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Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het  
Regio College Zaanstreek-Waterland, voluit:  
de stichting Regio College voor Beroepsonder-
wijs en Educatie Zaanstreek-Waterland. 

HET JAARVERSLAG BESTAAT UIT TWEE DELEN: 
A - het bestuursverslag;

B - de jaarrekening.

In het eerste hoofdstuk doet het college van be-

stuur (CvB) verslag van de belangrijkste ontwik-

kelingen en resultaten in 2019, gerelateerd aan de 

visie en de strategie van het Regio College en de 

voornemens in de Kaderbrief Regio College 2019 

en het jaarplan CvB 2019. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een vooruitblik op de jaren 2020 

en 2021. 

De daaropvolgende hoofdstukken bevatten onder 

meer een toelichting op de ontwikkelingen en 

resultaten van de drie scholen van het Regio Col-

lege, en de verslagen van de raad van toezicht, 

ondernemingsraad en studentenraad. 

De hoofdtekst van het bestuursverslag bevat een 

overzicht van de belangrijkste resultaten en cij-

fers; meer gedetailleerde cijfers zijn in de bijlage 

opgenomen, evenals een verantwoording in het 

kader van de Nota Helderheid.

In het tweede deel van het bestuursverslag, de 

jaarrekening, worden de financiële resultaten van 

het Regio College over 2019 gepresenteerd en toe-

gelicht.
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In de strategienota ‘Regio College 2020 - 

Vernieuwen en versterken’ (februari 2016) is de 

volgende missie voor het Regio College vastge-

legd: 

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 
techniek, economie & handel en zorg 
& welzijn. Binnen ieder domein worden 
opleidingen op alle niveaus en in beide 
leerwegen (de beroepsopleidende en de 
beroepsbegeleidende leerweg) verzorgd. 
We geven onderwijs aan zowel studenten 
die rechtstreeks instromen uit het voort-
gezet 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 2019 zijn opgenomen in de 

kaderbrief en het jaarplan van het college van 

bestuur.

De uitgangspunten van de strategienota ‘Regio 

College 2020 - Vernieuwen en versterken’ hebben 

als basis gediend voor de Kwaliteitsagenda 

Vernieuwen en Versterken 2.0 voor de periode 

2019-2022. Deze kwaliteitsagenda is een uitvloeisel 

van het bestuursakkoord dat de minister OCW en 

de mbo-instellingen begin 2018 hebben afgesloten. 

Het Regio College heeft zijn kwaliteitsagenda in 

maart 2019 vastgesteld, de minister OCW heeft de 

agenda in mei 2019 goedgekeurd.

1.1  Vernieuwen en versterken
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In deze paragraaf rapporteert het college van 

bestuur per thema wat het Regio College heeft 

bereikt op de hoofdthema’s uit de kaderbrief en 

het jaarplan voor 2019. 

Hierna 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 

2020 en 2021.

EVALUATIE BELANGRIJKE THEMA’S 

Thema Onderwijs
Kwaliteitsagenda
De focus heeft in 2019 gelegen op het verder op 

orde brengen van de basiskwaliteit van het onder-

wijs. ‘De basis op orde’ is ook een van de thema’s 

in de kwaliteitsagenda ‘Versterken en Vernieuwen 

2.0’. De maatregelen uit de kwaliteitsagenda zijn 

in de werkplannen van de onderwijsteams opge-

nomen. Met elkaar werken we aan het realiseren 

van de ambities. De onderwijsteams werken aan 

de verschillende maatregelen en in het direc-

tieteam wordt de voortgang gemonitord en 

bewaakt. De onderwijsteams evalueren het onder-

wijs met de studenten en hun input wordt benut 

om de kwaliteit van het onderwijs te versterken. 

Over de voortgang van de kwaliteitsagenda wordt 

uitgebreid gerapporteerd in bijlage 4.

Kwaliteit en doelmatigheid
Het CvB heeft een analyse laten uitvoeren naar de 

kwaliteit en doelmatigheid van het opleidingen-

aanbod van het Regio College. De analyse maakt 

duidelijk dat bij het Regio College de kwaliteit en 

het innovatief vermogen om op maatschappelijke 

en economische ontwikkelingen in te kunnen 

spelen, onder een te grote druk staan. Dit komt 

door het grote aanbod van opleidingen en door 

de complexiteit van het mbo. Daarnaast is er een 

toenemende vraag naar maatwerk en leven lang 

leren, met snelle veranderingen van beroepen en 

met een studentenpopulatie die steeds meer indi-

viduele aandacht vraagt. Door dit alles is de druk 

op organisatie en medewerkers te hoog. 

Hiervoor moeten structurele oplossingen 

worden gevonden, te beginnen met het treffen 

van maatregelen in de bestaande organisatie. 

Daarnaast kan samenwerking met een ander roc 

een oplossing bieden. In 2020 wordt besloten of er 

concrete stappen richting een plan voor samen-

werking, in de vorm van een fusie, gaan worden 

gezet.

Onderwijsinnovatie
Op verschillende plekken zijn onderwijsteams 

bezig met vernieuwing van het onderwijs, in 

de rapportages per school wordt hier verder op 

ingegaan. Inmiddels is de werkgroep ‘Onderwijs 

2.0’ ingesteld om de innovatie van het onderwijs 

Regio College breed een impuls te geven.

In het kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’ 

verzorgen de school voor Techniek & ICT en de 

school voor Zorg, Welzijn & Sport maatwerkt-

rajecten voor werkgevers. We onderzoeken hoe 

opleidingen modulair kunnen worden ingericht 

zodat we snel in kunnen spelen op de scholings-

behoeften vanuit het werkveld. In het Fieldlab 

Robotica vindt de ontwikkeling van het onderwijs 

plaats binnen de beroepskolom. Met verschillende 

bedrijven, het voortgezet- en het hoger onderwijs 

wordt onderwijsontwikkeld en afgestemd.

Locatie Purmerend
De locatie Karekietpark in Purmerend is bij de 

start van het schooljaar feestelijk in gebruik 

genomen. Regio College en Horizon College 

bieden hier samen onderwijs aan, waardoor er 

nu in de regio Waterland een volwaardige mbo-

vestiging is.

Excellentieprogramma
In 2018-2019 hebben circa 50 studenten de 

bootcamp als start van het programma gevolgd. 

Uiteindelijk zijn 25 studenten geselecteerd voor 

het excellentieprogramma en tien studenten 

hebben het excellentieprogramma afgerond met 

een certificaat. Voornaamste reden om voortijdig 

te stoppen met het programma is de tijdsinveste-

ring bovenop de reguliere opleiding. 

Met ingang van schooljaar 2019 – 2020 is 

het programma volledig herschreven naar 

‘Duurzaam en Sociaal Ondernemen’. Het 

programma is ontwikkeld in samenwerking 

met Starters4Communities en deels gefinan-

cierd vanuit een subsidie van het landelijk 

1.2  De belangrijkste ontwikkelingen en  
behaalde resultaten in 2019 
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samenwerkingsverband MBO-e. Daarnaast kan 

het programma met ingang van schooljaar 2019 

– 2020 ook ingezet worden als officieel keuzedeel 

bij alle opleidingen. Er zijn wederom 25 studenten 

gestart.

Naast het excellentieprogramma kunnen 

studenten deelnemen aan regionale en lande-

lijke vakwedstrijden. Veertien studenten hebben 

meegedaan aan de voorrondes van de Skills 

Heroes verkiezing. Uiteindelijk hebben vijf 

studenten deelgenomen aan de landelijk Skills 

Heroes the Finales. Een student van de opleiding 

Straatmaker is Nederlands kampioen geworden. 

Profilering van het Regio College en de scholen
In 2019 is verder gebouwd aan de positione-

ring van het Regio College, met als doel een 

goede naamsbekendheid in de regio Zaanstreek 

Waterland. De corporate social media accounts 

worden goed ingezet voor de PR van het Regio 

College en voor specifieke opleidingen.

Voor iedere school is een communicatieplan 

opgesteld voor de duur van twee jaar, met daarin 

aandacht voor positionering, strategie, commu-

nicatiedoelstellingen en marktaandeeldoelstel-

ling voor de opleidingen van de school.  Deze 

communicatieplannen worden nu uitgevoerd. De 

brochurelijn is verder ontwikkeld, waarbij we zijn 

overgestapt naar een brochure per school in plaats 

van losse brochures per opleiding.  

Kwaliteitszorg
In 2019 zijn zes interne onderwijsaudits uitge-

voerd door een auditteam onder leiding van een 

externe voorzitter. Wanneer dit nodig was zijn 

verbeteracties opgesteld. 

