingen  
Verstrekte leningen en overige vorderin-

gen worden na eerste opname gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 

de  effectieve rentemethode, verminderd met 

 bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

 

langlopende en kortlopende schulden en  
overige financiële verplichtingen  
Langlopende en kortlopende schulden en overige 

financiële verplichtingen worden na eerste 

opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 

 kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar 

van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden. 

 

immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclu-

sief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur. 

» Automatisering software. Afgeschreven in 5 

jaar, is 20 % per jaar. 

materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 

of vervaardigingprijs onder aftrek van lineaire 

afschrijvingen gedurende de geschatte economi-

sche levensduur.  

Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Er wordt rekening gehouden met de bijzon-

dere waardeverminderingen die op balansda-

tum 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 40 jaar, is 2,50% 

 per jaar 

» Verbouwing gebouwen. Afgeschreven in 10 jaar  

 of 30 jaar, is 10% of 3,33% per jaar. 

» Installaties. Afgeschreven in 15 of 10 jaar, 

 is 6,66% of 10% per jaar. 

» Automatisering hardware. Afgeschreven in 3 

 of 5 jaar, is 33,33% of 20% per jaar. 

» Kantoorinventaris & Inrichting voor onder-

 steunende diensten. Afgeschreven in 15 of 

 10 jaar, is 6,66% of 10% per jaar. 

» Kantoorinventaris & Inrichting voor onderwijs 

 afdelingen. Afgeschreven in 10 jaar, is 10% 

 per jaar. 

 

Onderhoudsuitgaven worden slechts  geactiveerd 

indien zij de gebruiksduur van het object 

 verlengen. 

 

Financiële vaste activa 
De grondslagen voor overige financiële vaste 

activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële 

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

worden beoordeeld op bijzondere waardevermin-

deringen wanneer wijzigingen of omstandighe-

den zich voordoen die doen vermoeden dat de 

boekwaarde van een actief niet terugverdiend 

zal worden. De terugverdienmogelijkheid van 

activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 

boekwaarde van een actief te vergelijken met de 

geschatte contante waarde van de toekomstige 

netto kasstromen die het actief naar verwachting 

zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een 

actief hoger is dan de geschatte contante waarde 

van de toekomstige kasstromen, worden bijzon-

dere waardeverminderingen verantwoord voor het 

verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 

waarde.  

 

vorderingen 
De grondslagen voor de waardering van vorderin-

gen zijn beschreven onder het hoofd Financiële 

instrumenten. 

 

eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reser-

ves, welke als publieke middelen zijn aangemerkt, 

en een 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, re-

integratie en contractactiviteiten  

in het verlengde van de publieke taak); 

c. overige private activiteiten (bijvoorbeeld 

contractactiviteiten niet in het verlengde van de 

publieke taak). 

Het Regio College merkt in lijn met 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 Publiek-Privaat. 

 

voorzieningen 
1.  Algemeen. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 

afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk 

is dat de uitstroom van middelen noodzakelijk is 

en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 

schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen 

per balans datum af te wikkelen. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de uitgaven die naar ver-

wachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 

en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Wanneer de verwachting is dat een derde de 

verplichting vergoedt en wanneer het waarschijn-

lijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen  

bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt 

deze vergoeding als een actief in de balans opge-

nomen. 

 

2. Voorziening langdurig zieke medewerkers en  

wachtgeld risico’s. 

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 balansda-

tum af te wikkelen. De beste schatting is geba-

seerd op  contractuele afspraken met personeels-

leden (cao en Individuele arbeidsovereenkomst). 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 

worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 

winst-en-verliesrekening  

gebracht. 

 

3. Voorziening jubilea. 

De jubileumvoorziening betreft een voorzie-

ning 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, blijf kans en leeftijd. 

 

langlopende schulden 
De waardering van langlopende schulden 

is toegelicht onder het hoofd Financiële 

 instrumenten. 
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Kortlopende schulden 
De waardering van kortlopende schulden 

is toegelicht 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 winst-en-verliesrekening gebracht. 

 

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, dan 

worden deze naar rato van de verrichte werk-

zaamheden als baten verantwoord. Subsidies met 

betrekking tot investeringen en materiële vaste 

activa worden in mindering gebracht op het  

desbetreffende actief en als onderdeel van de 

afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en 

lasten.  

 

verlenen van diensten 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten 

geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot desbetref-

fende aan de balansdatum in verhouding tot de in 

totaal te verrichten diensten. 

 

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 opgenomen 

naar rato van het stadium van voltooiing van de 

transactie op verslagdatum. (de zogeheten percen-

tage 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 

verlieslatende projecten. De deelnemersbijdragen 

worden per schooljaar in rekening gebracht, maar 

tijdsevenredig maar tijdsevenredig als baten in 

het betreffende boekjaar opgenomen. 

 

lasten 
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben. 

 

personeelsbeloningen 
De beloningen  van het personeel worden als last 

in de winst-en verlies-rekening 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 overtreffen, 

wordt het meerdere opgenomen als een toekom-

stigebetalingen door de instelling. 