De onderwijsinspectie heeft in 2019 een herstel-

onderzoek uitgevoerd bij drie opleidingen: Sport- 

en bewegingsleider, Pedagogisch medewerker 

kinderopvang en Verkoopspecialist. De inspectie 

heeft geconstateerd dat bij Sport- en bewegings-

leider de kwaliteitszorg en de kwaliteitsborging 

examinering en diplomering nu aan de stan-

daarden voldoen. Bij de opleiding Pedagogisch 

medewerker kinderopvang is de kwaliteitsborging 

examinering en diplomering nu op orde. De kwali-

teitscultuur bij de opleiding Verkoopspecialist 

behoeft nog verbetering. Bij alle drie de oplei-

dingen voldoen de onderwijsresultaten nog niet 

aan de norm.

De onderwijsinspectie heeft bij de opleidingen 

Doktersassistent en Tandartsassistent de 

bevindingen uit de interne audit besproken 

met de medewerkers. In 2020 vindt een 

kwaliteitsonderzoek plaats bij deze opleidingen.

Het Kwaliteitsnetwerk MBO heeft een instel-

lingsaudit uitgevoerd naar de begeleiding van 

studenten in het eerste jaar. De bevindingen 

uit deze audit zijn vertaald in actieplan om de 

begeleiding van studenten in het eerste jaar te 

versterken.

Personeel en organisatie
Organisatie
De evaluatie van de organisatiestructuur, zoals die 

in de jaren 2016 en 2017 is ingevoerd, is afgerond. 

In een Regio College brede bijeenkomst zijn de 

bevindingen gedeeld. Aansluitend is gesproken 

over wat nodig is om de organisatie te versterken. 

Conclusie is dat de basisstructuur voldoet, maar 

dat de werkwijze binnen die structuur op een 

aantal punten verbetering behoeft. 

De span of control van teammanagers is waar 

nodig aangepast. Er is een nieuw team UV-optiek 

gevormd, dat deel uitmaakt van de school voor 

Economie & Toerisme. Door deze aanpassing 

zijn andere teammanagers ontlast en krijgen 

de betrokken teams meer aandacht en betere 

sturing. De regeling expertrol is aangepast met 

meer vrijheid voor de invulling van deze rol, 

passend bij het onderwijs en de branche. 

De teams Studentenadministratie en Bureau 

Onderwijs Ondersteuning zijn samengevoegd 

in het Onderwijs Service Team (OST). Met deze 

samenvoeging kan de dienstverlening aan het 

onderwijs verder worden verbeterd. 

In 2019 is veel aandacht geweest voor de interne 

communicatie. De ‘directie nieuwsbrief ’ is 

gelanceerd met interessant nieuws voor de 

medewerkers. 

Personeel
In 2019 was professionalisering een belangrijk 

thema. We voeren het promotiebeleid/salarismix 

uit. Er is een nieuw promotiebeleid voor docenten 

opgesteld, de OR moet hierop nog instemming 

geven. 

In het onderwijsjaarrooster is tijd vrijgemaakt 

voor het onderhouden en versterken van de 

professionaliteit met ruimte voor kennisdelen, 

leren en ontwikkelen. 

Er is een begin gemaakt met de modernise-

ring van de kenniskringen en het opzetten van 

vakgroepen.

Teams hebben aan hun teamwerkplan een profes-

sionaliseringsparagraaf toegevoegd, aansluitend 

op de teamambities.

Een Management Development traject wordt 

aangeboden aan de teammanagers en aan 
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medewerkers met de ambitie teammanager te 

worden. De tweede groep is in 2019 gestart. 

In 2020 starten we met een Change Agents 

programma, dit programma is gericht op het 

versterken van de innovatiekracht binnen de 

onderwijsteams en de teams van de diensten.

Het werkplezierplan is conform de afspraken in 

de cao mbo in afstemming met de medewerkers 

ontwikkeld, de OR is gevraagd in te stemmen met 

het plan. Een groot aantal acties uit het plan loopt 

reeds. Blijvende aandacht is er voor toepassing en 

ondersteuning voor duurzame inzetbaarheid in de 

meest brede zin, d.w.z. voor medewerkers in alle 

leeftijdsfasen.
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste KPI’s 

over 2019 besproken, afgezet tegen het streefcijfer 

zoals opgenomen in het instellingswerkplan en 

tegen de realisatie in 2018. Voor meer gedetail-

leerde informatie wordt verwezen naar bijlage 1.

AANTAL STUDENTEN

Het Regio College streeft naar een toename van 

de instroom van nieuwe studenten. In 2019 is 

vooral het aantal bbl studenten in de zorg en de 

techniek sterk toegenomen als gevolg van de 

toegenomen behoefte aan medewerkers in deze 

branches. 

Bij het onderdeel Resultaten en ontwikkeling 

Scholen in dit bestuursverslag wordt per school 

een toelichting op de ontwikkeling van het aantal 

studenten gegeven.

Studentenaantallen 

BEKOSTIGD  
PER  

1 OKT. 2019

BEKOSTIGD  
PER  

1 OKT. 2018

BBL 2.220 1.950

BOL 3.268 3.355

TOTAAL 5.488 5.305

AANTAL  
GEWOGEN =  
AANTAL BOL + 
(AANTAL BBL *0,8)

5.044 5.018

TABEL 1.1 AANTALLEN STUDENTEN (BRON: EDUARTE)

KWALITEIT 

Studiesucces 
In 2018-2019 was het gemiddeld jaarresultaat1 66% 

(2017-2018 67,2%), het diplomaresultaat2 65,1% (2017 

-2018 67%) en het startersresultaat3 78,4% (2017- 

2018 79,7%). Uit de onderstaande tabel blijkt dat 

de daling van het jaar- en diplomaresultaat 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)

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. 

3 Het startersresultaat is het aandeel van de nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij 

 de eigen instelling of is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.

0%
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70%
80%

TOTAAL 2-4

JAARRESULTAAT DIPLOMARESULTAAT

NIVEAU 4 NIVEAU 3 NIVEAU 2 TOTAAL 2-4 NIVEAU 4 NIVEAU 3 NIVEAU 2

   NORM       2018-2019       2018-2018       2016-2017

FIGUUR 1.1 ONDERWIJSRENDEMENT PER NIVEAU, PER OPBRENGSTJAAR (BRON: EDUARTE)
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Op het niveau van de opleidingen wordt de 

ontwikkeling van het studiesucces gemonitord. 

Het startersresultaat geeft een indicatie voor de 

ontwikkeling van het diploma en jaarresultaat. 

Verhoging van het studiesucces is een priori-

teit in de Kwaliteitsagenda 2019-2022 van het 

Regio College, we zijn daarom met verschillende 

initiatieven gestart om het startersresultaat te 

verbeteren en studenten die willen overstappen te 

behouden voor het Regio College. 

De opleidingen die niet voldoen aan de norm 

hebben na analyse een verbeterplan opgesteld. De 

uitstroomredenen verschillen per opleiding en zijn 

divers van aard. 

Voortijdige schoolverlaters 
De niveau 1 opleiding, BOL en BBL, en de niveau 

4 opleiding BBL voldoen aan de norm. Dit terwijl 

de normen weer scherper zijn geworden en de 

wet op het toelatingsrecht in werking is getreden, 

waardoor de mogelijkheden om kandidaat 

studenten af te wijzen verder zijn ingeperkt.

In vergelijking met 2017 – 2018 zijn de (voorlo-

pige) resultaten niveau 3 BOL en niveau 4 BOL 

verbeterd. 

Specifiek kijkend naar de resultaten voor de niveau 

2 opleidingen valt op dat het vaker om studenten 

met een entree-diploma afkomstig van andere 

roc’s gaat. Daarnaast hebben deze studenten vaak 

persoonlijke problemen. De opleidingen besteden 

daarom meer aandacht aan deze kwetsbare 

studenten in ons instroomproces en gedurende 

de opleiding. De ongediplomeerde uitstroom in 

schooljaar 2019-2020 tot en met december ligt 

lager dan een schooljaar eerder. Als deze trend zich 

de rest van het schooljaar doorzet, gaan de jaar-

cijfers voor het Regio College er beter uitzien.
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40%

60%

80%

100%

TOTAAL 2-4 NIVEAU 4 NIVEAU 3 NIVEAU 2

FIGUUR 1.2 STARTERSRESULTAAT (BRON: DATABESTANDEN REGIO COLLEGE)

   NORM       2018-2019       2018-2018       2016-2017

VSV 2018-2019 % (VOORLOPIG)
2018-2019 
AANTAL

2017-2018 % (DEFINTIEF)
2017-2018 
AANTAL

 RC NORM RC RC NORM RC

NIVEAU 1 BOL 26,28% 26,40% 36 27,52% 27,50% 30

NIVEAU 1 BBL 19,05% 26,40% 4 13,33% 27,50% 2

NIVEAU 2 BOL 11,85% 8,60% 52 10,02% 9,40% 47

NIVEAU 2 BBL 9,43% 8,60% 35 11,08% 9,40% 38

NIVEAU 3 BOL 5,03% 3,20% 28 5,77% 3,50% 39

NIVEAU 3 BBL 4,09% 3,20% 16 2,33% 3,50% 8

NIVEAU 4 BOL 3,25% 2,70% 65 3,85% 2,75% 71

NIVEAU 4 BBL 2,34% 2,70% 3 1,92% 2,75% 2

TABEL 1.2  VSV-CIJFERS (BRON: MBO-FACTSHEETS MINISTERIE OCW APRIL 2019)
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Tevredenheid studenten, werkveld en  
medewerkers 2018-2019
In het afgelopen jaar is de tevredenheid 

van studenten gemeten door het middel 

van het schoolverlatersonderzoek en het 

instroomonderzoek. 

Zowel het schoolverlatersonderzoek als het 

instroomonderzoek worden één keer per twee jaar 

afgenomen in het jaar dat er geen JOB Monitor en 

bpv monitor is.

Schoolverlatersonderzoek
Het schoolverlatersonderzoek wordt afgenomen 

door DUO onderwijsonderzoek onder mbo 

studenten die de opleiding met diploma verlaten. 

Onderstaand worden de rapportcijfers gegeven 

van studenten die in 2018 zijn afgestudeerd, verge-

leken met de scores uit eerdere onderzoeken. Ten 

opzichte van het vorige onderzoek geeft de gemid-

delde student van het Regio College een iets hoger 

rapportcijfer voor zowel de opleiding als de school.

ECONOMIE & 
TOERISME 

TECHNIEK & ICT ZORG, WELZIJN & 
SPORT

REGIO COLLEGE

2018 2016 2014 2018 2016 2014 2018 2016 2014 2018 2016 2014

RAPPORTCIJFER GEVOLGDE 
OPLEIDING

6,7 6,3 6,8 6,6 6,9 7,2 7,0 6,8 7,0 6,8 6,7 7,0

RAPPORTCIJFER SCHOOL 6,4 6,0 6,4 6,5 6,6 7,0 6,7 6,6 6,6 6,6 6,4 6,6

TABEL 1.3 SCHOOLVERLATERSONDERZOEK 2019 (BRON: DUO) 

Instroomonderzoek
Het instroomonderzoek wordt tweejaarlijks 

afgenomen onder studenten in het eerste jaar van 

hun beroepsopleiding. De eerste kennismaking 

met de opleiding en het Regio College alsook de 

aansluiting met de vorige school worden bevraagd. 

Daarnaast wordt naar een waardering over oplei-

ding en school gevraagd. De rapportcijfers op deze 

twee vragen zijn iets hoger dan in het voorgaande 

onderzoek. 

ECONOMIE &  
TOERISME 

TECHNIEK & ICT ZORG, WELZIJN & 
SPORT

REGIO COLLEGE

2018 
2019

2016 
2017

2014 
2015

2018 
2019

2016 
2017

2014 
2015

2018 
2019

2016 
2017

2014 
2015

2018 
2019

2016 
2017

2014 
2015

RAPPORTCIJFER GEVOLGDE 
OPLEIDING

6,9 6,7 7,0 7,1 7,0 6,8 6,9 6,8 7,1 7,0 6,8 7,0

RAPPORTCIJFER SCHOOL 6,8 6,4 6,8 6,8 6,6 6,5 6,7 6,4 6,6 6,7 6,5 6,7

TABEL 1.4 INSTROOMONDERZOEK 2019
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FINANCIEEL RESULTAAT 

Het financieel resultaat over 2019 bedraagt  

€ 980.405 en is daarmee hoger dan het resultaat 

van € 400.000 dat in de begroting 2019 was voor-

zien. De positieve afwijking is voornamelijk het 

gevolg van hogere dan verwachte baten. Met name 

te benoemen zijn:

» Het wettelijk cursusgeld wordt door Regio 

College rechtstreeks ontvangen van de BBL 

studenten. Hiervoor vindt door het ministerie 

OCW een inhouding plaats op de rijksbijdrage. 

Het ministerie baseerde zich bij de inhouding 

op het aantal studenten van 1 oktober 2017. 

Door een toename in het aantal BBL studenten 

ontstaat er een positief verschil van ruim € 

320.000 tussen de ontvangsten en de inhouding 

van cursusgelden.

» Het Regio College heeft voor € 280.000 aan 

subsidie ontvangen voor het opleiden van 

zij-instromende docenten. De hieraan gerela-

teerde lasten waren al verwerkt in de begroting 

2019, maar toen was nog niet bekend dat deze 

subsidie toegekend zou worden.

» Aan het eind van 2019 ligt het aantal langdurig

zieken op een lager niveau dan een jaar eerder, 

waardoor er sprake is van een vrijval van 

ongeveer € 285.000 van de hieraan gerelateerde 

voorziening.

» De loon- en prijscompensatie en het prestatie 

afhankelijk deel van de rijksbijdrage lagen boven 

begroting, hetgeen een positief effect van onge-

veer € 485.000 op het resultaat heeft.

Tegenover de hogere baten staan hogere personeel-

slasten, met name vanwege ziektevervanging in de 

eerste helft van 2019, en een bijzondere waardever-

mindering (afschrijving) als gevolg van het vermin-

derd gebruik van de locatie in Edam.Het verschil 

tussen het behaalde resultaat en de begroting van 

2019 wordt in mindering gebracht op de resultaat 

doelstelling in de meerjarenbegroting voor de 

komende jaren. In de financiële ratio’s valt vooral 

op dat de solvabiliteit afneemt in 2019. Dit is vooral 

het gevolg van het in gebruik nemen van de nieuwe 

locatie in Purmerend. In verband met de lange 

duur van het huurcontract met het Horizon College 

wordt het als financial lease in de balans verwerkt.

2019 2018 2017
SIGNALERINGSWAARDE 

OCW

SOLVABILITEIT 1 
(EIGEN VERMOGEN T.O.V. HET  
BALANSTOTAAL)

0,38 0,49 0,48 0,3-0,6

SOLVABILITEIT 2 
(EIGEN VERMOGEN PLUS VOORZIENIN-
GEN T.O.V. BALANSTOTAAL)

0,41 0,53 0,51 0,3-0,6

LIQUIDITEIT  
(KORTLOPENDE VORDERINGEN EN 
LIQUIDE MIDDELEN ÷ KORTLOPENDE 
SCHULDEN)

1,15 0,94 0,49 ≥0,5

RENTABILITEIT  
(RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING ÷ 
TOTALE BATEN UIT GEWONE B 
EDRIJFSVOERING)

2,23 2,69% -5,19 % MEERJARIG POSITIEF

 REALISATIE 2019 REALISATIE 2018

FINANCIEEL RESULTAAT 980.405 1.182.530

TABEL 1.5 FINANCIEEL RESULTAAT (BRON: FA)
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VOORUITBLIK 2020-2021 

Coronacrisis
De coronacrisis en de nasleep daarvan zal haar 

stempel drukken op 2020 en ongetwijfeld ook nog 

op 2021. Het fysieke onderwijs op de locaties van 

het Regio College ligt enkele maanden of wellicht 

langer stil. Het zal nog langer duren voordat het 

weer business as usual is. Hoewel er alles aan 

wordt gedaan om het onderwijs in een andere 

vorm door te laten gaan en alternatieve examen-

vormen aan te bieden, is de verwachting dat veel 

studenten vertraging oplopen. Vertraging die 

later moet worden ingehaald, terwijl er onder-

tussen weer een nieuw cohort studenten van start 

gaat. Dit vraagt extra inspanning van de onder-

wijsteams. Het positieve van de crisis is dat de 

toepassing van innovatieve onderwijsvormen een 

enorme boost heeft gekregen, het Regio College 

zal hiervan blijvend kunnen profiteren.  

In de continuïteitsparagraaf van dit bestuursver-

slag wordt ook nog stilgestaan bij de mogelijke 

gevolgen van de coronacrisis.

Verkenning met Horizon College
Het Regio College en het Horizon College zijn 

begin 2020 een verkenning gestart hoe de twee 

roc’s samen beter in staat zijn in te spelen op de 

kansen en uitdagingen waar het beroepsonderwijs 

voor staat. Met de verkenning willen we scherp 

krijgen of we deze kansen en uitdagingen beter 

samen aan kunnen gaan. Op basis van de uitkom-

sten van deze verkenning besluiten de beide CvB’s, 

uiteraard met betrokkenheid van de medezeggen-

schap en raad van toezicht, of er verdere stappen 

worden gezet richting een verdergaande vorm van 

samenwerking, waaronder een fusie. Het streven 

is om deze besluitvorming voor de zomervakantie 

2020 te laten plaatsvinden. Besluitvorming vindt 

nu waarschijnlijk na de zomervakantie plaats. 