 

ontslagvergoeding  
In verband met bestaande uitkeringsregelingen 

voor medewerkers in de onderwijssector heeft 

Regio College beleid om betaling van ontslagver-

goedingen 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 verplich-

tingen ten opzichte van het fonds en de werk-

nemers, 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.  
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Het al dan niet bestaan van additionele ver-

plichtingen 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 noodzakelijk 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 

 onderneming zal toevloeien en de vordering 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 

Beleidsregels Wnt 
Voor de uitvoering van de Wet normering bezol-

diging topfunctionarissen in de (semi)publieke 

sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden 

aan de Beleidsregel toepassing WNT. 

 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 

verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij 

de verwerking van de rentelasten wordt 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 afhankelijke kinderen). 

 

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en ver-

koopt de stichting diensten van en aan verschil-

lende verbonden partijen waarin de Stichting een 

belang van 50% of minder bezit dan wel waarin 

50% of minderzeggenschap bestaat. Deze trans-

acties worden op zakelijke grondslag uitgevoerd 

tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die 

van transacties met derden. Er hebben zich geen 

transacties met verbonden partijen voorgedaan 

op niet-zakelijke grondslag. 

 

Kasstroomoverzicht  
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van 

de indirecte methode.  

 

Financiële instrumenten 
De onderneming maakt in de normale bedrijfs-

uitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 

instrumenten die de onderneming blootstelt 

aan valutarisico, rente- en kasstroomrisico, 

reële-waarderisico, marktrisico, kredietrisico en 

liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen 

heeft de onderneming een beleid inclusief een 

stelsel van limieten en procedures opgesteld om 

de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ont-

wikkelingen op de financiële markten en daarmee 

de financiële prestaties van de onderneming te 

beperken
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» activa

1.1  immateriële vaste activa gespeciFiceerd

soFtWare totaal iva

€ €

AANSCHAFWAARDE  1.264.801  1.264.801 

CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN EN DESINVESTERINGEN  -1.043.044  -1.043.044 

BoeKWaarde per 1 januari 2018  221.757  221.757 

INVESTERINGEN  12.661  12.661 

DESINVESTERINGEN  -  - 

AFSCHRIJVINGEN  -75.516  -75.516 

AFSCHRIJVING DESINVESTERINGEN  -  - 

totaal mutaties  -62.855  -62.855 

per 31 decemBer 2018

AANSCHAFWAARDE  1.277.462  1.277.462 

CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN EN DESINVESTERINGEN  -1.118.560  -1.118.560 

BoeKWaarde per 31 decemBer 2018  158.902  158.902 

» de software is extern aangekochte software voor intern gebruik.
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1.2  materiële vaste activa gespeciFiceerd

€ € € € € € € €

aanschaFwaarde  2.497.388  36.825.538  7.347.593  1.873.464  1.261.219  2.516.558  57.387  52.379.147 

cumulatieve aFschriJvingen 
en desinvesteringen

 -  -14.686.634  -2.426.283  -1.442.831  -590.589  -1.363.072  -  -20.509.410 

BoeKWaarde per 
1 januari 2018

 2.497.388  22.138.904  4.921.310  430.633  670.630  1.153.486  57.387  31.869.737 

investeringen  33.033  207.717  507.401  80.339  -57.387  771.103 

desinvesteringen  - 

aFschriJvingen  -1.805.777  -523.338  -300.906  -95.950  -246.195  -2.972.166 

aFschriJving 
desinvesteringen

 - 

totaal mutaties  -  -1.772.744  -315.621  206.495  -95.950  -165.856  -57.387  -2.201.063 

per 31 decemBer 2018

aanschaFwaarde  2.497.388  36.858.571  7.555.310  2.380.865  1.261.219  2.596.897  -  53.150.250 

cumulatieve aFschriJvingen 
en desinvesteringen

 -  -16.492.411  -2.949.621  -1.743.737  -686.539  -1.609.267  -  -23.481.576 

BoeKWaarde per 
31 decemBer 2018

 2.497.388  20.366.160  4.605.689  637.128  574.680  987.629  - 29.668.674 

waardebepaling woz peildatum 01-01-2018 (betreft meest recente woz-beschikking).

woz-waarde geBouwen en terreinen € 18.968.000

verzekeringswaarde geBouwen € 43.843.000
(de totale verzekerde waarde incl. inventaris en huurdersbelang bedraagt  
€ 55.532.709)

» de investeringen in automatisering betreft de vernieuwing van netwerk- en computerapparatuur en overname hardware ivm de overgang  
    naar een andere netwerkbeheerder.
» 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.
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1.3  Financiële vaste activa

stand per 1 Januari 2018  1 

dotatie  -   

onttrekkingen/reclassiFicatie  -   

stand per 31 decemBer 2018  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 