Bij een positief besluit wordt er een planning 

voor het maken en vaststellen van een fusieplan 

opgesteld. 

Onderwijsontwikkeling en kwaliteit 
De minister heeft de Kwaliteitsagenda ‘Versterken 

en Vernieuwen 2.0’ voor de periode 2019-2022 

goedgekeurd. De Kwaliteitsagenda is ook in 2020 

leidend voor de onderwijsontwikkeling. De onder-

wijsteams hebben voor hen relevante maatregelen 

opgenomen in het teamwerkplan en het direc-

tieteam monitort en bewaakt de voortgang. De 

voortgang van de kwaliteitsagenda in 2019 is in 

bijlage 4 opgenomen. 

In 2019 is gestart met Fieldlab Robotica NH bij het 

Zaanse bedrijf Bosma & Bronkhorst. Het Fieldlab 

moet in 2020 verder vorm krijgen. Het Regio 

College werkt daarnaast aan de ontwikkeling van 

een Techniek Campus met moderne faciliteiten, 

zodat studenten worden gestimuleerd te kiezen 

voor een techniekopleiding en goed worden 

voorbereid op de arbeidsmarkt. De gesprekken 

met verschillende partners vinden nu plaats. De 

Techniek Campus krijgt in 2020 verdere invulling.

Het studiesucces blijft een punt van aandacht, 

onze inspanningen zullen ook in 2020 gericht zijn 

op het verbeteren van de rendementen.



KARAKTERISTIEK REGIO COLLEGE

2
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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

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

» School voor Economie & Toerisme;

» School voor Zorg, Welzijn & Sport.

Het Regio College kent twee ondersteunende 
diensten: 
» Onderwijsondersteuning;

» Bedrijfsvoering. 

Het college van bestuur bestaat uit één lid. De 

dagelijkse leiding van de scholen en diensten is 

belegd bij directeuren. Directeuren en CvB vormen 

samen het directieteam. De directeur vormt 

samen met de teammanagers het management-

team van de school of dienst. Het team wordt 

ondersteund door de P&O-adviseurs en (in het 

onderwijs) de adviseurs Onderwijs & Kwaliteit. 

Het Regio College heeft een actieve onderne-

mingsraad en studentenraad, het CvB heeft regel-

matig overleg met beide partijen.

De hoofdvestiging van het Regio College is in 

Zaandam. In Purmerend is de nieuwe vestiging 

waar aan ± 700 studenten opleidingen in zorg, 

welzijn, entree 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 (SPG) in Heerhugowaard. In 

Waterland zijn de bouwopleidingen gehuisvest 

bij scholengemeenschap De Triade in Edam. 

De opleidingen metaaltechniek vinden plaats 

bij Tetrix Bedrijfsopleidingen in Zaandam. Bij 

de opleidingen elektro- en installatietech-

niek wordt samengewerkt met Installatiewerk 

Noord-Holland, waarvan de praktijkvoorziening 

bij het Regio College in Zaandam is gehuisvest. 

De praktijkopleiding Procesoperator is gehuis-

vest in de Food & Proces Tech Campus op het 

Jonkerplantsoen in Zaandam. De opleidingen 

sport & bewegen worden gegeven in het 

Topsportcentrum De Koog. Bij de samenwerkings-

partners hebben zich in 2019 geen ontwikkelingen 

voorgedaan die in dit jaarverslag vermeld dienen 

te worden. 
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RAAD VAN 
TOEZICHT

SCHOLEN

PLANNING & 
CONTROL 

BESTUURS
SECRETARIAAT

DIENSTEN

ONDERWIJS
ONDER

STEUNING

BEDRIJFS
VOERING

COLLEGE VAN 
BESTUUR

ECONOMIE & 
TOERISME

TECHNIEK 
& ICT

ZORG, 
WELZIJN 
& SPORT

» Huisvesting
» Financiële Administratie
» Personeels- en salaris-
 administratie
» Onderwijs Service Team
» Examenbureau
» ICA
» Bedrijfsbureau

» Welzijn Purmerend
» Zorg Purmerend
» Welzijn Zaandam
» Zorg Zaandam
» Assistenten in de 
 Gezondheidszorg
» Sport & Bewegen
» AanZ!

» Metaal-, Elektro- & 
 Installatietechniek
» Procestechniek
» Motorvoertuigen, Transport &  
 Logistiek
» Bouw
» Infra
» ICT

» Administratie & Juridisch
» Commercieel
» Brede Kantooropleiding & 
 Secretarieel
» Recreatie & Toerisme
» Handel
» Optiek 
» Uiterlijke Verzorging
» VAVO (volwassenenonderwijs,  
 havo & vwo)

ONDER 
NEMINGS  RAAD 
& STUDENTEN

RAAD

VERTROUWENS 
PERSOON & 

OMBUDSMAN

ORGANIGRAM REGIO COLLEGE

FIGUUR 1.2 ORGANOGRAM

» Personeel & Organisatie
» Onderwijs & Kwaliteit
» Bedrijfsopleidingen
» Servicecentrum
» Passend Onderwijs
» Communicatie & Werving



RESULTATEN EN 
ONTWIKKELINGEN SCHOLEN

3
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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 vormen de 

onderwijsteams de spil. Zij zijn verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van het onderwijs en leveren 

een belangrijke bijdrage aan het succes van de 

student. Elk team ontwikkelt, binnen de Regio 

College kaders, het onderwijs dat past bij de 

opleiding en bij de studenten. De onderwijsteams 

worden aangestuurd door een teammanager. 

De strategische speerpunten die ten grondslag 

liggen aan het onderwijs van het Regio College 

zijn:

» de maatregelen ten aanzien van de basis-

kwaliteit, de thema’s kwetsbare jongeren, 

gelijke kansen en voorbereiding op de arbeids-

markt van de toekomst zoals vastgelegd in de 

kwaliteitsagenda;

» innovatie van het onderwijs zodat het 

onderwijs goed, aantrekkelijk en toekomstbe-

stendig is;

» samenwerking met het voortgezet onderwijs 

verstevigen zodat leerlingen soepel overstappen 

naar het mbo;

» leven lang leren: actief inspelen op de 

toenemende vraag naar bij- en nascholing, 

via bedrijfsopleidingen en (het onderzoeken 

van) toepassen van certificaten en modulair 

onderwijs;

» samenwerking met werkgevers: we versterken 

de verbinding en samenwerking met de 

branches en het voortgezet onderwijs in de 

regionale “beroepskolom”, onder meer via het 

ontwikkelen van regionale leerroutes;

» verhogen studentparticipatie: in 2019 voelen 

onze studenten zich meer dan voorheen 

betrokken bij de organisatie en uitvoering van 

het onderwijs. 

Schematisch weergegeven ziet de organisatie van 

een mbo-school eruit als in onderstaande afbeel-

ding (voorbeeld School voor Techniek & ICT). De 

school wordt ondersteund door een onderwijsad-

viseur en een adviseur P&O.

»  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

De studentenaantallen mbo (gecorrigeerd voor 

de komst van het team UV-optiek) dalen voor het 

tweede jaar op rij, tot het laagste punt in 10 jaar. 

Met name bij de teams Handel en Office Support 

(OS) is dit zorgelijk. Bij het team Handel heeft dit 

geresulteerd in een goede analyse en daaropvol-

gende aanpassing in het bestaande curriculum 

alsmede ideeën voor de toekomst, zoals een brede 

niveau 2 opleiding en vormgeving ondernemer-

schapsopleiding, al of niet ter vervanging van de 

bestaande opleidingen. Bij OS moet dit proces 

(mede doordat de positie van teammanager een 

tijd niet was ingevuld) nog op gang komen. De 

studentenaantallen VAVO dalen voor het eerst in 

jaren. Onduidelijk is of dit een trend is of niet. Uit 

een eerste analyse van de nieuwe teammanager 

blijkt dat er voldoende groeipotentieel is.

Diploma’s 
373 studenten hebben in 2019 bij de school voor 

Economie en Toerisme een diploma behaald. 

Schoolverlatersonderzoek 
Het schoolverlatersonderzoek wordt afgenomen 

door DUO onderwijsonderzoek, onder mbo 

studenten die de opleiding met diploma verlaten. 