2018 2017

€ €

1.4.1 deBiteuren  569.006  532.350 

1.4.2 overlopende activa  595.420  315.621 

overige vorderingen  262.953  1.836 

totaal vorderingen  1.427.379  849.807 

speciFicatie deBiteuren 

deBiteuren  669.334  571.923 

voorziening deBiteuren  100.328  39.573 

deBiteuren  569.006  532.350 

voorziening deBiteuren

stand per 1 Januari  39.573  68.023 

dotatie  71.196  - 

onttrekking  -10.441  -28.450 

voorziening per 31 decemBer  100.328  39.573 

» onder Overige vorderingen is een vordering op het uwv opgenomen ivm betaalde transitievergoedingen. 
    de vordering kan in 2020 ingediend worden.

speciFicatie overlopende activa 

VOORUITBETAALDE KOSTEN  467.004  315.621 

NOG TE FACTUREREN  128.416 

overlopende activa  595.420  315.621 

» de overlopende activa betreft de vooruitbetaalde kosten ivm licenties en abonnementen en de van studers 
    nog te ontvangen bedragen. 
» alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.   

1.5 liquide middelen

2018 2017

€ €

kasmiddelen  3.074  9.286 

tegoeden op Bankrekeningen  63.805  47.221 

deposito's  155  - 

schatkistBankieren  5.645.011  2.358.644 

totaal liquide middelen  5.712.045  2.415.151 

» in de kasmiddelen is een bedrag van € 2,7k (2017 € 3,0k) opgenomen, ten behoeve van de retourbetaling borg 
    kluisjes eind schooljaar 2018/2019.
» de borg is opgenomen als vooruitontvangen bedragen onder de kortlopende schulden.
» 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

01-01-2018 resultaat 31-12-2018

€ € €

algemene reserve  15.809.547  1.182.530  16.992.077 

Bestemmingsreserve  1.280.274  -  1.280.274 

eigen vermogen  17.089.821  1.182.530  18.272.351 

speciFicatie 
Bestemmingsreserve(s)

01-01-2018 onttreKKing dotatie 31-12-2018

€ € € €

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 03-06-2019 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2018 goedgekeurd en het voorstel  van  
   het College van Bestuur overgenomen om het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  ten gunste te brengen van  
   de Algemene Reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening 2018 verwerkt.

2.2  voorzieningen 

Wachtgeld
risico

juBileum
langdurig

zieKen

totaal
personele

voorzieningen

€ € € €

stand per 1 Januari 2017  655.587  373.461  118.113  1.147.161 

dotatie  -  6.483  261.742  268.225 

onttrekkingen  -377.913  -377.913 

stand per 31 decemBer 
2017

 277.674  379.944  379.855  1.037.473 

stand per 1 Januari 2018  277.674  379.944  379.855  1.037.473 

dotatie  131.593  5.176  149.774  286.543 

onttrekkingen  -  - 

stand per 31 decemBer 
2018

 409.267  385.120  529.629  1.324.016 

kortlopend < 1 Jaar  186.249  23.528  529.629  739.406 

langlopend > 1 en < 5 Jaar  223.017  100.342  -  323.359 

langlopend > 5 Jaar  -  261.250  -  261.250 

 409.266  385.120  529.629  1.324.015 
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2.3  langlopende schulden

» in 2017 is in verband met de koop van cypressehout 95-97 een nieuwe lening afgesloten ter grootte van € 8.500.000. 
    de looptijd van de nieuwe lening bedraagt 10 jaar.

oorspronkeliJk lening Bedrag  19.091.911 

AFGELOST T/M 31 DECEMBER 2017  7.811.631 

stand per 1 januari 2018  11.280.280 

aangegane leningen  - 

AFLOSSINGEN 2018  -743.554 

 10.536.726 

kortlopende deel van de langlopende schuld < 1 Jaar  -743.554 

stand per 31 decemBer 2018  9.793.172 

langlopend deel > 1 Jaar en < 5 Jaar  2.974.216 

langlopend deel > 5 Jaar  6.818.956 

 9.793.172 

» De gemiddelde rentevoet over de langlopende lening is 1,38% (2017: 2,87%).
» Van de opgenomen leningen is € 693.377 vastrentend tot 1 februari 2020, € 812.948 vastrentend tot 1 februari 2023,  
   € 1.380.401 vastrentend tot 1 maart 2023, en € 7.650.000 vastrentend  tot 1 december 2026.
 
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 € 8.500.000 afgegeven door Stichting Waarborgfonds.
» Een borgstelling ad € 1.704.400 afgegeven door Stichting Waarborgfonds.
» Een borgstelling ad € 1.845.978 afgegeven door Stichting Waarborgfonds.

Bepalingen  
» Verpanding aan de banken van alle vorderingen die het Regio College nu of in de toekomst op de banken heeft of 
   zal hebben.
» Solvabiliteitsratio van minimaal 20%.
» Nettoresultaat van het huidige verslagjaar en de volgende 5 prognosejaren dient gemiddeld positief te zijn.
» Integrale personeelslast van de totale baten dient < 75% te zijn.
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» kortlopende schulden

2.4  Kortlopende schulden

2018 2017

€ €

schulden aan kredietinstellingen  743.554  743.554 

2.4.1 schulden aan ocw  296.198  -12.454 

crediteuren  1.448.308  1.584.659 

2.4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.287.180  1.248.496 

schulden uit hooFde van pensioenen  332.661  317.325 

2.4.3 overlopende passiva  3.469.561  2.810.852 

totaal Kortlopende schulden 7.577.462  6.692.432 

2.4.1 speciFicatie schulden aan ocW

niet geoormerkte suBsidies ocw  -  - 

geoormerkte suBsidies ocw  296.198  -12.454 

 296.198  -12.454 

2.4.2 speciFicatie Belastingen en premies sociale verzeKeringen

te Betalen loonheFFing  939.689  877.461 

te Betalen omzetBelasting  2.862  60.592 

te Betalen premies sociale verzekeringen  344.629  310.443 

 1.287.180  1.248.496 

2.4.3 speciFicatie overlopende passiva

vooruitontvangen college- en lesgelden  716.429  673.895 

nog te Betalen vakantiegeld  862.318  812.315 

nog te Betalen vakantiedagen  117.859  128.277 

vooruitontvangen opBrengsten  95.348  230.568 

nog te Betalen kosten  1.618.532  814.800 

vooruitontvangen Bedragen  -  95.997 

te Betalen accountants- en administratiekosten  59.075  55.000 

 3.469.561  2.810.852 

» De vooruitontvangen opbrengsten betreft het ontvangen voorschot i.v.m. de subsidie Plusvoorziening.
» Het Regio College heeft besloten om per 1 september 2019 het onderwijs in de gemeente Purmerend onder te 
   brengen in de nieuwbouwlocatie van het Horizon College. Voor de afkoop van het huidige huurcontract is onder 
   de nog te betalen kosten een verplichting opgenomen. Verder is er een verplichting opgenomen voor de 
   herinrichting van het buitengebied Cypressehout. 
» Daarnaast is onder de nog te betalen kosten een verplichting opgenomen i.v.m. een vertrekregeling van 
   medewerkers.
» De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.  
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» model g

toeWijzing realisatie

omschrijving jaar KenmerK datum Bedrag
saldo 
2017

ont-
vangen

lasten
saldo 
2018

€ € € € €

g1  suBsidies zonder verreKening clausules

lerarenBeurs / suBsidie 
studieverloF Bve

2018 928226-1 20-09-2018 19.038 -19.038 19.038

lerarenBeurs / suBsidie 
studieverloF Bve

2018 940898-1 19-12-2018 -8.461 8.461 -8.461

lerarenBeurs / suBsidie 
ziJ-instroom

2018 942045-1 19-12-2018 80.000 -80.000 80.000

voorziening 
leermiddelen 
minimagezinnen 2017

2018 926423-2 21-08-2018 93.920 -93.920 93.920

salarismix 
randstadregio's leraren 
mBo

2018 941917-1 19-12-2018 1.060.685 -1.060.685 1.060.685  - 

totaal aFlopend  
per 31-12-2018

 1.245.182  - 1.245.182-  1.245.182  - 

g2 a verantWoording suBsidie aFlopend op 31-12-2018

schoolmaatschappeliJk 
werk Bve smm6

2018 874339-2 20-12-2016 162.776  - -162.776 162.776  - 

regionaal 
investeringsFonds mBo 
(Fptc 2.0)

2016 646801-1 20-10-2014 508.706  12.454 -76.306 63.852

totaal aFlopend  
per 31-12-2018

 671.482  12.454  239.082-  226.628  - 

g2 B verantWoording suBsidie na 31-12-2018

regionaal programma 
voortiJdig 
schoolverlaten 2017-2020

2016

OND/ 

ODB-2016/ 

17722U

114-11-2016 1.843.372 -176.094 -580.228 460.124 -296.198

totaal doorlopend 
per 31-12-2018

1.843.372 -176.094 -580.228 460.124 -296.198

totaal geoormerKte 
suBsidies

2.514.854 -163.640 -819.310 686.752 -296.198

g3  niet-geoormerKte suBsidies

kwaliteitsaFspraken mBo 2018 862386-1 19-12-2017  1.710.426  - -1.710.426 1.710.426  - 

kwaliteitsaFspraken mBo 
resultaataFhankeliJk 
Budget Bpv

2018 937795-1 27-10-2017  658.602  - -658.602 658.602  - 

kwaliteitsaFspraken mBo 
2017 excellentie mBo ocw

2018 862464-1 19-12-2017  225.453  - -225.453 225.453  - 

kwaliteitsaFspraken mBo 
resultaataFhankeliJk 
Budget 2018

2018 935983-2 20-11-2018  1.715.614  - -1.715.614 1.715.614  - 

compensatie langere 
verBliJFsduur ocw

2018 854191-3 20-09-2017  193.749  - -193.749 193.749  - 

totaal niet-
geoormerKte suBsidie

4.503.844  - -4.503.844 4.503.844  - 

totaal generaal 8.263.880 -163.640 -6.568.336 6.435.778 -296.198
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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