Onderstaand worden de rapportcijfers gegeven 

van studenten die in 2018 zijn afgestudeerd, 

vergeleken met studenten die in eerdere jaren hun 

opleiding met een diploma verlieten. De tevreden-

heid is in vergelijking met voorgaande meting 

verbeterd.

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

TABEL 3.2  AANTAL STUDENTEN BEKOSTIGD OP 1 OKTOBER (BRON: EDUARTE)

2019-2020

1.710*
2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 514

2018-2019

1.807

BBL

BOL

VAVO

PER 1-10

TABEL 3.3 DE ONDERWIJSRENDEMENTEN: (BRON: DUO)

2018-2019 NIVEAU JR NORM JR DR NORM DR

ECONOMIE & TOERISME

 

 

 

1  

2 58,00% 67% 45,45% 61%

3 67,61% 68% 64,81% 70%

4 64,90% 68% 66,32% 70%

VERSCHIL

BBL - 16,8%

BOL - 2,2%

VAVO - 11,0%

TOTAAL - 5,4%

* DE AANTALLEN ZIJN VERTEKEND OMDAT MET INGANG VAN SCHOOLJAAR 2019-2020 HET TEAM UV/OPTIEK OOK 

ONDERDEEL UITMAAKT VAN DE SCHOOL. CORRECTIE HIERVAN RESULTEERT IN EEN DALING BIJ DE BOL-STUDENTEN 

VAN CIRCA 3%.
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SCHOOL VOOR ECONOMIE EN TOERISME REGIO COLLEGE

 2018 2016 2014 2012 2018 2016 2014 2012

RAPPORTCIJFER VOOR DE 
GEVOLGDE OPLEIDING

6,7 6,3 6,8 7,3 6,8 6,7 7,0 7,1

RAPPORTCIJFER VOOR DE 
SCHOOL

6,4 6,0 6,4 6,8 6,6 6,4 6,6 6,7

TABEL 3.4 SCHOOLVERLATERSONDERZOEK 2019 (BRON: DUO)

SCHOOL VOOR ECONOMIE EN TOERISME REGIO COLLEGE

2018 
2019

2016 
2017

2014 
2015

2012 
2013

2018 
2019

2016 
2017

2014 
2015

2012 
2013

WELK RAPPORTCIJFER GEEF 
JE JOUW OPLEIDING?

6,9 6,7 7,0 6,6 7,0 6,8 7,0 6,9

WELK RAPPORTCIJFER GEEF 
JE HET REGIO COLLEGE?

6,8 6,4 6,8 6,1 6,7 6,5 6,7 6,4

TABEL 3.5 INSTROOMONDERZOEK 2019

Instroomonderzoek 
Het instroomonderzoek wordt tweejaarlijks 

afgenomen onder studenten in het eerste jaar van 

hun beroepsopleiding. De eerste kennismaking 

met de opleiding en het Regio College alsook de 

aansluiting met de vorige school worden bevraagd. 

Daarnaast wordt naar een waardering over oplei-

ding en school gevraagd. De rapportcijfers op deze 

twee vragen zijn hoger dan in het voorgaande 

onderzoek. 

Ontwikkelingen
Het jaar 2019 heeft voor een belangrijk deel in het 

teken gestaan van wisselingen in het manage-

mentteam. Vijf van de zeven teams hebben om 

uiteenlopende redenen een deel van het jaar 

zonder teammanager moeten werken. Het meest 

zichtbare effect hiervan is dat de focus in de teams 

voornamelijk heeft gelegen op de reguliere uitvoe-

ring van het onderwijs. Met ingang van 1 januari 

2020 is het managementteam weer volledig.

Met ingang van het schooljaar 2019 – 2020 is het 

team UV/Optiek gevormd en maakt onderdeel uit 

van de School voor Economie & Toerisme. Voor dit 

team is begin 2020 een teammanager aangesteld.

In de teams waar in 2019 een teammanager was, 

of waar de teammanager in de loop van 2019 is 

gestart, worden stappen gezet om het onderwijs 

en daarmee de onderwijsresultaten te verbeteren:

Team Handel is het vernieuwde curriculum op 

niveau 2 en 3 gestart.

Team Toerisme heeft de het aantal uren begeleide 

onderwijstijd, dat ver boven de norm lag, terug-

gebracht en werkt aan de vernieuwing van de 

curricula van alle opleidingen. Daarnaast wordt 

de nieuwe opleiding Airport & Hospitality ontwik-

keld, volledig in samenspraak met Swissport op 

Schiphol.

Team Commercieel heeft de niveau 3 opleiding 

Commercieel Medewerker Binnendienst opnieuw 

geactiveerd, om studenten voor wie de niveau 4 

opleiding te zwaar is een haalbaar alternatief te 

bieden.

Team VAVO heeft onder leiding van de nieuwe 

teammanager een analyse gemaakt van de 

doelgroep. Dit heeft geresulteerd in een plan van 

aanpak rondom het mentoraat, met als doel de 

voortijdige uitval te verminderen.

Excellent Ondernemen is, in samenwerking met 

Starters4Communities volledig omgebouwd naar 

Sociaal & Duurzaam Ondernemen.

Belangrijke ontwikkeling in 2019 is de veran-

derende doelgroep van de opleidingen. Met de 

introductie van het Regio College brede welkom-

beleid en de invoering van het wettelijke toela-

tingsrecht per 1 augustus 2017 zien we dat onze 

doelgroep aan het veranderen is. De effecten zijn 
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met name merkbaar bij de niveau 4 opleidingen. 

Waar voorheen studenten op basis van behaalde 

resultaten dan wel motivatie werden afgewezen 

en het advies kregen voor een andere opleiding 

te kiezen, worden deze nu wel toegelaten. Dit 

resulteert onder andere in meer vmbo-k en mbo-2 

studenten bij niveau 4 opleidingen. Docenten 

constateren dat het aantal studenten met 

(gedrags)problemen toeneemt, waarmee in toene-

mende mate het accent in de klas verschuift van 

vakinhoud naar randzaken zoals orde handhaving 

en bijsturing van studenten (zowel individueel als 

in groepsverband). 

Binnen de School voor Economie & Toerisme 

wordt gewerkt aan een breed actieplan, waarin 

getracht wordt vanuit verschillende invalshoeken 

oplossingen te bieden:

» Training en scholing van docenten; gericht 

op klassenmanagement van moeilijke groepen/

groepen met veel problematische studenten.

» Grotere betrokkenheid van zorgadviseurs in de 

klassen; met de toename van het aantal indivi-

duele studenten met problematiek in één klas, 

ontstaat ook de behoefte dan wel de noodzaak 

om deze individuele gevallen ook als groep te 

bezien.

» Vergroten ouderbetrokkenheid; Voor het 

vergroten van het zicht en invloed op (het 

gedrag van) de studenten.

» Bredere inzet van Gedragsspecialisten; In 

meerdere teams zijn docenten in het afge-

lopen jaar opgeleid tot Gedragsspecialist. Deze 

kunnen gericht worden ingezet, ook als onder-

steuning van andere docenten.

» Meer aandacht voor eerste 100 dagen 

programma; gericht investeren op groeps-

dynamiek en groepssamenstelling, alsmede het 

beter faciliteren van overstappen voor 1 oktober.

» Gerichte inzet van (negatief) bindend studie 

advies; elke student verdient de juiste bege-

leiding om zich van zijn beste kant te laten 

zien. Echter de docenten hebben niet alleen 

een verantwoordelijkheid voor het leerproces 

van individuele studenten, maar ook voor 

die van de gehele groep. Studenten bege-

leiden naar een beter passende opleiding kan 

gerichter en bewuster worden ingezet als 

sturingsinstrument.

» Verbeteren intake; hoewel er tegenwoordig 

sprake is van toelatingsrecht, worden de 

instrumenten die we binnen het Regio College 

hebben om een student bij de juiste opleiding 

te laten landen nog onvoldoende ingezet.  

Het terug verwijzen van het onderwijsteam 

naar het Zorgteam voor een verlengde intake 

komt nog maar beperkt voor. Daarnaast valt er 

ook winst te behalen bij een betere verbinding/

dialoog met de toeleverende scholen.

» Herontwerp onderwijs; de veranderende doel

groep vraagt wellicht om aanpassingen in het 

onderwijsontwerp van opleidingen.

Kwaliteitszorg 
In 2019 is een interne audit uitgevoerd bij de 

opleidingen Financieel administratief mede-

werker en Bedrijfsadministrateur. Twee thema’s 

zijn onderzocht, Afname en beoordeling (ED3) 

en Onderwijsresultaten (OR 1 en 3). De oplei-

dingen voldoen op deze gebieden aan de eisen 

van de inspectie. De onderwijsinspectie heeft een 

herstelonderzoek uitgevoerd bij de opleiding tot 

verkoopspecialist, het studiesucces en de kwali-

teitscultuur voldoen nog niet aan de gestelde 

norm. Het team werkt aan verbetering aan de 

hand van een verbeterplan.