» HORIZON COLLEGE HUUR KAREKIETPARK PURMEREND  898.713  2.696.139  32.353.668 

» SPG HUUR LOCATIE HEERHUGOWAARD  40.787  -  - 

» TETRIX  VOOR DE HEMKADE IN ZAANDAM  45.483  15.161  - 

» GEMEENTE PURMEREND VOOR “DE SPINNEKOP” TE  PURMEREND  307.459  -  - 

» BOUW MENSEN VOOR DE JUFFERSTRAAT TE ZAANDAM  235.953  157.302  - 

» GEMEENTE ZAANSTAD HUUR TOPSPORTCENTRUM DE KOOG  52.101  156.304  186.696 

» ATLASCOLLEGE EEN HUUROVEREENKOMST TRIADE  26.136  19.602  - 

totaal huur  1.606.632  3.044.508  32.540.364 

ict-verplichtingen

» CANON INZAKE DE HUUR VAN DE KOPIEERAPPARATEN  67.840  67.840  - 

» FLEVO ICT INZAKE TELEFONIE  ZAANDAM EN PURMEREND  26.510  -  - 

» IT WORKS INZAKE BEHEER EN ONDERHOUD IT INFRASTRUCTUUR  636.118  1.272.236  - 

» PSG INZAKE ICT OP DE LOCATIE SPINNEKOP IN PURMEREND  31.921  -  - 

totaal ict verplichtingen  762.390  1.340.076  - 

overige verplichtingen

» ETP EXPLOITATIE VOF  INZAKE ONDERHOUD VAN ENERGIEOPSLAG  

    INSTALLATIE

 86.277  258.831  690.215 

» OVEREENKOMST FINANCIERING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 

    T.B.V. DE TRIADE

 53.945  161.835  1.456.515 

» ATN BEVEILIGERS  112.882  -  - 

» SCHOONMAAKBEDRIJF SUCCES  508.722  -  - 

» MARKIES (CATERING)  93.000  279.000  62.000 

» KPN (SURFNET)  21.814  -  - 

» CSU INZAKE GLASBEWASSING  34.421  34.421  - 

» ENECO GAS  67.859  -  - 

» LIANDER NETBEHEER  46.532  -  - 

» ENECO ELECTRA  118.575  118.575  - 

» WERKOM POSTBEZORGING  52.896  -  - 

» KROPMAN BEHEER EN ONDERHOUD GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES  90.145  180.290  - 

totaal overige verplichtingen  1.287.068  1.032.952  2.208.730 

totaal  3.656.090  5.417.535  34.749.094 

gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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toelichting niet in de  
Balans opgenomen activa en 
verplichtingen

Financiële instrumenten:

Kredietrisico 

De onderneming loopt kredietrisico over lenin-

gen 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 

 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 liquiditeits-

positie 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 

 kasmiddelen, kortlopende vorderingen en 

 schulden e.d. benadert de boekwaarde daarvan. 
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» toelichting op baten

3 Baten

realisatie Begroting realisatie

2018 2018 2017

€ € €

3.1 rijKsBijdragen

3.1.1.1 riJksBiJdragen ocw  33.478.083  33.230.120  32.556.002 

3.1.2.1 geoormerkte suBsidies  162.776  181.000  181.279 

3.1.2.2 niet-geoormerkte suBsidies  6.263.947  5.094.945  5.212.210 

 39.904.806  38.506.065  37.949.491 

» De hogere rijksbijdragen worden veroorzaakt door loon- en prijscompensatie, hogere studentenaantallen en een  
    hogere toekenning van het resultaatafhankelijk budget. 

3.2  overige overheidsBijdragen en -suBsidies

3.2.1 gemeenteliJke BiJdragen en suBsidies  134.372  136.000  631.280 

3.2.2 overige overheidsBiJdragen  477.126  506.000  844.710 

 611.498  642.000  1.475.990 

» De gemeentelijke bijdragen zijn lager doordat in 2017 het contract ivm volwasseneneducatie niet is verlengd.
» De overige overheidsbijdragen zijn lager doordat het contract voor isk niet is verlengd door de Gemeente Zaanstad.

3.3   college-, cursus-, les- en examengelden

3.3.2 wetteliJk cursusgeld  767.188  -  815.591 

3.3.2 vavo / vo particulier  541.163  450.000  495.055 

3.3.2 opleidingsgeBonden leermiddelen  528.696  408.052  408.901 

3.3.2 overige BiJdrage studenten  80.319  64.230  94.167 

 1.917.366  922.282  1.813.714 

   

3.4  Baten WerK in opdracht van derden

3.4.1 contractonderwiJs  605.722  280.000  440.958 

3.4.3 overige Baten werk in opdracht van derden  69.680  -  53.136 

 675.402  280.000  494.094 

» Hogere inkomsten contractonderwijs agv een opdracht voor Dienst Justitiële Inrichtingen Zaandam.   
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realisatie Begroting realisatie

2018 2018 2017

€ € €

3.5  overige Baten 

 822.272  325.966  624.951 

speciFicatie overige Baten

3.5.1 opBrengst verhuur  126.950  100.500  107.026 

3.5.2 detachering personeel  407.617  218.466  151.304 

3.5.6 activiteiten  41.175  2.000  155.293 

3.5.6 opBrengsten pasJes  4.890  5.000  5.690 

3.5.6 overige Baten  241.640  -  205.638 

 822.272  325.966  624.951 

speciFicatie overige Baten post 'overige'