De winnaars van 2019
Tuna Kinik is de Regio College docent van het jaar 

geworden tijdens de Uitblinker verkiezing, zij is 

een jonge ambitieuze docente.

Melanie Kats is student van het jaar in de 

Uitblinkersverkiezing geworden. Melanie is naast 

haar opleiding actief in de studentenraad.
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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 is voor het beroe-

penveld, de toeleverende scholen, jongeren en 

hun ouders en overige stakeholders, een belang-

rijk opleidingscentrum voor beroeps opleidingen 

in de techniek op mbo-niveau in de regio 

Zaanstreek-Waterland. 

Binnen de School voor Techniek & ICT zijn zes 

opleidingsteams: Bouw, Infra, Metaal-, Elektro- 

& Installatietechniek, Procestechniek, ICT en 

Motorvoertuigen, Transport & Logistiek.

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.

Groei studentaantallen 
Het totaal aantal BBL studenten is gestegen tot 

1.366. Het aantal BOL studenten is toegenomen 

tot 440 studenten. Stijging vond met name plaats 

in de Infra opleidingen en in de Metaal, Electro en 

Installatie opleidingen. Verdere groei is gewenst 

om te kunnen voorzien in de vraag naar personeel 

in de verschillende techniek sectoren. 

Diploma’s 
510 studenten hebben in 2019 bij de school voor 

Techniek en ICT een diploma behaald. 

Schoolverlatersonderzoek 
Het schoolverlatersonderzoek wordt afgenomen 

door DUO onderwijsonderzoek, onder mbo 

studenten die de opleiding met diploma verlaten. 

Onderstaand worden de rapportcijfers gegeven 

van studenten die in 2018 zijn afgestudeerd, 

vergeleken met studenten die in eerdere jaren 

hun opleiding met een diploma verlieten. Binnen 

de school is het rapportcijfer voor de opleiding 

gedaald. Het is niet goed te achterhalen wat hier 

de oorzaak van is.

TABEL 3.6  AANTAL STUDENTEN BEKOSTIGD OP 1 OKTOBER (BRON: EDUARTE)

2019-2020

1.806
2018-2019

1.739
BBL

BOL

PER 1-10

TABEL 3.7 DE ONDERWIJSRENDEMENTEN: (BRON: DUO)

2018-2019 NIVEAU JR NORM JR DR NORM DR

TECHNIEK & ICT

 

 

1  

2 61,89% 67% 49,54% 61%

3 73,39% 68% 75,41% 70%

4 71,11% 68% 74,42% 70%

VERSCHIL

BBL + 10.5%

BOL - 8,2%

TOTAAL +  3,9%
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Instroomonderzoek 
Het instroomonderzoek wordt tweejaarlijks 

afgenomen onder studenten in het eerste jaar van 

hun beroepsopleiding. De eerste kennismaking 

met de opleiding en het Regio College alsook 

de aan sluiting met de vorige school worden 

bevraagd. Daarnaast wordt naar een waardering 

over opleiding en school gevraagd. De rapportcij-

fers op deze twee vragen zijn iets hoger dan in het 

voorgaande onderzoek. 

Versterking en vernieuwing van techniek 
 onderwijs 
De bedrijven in alle technische sectoren hebben 

te maken met tekort aan personeel. Binnen de 

regio Zaanstreek-Waterland zijn in 2019 een aantal 

initiatieven gestart die moeten zorgen dat meer 

leerlingen en werknemers kiezen voor studeren en 

werken in de techniek. 

‘De Zaancampus’
Het Regio College werkt met diverse opleidings-

bedrijven (waaronder Tetrix Techniek, 

Installatiewerk Noord-Holland), de stichting 

Food Proces Technology Centre (FPTC), gemeente 

Zaanstad en provincie vanaf 2019 intensief samen 

onder de titel ‘Zaancampus’. 

De samenwerking heeft drie actielijnen:

» voldoende instroom van leerlingen in 

technische opleidingen, zowel jongeren als 

zij-instromers;

» kwalitatief hoogwaardig technisch onderwijs 

dat beter aansluit op de actuele en toekomstige 

behoefte aan kennis en vaardigheden in het 

bedrijfsleven;

» een fysieke ‘techniekcampus’ waarin meerdere 

opleidingen met behoud van eigen identiteit 

samenwerken en gebruik maken van elkaars 

faciliteiten op nabijgelegen locaties.

In 2020 trekt het Regio College samen op met 

de opleidingsbedrijven om de vraag naar bij- en 

omscholing bij de bedrijven in de verschillende 

sectoren nog beter te bedienen. Eind 2021 moet de 

verbeterde en moderne huisvesting van de tech-

niekopleidingen op en in nabijheid van de Regio 

College campus in Zaandam gerealiseerd zijn. 

RIF project Fieldlab Robotica 
Medio 2019 is de RIF 1 subsidie aanvraag Fieldlab 

Robotica goedgekeurd. Dichtbij de Regio 

College campus in Zaandam komt in een pand 

van technisch bedrijf Bosma en Bronkhorst een 

Fieldlab met daarin een breed scala aan robot 

toe passingen gericht op de industrie-, zorg- en 

agrarische sector. Het Fieldlab is bedoeld voor 

mbo studenten en leerlingen van het voortgezet 

TECHNIEK EN ICT REGIO COLLEGE

 2018 2016 2014 2012 2018 2016 2014 2012

RAPPORTCIJFER VOOR DE 
GEVOLGDE OPLEIDING

6,6 6,9 7,2 7,1 6,8 6,7 7,0 7,1

RAPPORTCIJFER VOOR DE 
SCHOOL

6,5 6,6 7,0 6,9 6,6 6,4 6,6 6,7

TABEL 3.8 SCHOOLVERLATERSONDERZOEK 2019 (BRON: DUO)

TECHNIEK EN ICT REGIO COLLEGE

2018 
2019

2016 
2017

2014 
2015

2012 
2013

2018 
2019

2016 
2017

2014 
2015

2012 
2013

WELK RAPPORTCIJFER GEEF 
JE JOUW OPLEIDING?

7,1 7,0 6,8 7,1 7,0 6,8 7,0 6,9

WELK RAPPORTCIJFER GEEF 
JE HET REGIO COLLEGE?

6,8 6,6 6,5 6,7 6,7 6,5 6,7 6,4

TABEL 3.9 INSTROOMONDERZOEK 2019

1 REGIONAAL INVESTERINGSFONDS



25

onderwijs, maar ook voor werknemers van 

bedrijven. Vanaf 2020 kunnen zij daar kennis 

maken met, projecten doen en bijgeschoold 

worden in moderne robot en ict toepassingen. 

Het Fieldlab gaat zich in 2020 verder ontwikkelen 

tot een hotspot voor excursies, masterclasses, 

demonstraties, robopilots, productieworkshops en 

co-creatie sessies voor vmbo-vo-mbo en hbo. 

In 2019 is begonnen om robotisering onderdeel te 

maken van alle technische opleidingen en ook van 

de zorgopleidingen van het Regio College. Vanaf 

2020 starten studenten in de vernieuwde oplei-

ding Robotica Engineer.

Zo wordt met het verkrijgen van de RIF subsidie 

en met de realisatie van het Fieldlab Robotica een 

grote impuls gegeven aan het aantrekkelijk en 

eigentijds aanbieden van de opleidingen. 

Sterk techniek onderwijs 
Eind 2019 zijn de subsidies voor Sterk Techniek 

Onderwijs (STO) toegekend aan de koepels van 

vo-scholen. Het Regio College is zowel in de 

Zaanstreek als in Waterland verbonden aan de 

activiteitenprogramma’s voor het versterken van 

techniek onderwijs in de vo-scholen. Met het 

mbo wordt ingezet op aantrekkelijke voorlichting 

over techniek o.a. door het inzetten van techniek 

georiënteerde escape rooms. 

Daarnaast is en wordt gewerkt aan effectieve 

doorstroom routes (v)mbo-hbo in de verschillende 

technische disciplines. Samen met vmbo school 

Triade in Edam is in schooljaar 2019-2020 de eerste 

groep leerlingen in de doorlopende leerroute van 

de opleiding Bouwkunde gestart.

Een leven lang leren, flexibel en modulair 
opleiden 
Er is een grote vraag vanuit bedrijven om mede-

werkers flexibel te kunnen opleiden, en bij- of om 

te scholen. Daarnaast zijn er steeds meer moge-

lijkheden om een opleiding in de BBL variant te 

volgen. Diverse voorbeelden daarvan zijn:

» Werknemers van technische bedrijven, bijv. 

van Boon-Edam die gedeelten van een oplei-

ding volgen in plaats van de gehele opleiding. 