Ymere indexering koop c100  -  -  119.519 

overige  241.640  -  86.119 

 241.640  -  205.638 

» De opbrengsten overige baten post ‘Overige’ worden niet begroot.
» De Overige bate betreft een vrijval van een deel van de reservereerde boete i.v.m. de 
   huuropzegging van het pand in Purmerend. De boete is lager vastgesteld.
» Verder is in de Overige bate de in voorgaande jaren betaalde transitievergoedingen die vanaf 2020 vergoed 
   worden door het UWV opgenomen. Hiervoor is een vordering opgenomen op de balans. 
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» toelichting op lasten

4. lasten

realisatie Begroting realisatie

2018 2018 2017

€ € €

4.1  personeelslasten

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen  20.005.698  25.036.679  19.510.192 

4.1.1.2 sociale lasten  2.698.042  2.421.434 

4.1.1.3 pensioenpremies  2.950.843  2.796.776 

lonen en salarissen  25.654.583  25.036.679  24.728.402 

4.1.2.1 dotaties personele voorzieningen  286.543  -  268.225 

4.1.2.1 onttrekking personele voorzieningen  16.725  -  -377.913 

saldo personele voorziening  303.268  -  -109.688 

4.1.2.2 personeel niet in loondienst  3.742.760  2.902.620  5.428.396 

4.1.2.3 overige personele lasten  2.013.703  1.484.222  1.639.898 

 5.756.463  4.386.842  7.068.294 

4.1.3 aF: ontvangen ziekengelden  171.252  -  174.874 

totaal personeelslasten  31.543.062  29.423.521  31.512.134 

» Het totaal aantal personeelsleden over 2018 bedroeg 483 (over 2017 waren dat 465 personeelsleden).
» Het gemiddeld aantal FTE in dienst over 2018 bedroeg 357,79 (over 2017 waren dat er gemiddeld 354).
» Alle werknemers zijn werkzaam in Nederland.
» De stijging van de Lonen en salarissen tov de begroting is o.a. het gevolg van de cao-stijging welke niet begroot 
   was.        

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 2018 is 

97,0%. 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 beleidsdekkingsgraad 

niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 128% dan 

moet het ABP een herstelplan opstellen om 

binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad 

van minimaal 128% te krijgen. 

In het geval het ABP verwacht dat het niet lukt 

om binnen 10 jaar de 128% te halen 

of dat de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 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 door belast.
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vervolg 4. lasten

realisatie Begroting realisatie

2018 2018 2017

€ € €

4.2  aFschrijvingen

4.2.1 immateriële vaste activa  75.516  114.897  128.522 

4.2.2 materiële vaste activa  2.972.166  3.251.768  2.829.301 

totaal aFschrijvingen  3.047.682  3.366.665  2.957.823 

speciFicatie Bij post: aFschrijvingen

4.2.1 SOFTWARE  75.516  114.897  128.522 

4.2.2 HARDWARE  300.906  552.054  170.371 

4.2.2 GEBOUWEN & VERBOUWINGEN  1.805.777  1.831.077  1.793.725 

4.2.2 MACHINES & INSTALLATIES  523.338  510.212  525.505 

4.2.2 INRICHTING KANTOREN  95.950  101.440  97.898 

4.2.2 INRICHTING LESLOKALEN  246.195  256.985  241.802 

totaal aFschrijvingen  3.047.682  3.366.665  2.957.823 

4.3  huisvestingslasten

4.3.1 HUUR GEBOUWEN  1.099.088  1.148.300  1.549.187 

4.3.2 VERZEKERINGEN  33.600  66.000  33.123 

4.3.3 ONDERHOUD GEBOUWEN, INSTALLATIES  390.114  229.500  552.449 

4.3.4 ENERGIE EN WATER  275.801  335.000  339.052 

4.3.5 SCHOONMAAKKOSTEN  628.013  654.700  622.727 

4.3.6 HEFFINGEN  130.202  182.000  153.581 

4.3.7 BEVEILIGING  123.514  158.000  135.603 

4.3.7 AANSCHAF INVENTARIS  18.696  78.500  42.769 

4.3.7 ONDERHOUD INVENTARIS  40.610  41.500  37.403 

4.3.7 OVERIGE  1.633  -  4.493 

totaal huisvestingslasten  2.741.271  2.893.500  3.470.387 

» de huur gebouwen is lager agv de aankoop van cypressehout.   