Dit doen we op verzoek van bedrijven en om te 

kijken of opleiden tot certificeerbare eenheden 

een levensvatbare optie is.

» De start in 2019 van de BBL variant ICT 

beheerder samen met o.a. Linden IT. 

» De ontwikkeling van de vakopleiding 

Timmerman (BBL niveau 3) die een verkort 

traject en diplomering op niveau 3 mogelijk 

maakt. 

De verwachting is dat het flexibele aanbod vanuit 

de verschillende opleidingen de komende jaren 

sterk zal worden uitgebreid. 

Onderwijskwaliteit 
In 2019 zijn interne audits uitgevoerd bij de teams 

ICT, Infra en MEI. De audits geven een positief 

oordeel over het onderwijsproces en examinering 

en diplomering. De teams hebben t.a.v. het studie-

succes een verbeterplan opgesteld.

 

Kwaliteitsborging examinering 
De examencommissie borgt op schoolniveau 

de kwaliteit van de examinering. De centrale 

examencommissie ziet toe op de kwaliteit van de 

diplomadossiers en geeft de diploma’s af. 

Alle examens worden ingekocht en vastgesteld 

door de vaststellingscommissie. Per team zijn 

passende acties uitgevoerd om inzicht te krijgen 

in de kwaliteit van examinering. De examen-

commissie heeft een goed inzicht in de  kwaliteit 

van de examens en de processen rondom 

examinering en neemt indien nodig passende 

maatregelen.

Winnaars
Techniek studenten hebben meegedaan met 

de Skills wedstrijden in de vakgebieden bouw/

timmeren; tegelzetter; metselen en instal-

latietechniek. Een student van de opleiding 

Straatmaker is Nederlands kampioen geworden.
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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. 

We leiden niet alleen op binnen onze schoolge-

bouwen, maar in toenemende mate ook bij de 

instellingen op de werkvloer zelf.

Groei studentenaantallen 
De trend waarbij er een verschuiving is van BOL 

naar BBL blijft zich bestendigen. Ook de vraag naar 

geschoold personeel binnen de diverse sectoren van 

zorg en welzijn blijft onverminderd groot. 

Diploma’s 
630 studenten hebben in 2019 bij de school voor 

Zorg, Welzijn en Sport een diploma behaald. 

Leer- en werkklimaat en tevredenheid van  
de studenten 
De studenten van ZW&S ervaren binnen de 

school een positief leerklimaat, gekenmerkt door 

weinig disruptieve gedragingen en een posi-

tieve atmosfeer. De studenten geven de school 

ruim voldoende rapportcijfers voor alle factoren 

van het leerklimaat met het hoogste cijfer voor 

de veiligheid. Veiligheid is essentieel voor een 

optimaal leerklimaat. Ook de metingen bij de 

docenten duiden op een stabiel werkklimaat, wat 

zich kenmerkt door een redelijk positieve score 

ten aanzien van het leiderschap en het team 

functioneren. 

Dat neemt niet weg dat er verbeterpunten zijn, 

zoals het blijven inzetten op het handhaven 

van orde en rust. Ondanks de goede scores van 

de studenten worden docenten geconfronteerd 

met een toename van het aantal studenten die 

worstelen met complexe problemen. Dit vergt 

soms bovenmatig veel tijd en vaardigheden van 

de docenten, die mede hierdoor het vaak erg druk 

hebben en hun werk niet afkrijgen. Hoe hiermee 

om te gaan zal de komende jaren aandacht blijven 

vragen van het onderwijs.

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

TABEL 3.10  AANTAL STUDENTEN BEKOSTIGD OP 1 OKTOBER, UV STUDENTENAANTALLEN ZIJN OPGENOMEN 

BIJ SET (BRON: EDUARTE)

2019-2020

2.247
2012-2013: TOTAAL 557 2013-2014: TOTAAL 5142018-2019

2.057
BBL

BOL

PER 1-10

TABEL 3.11 DE ONDERWIJSRENDEMENTEN: (BRON: DUO)

2018-2019 NIVEAU JR NORM JR DR NORM DR

ZORG, WELZIJN & SPORT 1  

 2 62,12% 67,0% 55,36% 61,0%

 3 54,78% 68,0% 54,94% 70,0%

 4 73,49% 68,0% 75,74% 70,0%

VERSCHIL

BBL + 30,0%

BOL + 0,2%

TOTAAL + 9,2%
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Schoolverlatersonderzoek 
Het schoolverlatersonderzoek wordt afgenomen 

door DUO onderwijsonderzoek, onder mbo 

studenten die de opleiding met diploma verlaten. 

Onderstaand worden de rapportcijfers gegeven 

van studenten die in 2018 zijn afgestudeerd, 

vergeleken met studenten die in eerdere jaren hun 

opleiding met een diploma verlieten. Ten opzichte 

van het vorige onderzoek geeft de gemiddelde 

student een iets hoger rapportcijfer voor zowel de 

opleiding als de school.

Instroomonderzoek 
Het instroomonderzoek wordt tweejaarlijks afge-

nomen onder studenten in het eerste jaar van hun 

beroepsopleiding. De eerste kennismaking met de 

opleiding en het Regio College alsook de aanslui-

ting met de vorige school worden bevraagd. 

Daarnaast wordt naar een waardering over oplei-

ding en school gevraagd. De rapportcijfers op deze 

twee vragen zijn iets hoger dan in het voorgaande 

onderzoek. 

Nieuw gebouw 
Hoogtepunt in 2019 was de opening in september 

van het nieuwe schoolgebouw in Purmerend. 

Samen met het Horizon College hebben de 

docenten en studenten een prachtig transparant 

onderwijsgebouw betrokken in het Karekietpark. 

Daarmee is het een uniek voorbeeld van hoe twee 

roc’s gezamenlijk een gebouw en voorzieningen 

delen en samenwerken aan kwalitatief goed en 

toegankelijk beroepsonderwijs voor Purmerend en 

Waterland.

Meer ruimte voor innovatie 
Het ziekteverzuim binnen de school is in 2019 fors 

teruggedrongen van ruim 9,2% tot 5,7% aan het 

einde van 2019. Samen met het terugdringen van 

de overformatie is hiermee (financieel) ruimte 

ontstaan om komende jaar te investeren in inno-

vatie van het onderwijs. 

Doelstelling hierbij is te investeren in het onder-

wijs van de toekomst met aandacht voor tech-

nologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld robotica 

in de zorg. Maar ook wil de school meer gaan 

inspelen op de flexibele vraag vanuit de markt en 

de samenleving. Door het onderwijs in modules 

aan te gaan bieden kan er sneller worden inge-

speeld op een behoefte die niet altijd (direct) 

tot een kwalificatie hoeft te leiden. Soms omdat 

een student daar (nog) niet toe in staat is. Soms 

omdat werkgevers specifiek behoefte hebben aan 

bepaalde vaardigheden.

Onderwijskwaliteit 
In 2019 zijn interne audits uitgevoerd bij de oplei-

dingen Doktersassistent (DA), Tandartsassistent 

(TA), Allround schoonheidsspecialiste en 

Schoonheidsspecialiste. De opleidingen van 

de Assistenten Gezondheidszorg zijn volledig 

onderzocht ter voorbereiding van het verificatie-

onderzoek van de onderwijsinspectie. Uit de audit 

is naar voren gekomen dat het onderwijsproces 

ZORG, WELZIJN EN SPORT REGIO COLLEGE

 2018 2016 2014 2012 2018 2016 2014 2012

RAPPORTCIJFER VOOR DE 
GEVOLGDE OPLEIDING

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

RAPPORTCIJFER VOOR DE 
SCHOOL

6,7 6,6 6,6 6,5 6,6 6,4 6,6 6,7

TABEL 3.12 SCHOOLVERLATERSONDERZOEK 2019 (BRON: DUO)

ZORG, WELZIJN EN SPORT REGIO COLLEGE

2018 
2019

2016 
2017

2014 
2015

2012 
2013

2018 
2019

2016 
2017

2014 
2015

2012 
2013

WELK RAPPORTCIJFER GEEF 
JE JOUW OPLEIDING?

6,9 6,8 7,1 6,9 7,0 6,8 7,0 6,9

WELK RAPPORTCIJFER GEEF 
JE HET REGIO COLLEGE?