4.4  overige lasten

4.4.1  ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN  1.928.232  1.648.543  2.216.227 

4.4.2  INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN  1.098.080  839.645  1.033.076 

4.4.4  AUTOMATISERINGSKOSTEN  2.171.907  2.558.039  3.055.861 

4.4.1.1  ACCOUNTANTSHONORARIUM  55.500  55.000  97.199 

 totaal overige lasten  5.253.719  5.101.227  6.402.363 

4. totale lasten  42.585.734  40.784.913  44.342.706 



100

realisatie Begroting realisatie

2018 2018 2017

speciFicatie Bij post: administratie- en Beheerslasten

4.4.1  KANTOORMIDDELEN  34.539  68.150  62.866 

4.4.1  REPROKOSTEN  143.923  213.300  203.561 

4.4.1  PORTOKOSTEN  57.562  57.000  67.912 

4.4.1  TELEFOONKOSTEN  63.242  64.250  46.426 

4.4.1  CONT/ABONNEMENTEN  258.670  209.100  284.291 

4.4.1  VAKLITERATUUR  27.104  18.250  31.872 

4.4.1  EXTERNE ADVISEURS  710.937  492.250  993.255 

4.4.1  VERZEKERINGEN (ALGEMEEN)  30.632  23.500  31.150 

4.4.1  KOSTEN EHBO/BHV  11.921  11.000  14.452 

4.4.1  DUBIEUZE DEBITEUREN  140.681  25.000  49.371 

4.4.1  CATERING KOSTEN  96.241  86.693  103.753 

4.4.1  ADVERTENTIEKOSTEN/PUBLIC RELATIONS  315.730  310.250  273.837 

4.4.1  REPRESENTATIE  23.035  30.100  37.600 

4.4.1  DIVERSE BATEN EN LASTEN VOORGAAND BOEKJAAR  -  -  -15.075 

4.4.1  KOSTEN ARCHIEF  10.693  14.000  11.515 

4.4.1  DIVERSE ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN  3.322  25.700  19.441 

totaal administratie- en Beheerslasten  1.928.232  1.648.543  2.216.227 

» De externe adviseurs betreft ondersteuning en begeleiding van diverse projecten door externen en divers  
   advieswerk voor het Regio College.        

speciFicatie Bij post: inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.2 verBruiksmaterialen studenten  1.098.080  694.180  1.033.076 

4.4.2 overige lesactiviteiten  -  145.465  - 

totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen  1.098.080  839.645  1.033.076 

speciFicatie Bij post: automatiseringsKosten

4.4.4 GEBRUIKERSLICENTIES  592.446  751.439  808.874 

4.4.4 KOSTEN APPLICATIES  146.742  116.000  98.051 

4.4.4 SERVICECONTRACTEN  1.320.015  1.492.000  2.010.043 

4.4.4 KOSTEN NETWERK  63.733  82.000  71.142 

4.4.4 DIVERSE AANSCHAF HARDWARE  40.664  69.500  54.165 

4.4.4 DIVERSE AANSCHAF SOFTWARE  8.307  47.100  13.586 

totaal automatiseringsKosten  2.171.907  2.558.039  3.055.861 

» De lagere automatiseringskosten worden veroorzaakt door de overstap naar een nieuw servicecontract.

realisatie Begroting realisatie

2018 2018 2017

speciFicatie Bij post: accountantshonorarium

4.4.1.1 onderzoek Jaarrekening  
(incl. Bekostiging incl. Btw)

 55.500  55.000  59.084 

4.4.1.1 andere controle opdrachten (incl. Btw)  -  -  38.115 

totaal accountantshonorarium  55.500  55.000  97.199 

» de hierboven opgenomen bedragen bestaan uit de in het verslagjaar aan de instelling toe te rekenen accountantskosten.
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realisatie Begroting realisatie

2018 2018 2017

5. Financiële Baten en lasten

5.1 renteBaten  155  -  - 

5.5 rentelasten (-/-)  -163.235  -195.000  -212.553 

totaal Financiële Baten en lasten  -163.080  -195.000  -212.553 

* De rentekosten zijn gedaald doordat het rentepercentage is herzien in 2018.

6. transacties met verBonden partijen

er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.  

voor de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders wordt verwezen naar de wnt.  

toelichting op pagina 102 en 103. 
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» wet normering bezoldiging  
topfunctionarissen publieke en  
semipublieke sector

4.1  vermelding Bezoldiging topFunctionarissen en geWezen topFunctionarissen

VOORZITTER 
COLLEGE VAN 
BESTUUR

✔
DE HEER DR. 
IR. P.W. VAN 
AMERSFOORT

29-03-2007 25-11-2018 1 FTE  € 118.255  € 16.735  € 33.905 N.V.T.

VOORZITTER 
COLLEGE VAN 
BESTUUR A.I.

✔
DE HEER B.J.F. 
FRANSEN

23-05-2018 31-08-2018
0,8 
FTE

 € 49.761  - N.V.T. N.V.T.

VOORZITTER 
COLLEGE VAN 
BESTUUR A.I.

✔ DE HEER B.J.F. 
FRANSEN

1-10-2018 N.V.T. 1 FTE  € 29.804  - N.V.T. N.V.T.

LID COLLEGE 
VAN BESTUUR ✗ MEVR. DRS. 

D.H. NELISSE
15-03-2012 N.V.T. 1 FTE  € 117.860  € 18.259 N.V.T. N.V.T.

VOORZITTER 
RAAD VAN 
TOEZICHT

✔
DE HEER P.C. 
TANGE

01-01-2015 24-09-2018  € 7.260 N.V.T. N.V.T.

VOORZITTER 
RAAD VAN 
TOEZICHT

✔
DE HEER E. 
VAN DER BURG

24-09-2018 31-12-2018  - N.V.T. N.V.T.

LID RAAD VAN 
TOEZICHT ✗

MEVR. M. DE 
RIJK MSM

01-01-2015 24-09-2018  € 5.445 N.V.T. N.V.T.

LID RAAD VAN 
TOEZICHT ✗

DE HEER G.A. 
KLEIN BENNINK

01-02-2013 24-09-2018  € 4.500 N.V.T. N.V.T.

LID RAAD VAN 
TOEZICHT ✗

MEVR. DR. L. 
ELFFERS

01-04-2016 24-09-2018  € 4.500 N.V.T. N.V.T.

LID RAAD VAN 
TOEZICHT

✗
DE HEER E. 
KALBFLEISCH 
RA MCM

01-06-2011 24-09-2018  € 5.445 N.V.T. N.V.T.

LID RAAD VAN 
TOEZICHT ✗ DE HEER R.A.G. 

IN ‘T VELD
04-10-2018 31-12-2018  - N.V.T. N.V.T.

» de beloning topfunctionarissen binnen het regio college overschrijden niet de norm van het wnt 
   (het norm bedrag voor het jaar 2018 is € 158.000 (14 punten = instelling e)); de bezoldigingsnorm voor de voorzitter en leden  
   van de raad van toezicht bedraagt 15% respectievelijk 10% van het norm bedrag.”     
            
     

v
o

o
r

zitter
sc

la
u

su
le 

v
a

n
 to

epa
ssin

g

n
a

a
m

 B
est

u
u

r
d

er
s 

Fu
n

c
t
ie

B
elo

n
in

g
en

 B
eta

a
lB

a
a

r
 

o
p ter

m
ijn

u
itK

er
in

g
en

 W
eg

en
s 

B
eein

d
ig

in
g

 v
a

n
 h

et 
d

ien
stv

er
B
a

n
d

m
o

tiv
a
tie 

o
v

er
sc

h
r

ijd
in

g
 v

a
n

 d
e 

n
o

r
m

*

in
g

a
n

g
sd

a
t
u

m
 

d
ien

st
v

er
B
a

n
d

B
elo

n
in

g
 p

lu
s 

B
ela

st
B
a

r
e 

o
n

K
o

st
en

v
er

g
o

ed
in

g

ein
d

d
a
t
u

m
 

d
ien

st
v

er
B
a

n
d

o
m

v
a

n
g

 d
ien

st
v

er
B
a

n
d

vergelijkende cijfers 2017 z.o.z.



103

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  € 132.593  € 17.445 n.v.t. n.v.t.

lid college 
van Bestuur

✗ mevr. drs.  
d.h. nelisse

15-03-12 n.v.t. 1 Fte  € 120.576  € 17.076 n.v.t. n.v.t.

voorzitter 
raad van 
toezicht ✔

de heer drs.  
h. diJksma

01-05-11 01-04-17  € 3.231 n.v.t. n.v.t.

voorzitter 
raad van 
toezicht

✔ de heer  
p.c. tange

01-01-15 01-02-19  € 9.075 n.v.t. n.v.t.

lid raad van 
toezicht

✗ mevr. m.  
de riJk msm

01-01-15 01-02-19  € 7.260 n.v.t. n.v.t.

lid raad van 
toezicht

✗ de heer g.a. 
klein Bennink

01-02-13 01-02-21  € 6.000 n.v.t. n.v.t.

lid raad van 
toezicht ✗

mevr. dr.  
l. elFFers

01-04-16 01-04-20  € 4.500 n.v.t. n.v.t.

lid raad van 
toezicht ✗

de heer e. 
kalBFleisch  
ra mcm

01-06-11 01-07-19  € 7.260 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 norm bedrag 
   voor het jaar 2017 is € 153.000,--(14 punten = instelling e)       
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» stichting regio college voor  
Beroepsonderwijs & educatie  
zaanstreek-waterland 

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

2. Mevr. drs. D.H. Nelisse   

3. De heer B.J.F. Fransen    

     

leden raad van toezicht  
(t/m 24 september 2018)
1. De heer P.C.Tange 

2. Mevr. M. de Rijk MSM

3. Mevr. dr. L. Elffers

4. De heer G.A. Klein Bennink

5. De heer E. Kalbfleisch RA MCM   

     

leden raad van toezicht  
(vanaf 24 september 2018)
1. De heer E. van der Burg  

 (vanaf 24 september 2018) 

2. De heer R.A.G. in ‘t Veld (vanaf 4 oktober 2018)

overige gegevens   

  

statutaire regeling resultaatbestemming  
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen 

inzake de resultaatbestemming.  

 

controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant  
Zie pagina 107.    
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goedgekeurd door de raad van toezicht van het regio college op 3 juni 2019

E. van der Burg, voorzitter   R.A.G. in ’t veld, secretaris

vastgesteld door het college van bestuur van het regio college op 4 juni 2019

B.J.F. Fransen, voorzitter
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