6,7 6,4 6,6 6,3 6,7 6,5 6,7 6,4

TABEL 3.9 INSTROOMONDERZOEK 2019
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en het schoolklimaat van de opleidingen DA en TA 

voldoet. Het team heeft een verbeterplan opge-

steld voor het studiesucces, de kwaliteitscultuur 

en de kwaliteitszorg. 

De opleidingen Allround schoonheidsspecialiste 

en Schoonheidsspecialiste voldoen aan de normen 

ten aanzien van het studiesucces en de verant-

woording en dialoog, een verbeterplan is opge-

steld voor de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.

De onderwijsinspectie heeft een herstelonder-

zoek uitgevoerd bij de opleidingen Sport en 

Bewegingsleider en Pedagogisch medewerker 

niveau 3. 

De kwaliteitszorg en de kwaliteitsborging exami-

nering en diplomering voldoen bij de opleiding 

Sport en bewegingsleider aan de gestelde norm. 

Het studiesucces voldoet nog niet aan de norm. 

De opleiding tot Pedagogisch medewerker niveau 

3 voldoet aan de normen ten aanzien van de 

kwaliteitsborging examinering en diplomering 

maar aan de norm van het studiesucces wordt 

nog niet voldaan.

De opleidingsteams hebben een verbeterplan 

opgesteld voor de gebieden die nog niet voldoen. 

De onderwijsinspectie heeft bij DA en TA een 

verificatie onderzoek uitgevoerd en gaat in 2020 

een kwaliteitsonderzoek uitvoeren.

 



OVERIGE ONTWIKKELINGEN 
ONDERWIJS

4
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»  Overige ontwikkelingen onderwijs

KWALIFICATIESTRUCTUUR EN 
KEUZEDELEN

Urennormen
Voor de opleiding Autotechnicus, niveau 2, is de 

opbouw van de opleiding aangepast met meer 

praktijk en minder BOT uren. Dit past beter bij 

de doelgroep. De studentenraad heeft met deze 

aanpassing ingestemd.

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.  

In 2019 zijn geen verzoeken van studenten voor 

een niet gekoppeld keuzedeel ontvangen.

 

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, onderwijson-

dersteuning (Onderwijs Service Team 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. 

Toelatingsbeleid 
Het toelating- en welkomstbeleid is in 2018-2019 

verder doorontwikkeld. Met jongeren die zich 

aanmelden voor niveau 1 en 2 opleidingen vinden 

altijd individuele kennismakingsgesprekken 

plaats. Wanneer een jongere uit het praktijk-

onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of de 

entreeopleidingen komt – volgens de landelijke 

definitie een kwetsbare jongere - vindt vaker een 

extra gesprek plaats met een adviseur van het 

passend onderwijsteam van het Servicecentrum. 

Deze jongeren hebben een grotere kans op uitval. 

De loopbaancoach heeft extra aandacht voor 

begeleiding.

Voor studenten die voor 1 oktober van het nieuwe 

schooljaar uitvallen vanwege een verkeerde keuze 

geldt dat zij voor 1 oktober nog kunnen switchen 

naar een andere opleiding. Dit proces wordt bege-

leid vanuit het Servicecentrum.

Instroom 
In de overstap van voortgezet onderwijs (vo) naar 

mbo participeert het Regio College in het over-

stapdashboard. Het vo kan daarin o.a. aangeven of 

contact met de vo-school wenselijk is in het kader 

van de warme overdracht. De student kan bij de 

digitale aanmelding aangeven of er sprake is van 

een zorgvraag of dat behoefte is aan advies t.a.v. 

de opleidingskeuze. 

Het Servicecentrum helpt studenten met onvol-

doende vooropleiding een passende opleiding te 

kiezen of organiseert een toelaatbaarheidsonder-

zoek wanneer het vo, de werkgever of de tot dan 

gevolgde opleiding inschat dat instroom op hoger 

niveau waarschijnlijk haalbaar is. Gemiddeld 85 

studenten worden per schooljaar alsnog via deze 

route geplaatst. 

Voorafgaand aan de start van de opleiding 

wordt de student uitgenodigd voor een nadere 

kennismaking met de opleiding met als doel het 

wegnemen van eventuele twijfel 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. 
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Wanneer de loopbaancoach signaleert dat een 

student extra begeleiding nodig heeft wordt 

dit besproken in de studentbesprekingen en 

met de expert studentbegeleiding. Eventueel 

wordt doorverwezen naar het Servicecentrum 

voor advies. Ieder team heeft een vaste contact-

persoon vanuit het Servicecentrum die ook kan 

deelnemen aan studentbesprekingen. In 2019 is 

een aantal docenten gestart met de opleiding 

gedrags specialist met als doel de deskundigheid 

te vergroten ten aanzien van het herkennen en 

omgaan met bepaald studentgedrag. 

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 verzorgen de ondersteuning 

van kwetsbare en/of overbelaste jongeren in de 

plusvoorziening en/of de opleiding. Zij bieden 

begeleiding bij psychosociale 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 

over hulpmiddelen bij het maken van examens. 

Naast individuele ondersteuning aan studenten 

adviseert het team Passend Onderwijs 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 faal-

angst en identiteitsklachten (empowerment), zowel 

individueel als in groepsverband.

Het loopbaanadviesteam bestaat uit loopbaan-

adviseurs en de leerwerkmakelaar. Dit team helpt 

studenten individueel en in groepsverband om 

een geschikte opleiding te vinden. De leerwerk-

makelaar ondersteunt studenten bij het vinden 

en houden van een passende (leer)werkplek ter 

voorkoming van uitval en begeleidt 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 sinds 2016 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. Het aantal deelnemers is stabiel. 

Sinds 2018 verzorgd het Loopbaanadviesteam in 

toenemende mate extra ondersteuning bij de 

beroepskeuze op het vmbo. Het aantal trajecten 

gericht op begeleiding van leerlingen is in 2019 

verder toegenomen.

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 samenwerkings-

afspraken gemaakt met als doel uitval te voor-

komen, een integraal ondersteuningsaanbod 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 kwetsbare positie als doel-

groep. Samenwerking tussen de gemeenten, part-

ners 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 gebruik van het 

digitale studentbegeleidingssysteem. Hier vinden 

en registreren zij, met inachtneming van de priva-

cyregels, de voor begeleiding relevante informatie 

direct bij de student. Ook de signalering van 

verzuimgedrag wordt door dit systeem onder-

steund, waardoor loopbaancoaches in geval van 

verzuim snel actie kunnen ondernemen richting 

student, ouders/verzorgers en gemeenten. 

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 
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 verzuim en dreigende uitval; als de student jonger 

is dan 18 jaar, is er ook contact met diens ouders/

verzorgers. In 2019 reikte het Regio College ook 

voor de eerste keer in beperkte mate negatieve 

bindende studieadviezen uit. In totaal is 48 keer 

een negatief bindend studieadvies afgegeven. 

Het betrof 37 bol en 11 bbl studenten. Een nega-

tief bindend studieadvies wordt gegeven aan 

studenten die niet aan de eisen van het eerste jaar 

kunnen of willen voldoen. De standaardprocedure 

BSA is geëvalueerd en op onderdelen bijgesteld. 

Er zijn wel zorgen over de kans op succes van 

studenten die met een niveau 2 diploma in mogen 

stromen (instroomrecht) in een niveau 4 opleiding.  

Passende studentbegeleiding en cijfers
Hieronder een cijfermatig overzicht van:

» de inzet en middelen van het Servicecentrum in 

kalenderjaar 2018 en 2019;

» de gegevens omtrent passend onderwijs in 

schooljaar 2017-2018 en 2018 - 2019.

Servicecentrum
In onderstaande tabellen een overzicht per team, 

loopbaanadvies- en zorgteam over de door hen 

verrichtte activiteiten in 2018. 

LOOPBAANADVIESTEAM 2019 2018

LOOPBAANADVIESTRAJECT 1250 846

TRAJECT LEERWERKMAKELAAR 89 113

TOTAAL TRAJECTEN 1339 959

BEROEPENTESTEN TIJDENS OPEN 
DAGEN

360 291

BEROEPENTESTEN JONGEREN-
LOKET

55 60

TOTAAL BEROEPENTESTEN 415 351

BEROEPENTESTEN OP VMBO 
SCHOOL (ZUIDERZEECOLLEGE)

0 11

OUDER-KIND WORKSHOP 135 76

STAP-IN 7 8

WORKSHOP BEROEPSKEUZE OP 
HET VO 

170 82

TOTAAL BEGELEIDING  
VO-LEERLINGEN

306 177

TABEL 4. 1 ACTIVITEITEN LOOPBAANADVIESTEAM 

(BRON: EDUARTE - DBS)

PASSEND ONDERWIJS
2018 
2019

2017 
2018

EXTRA BEGELEIDING 1 1057 215

EXTRA BEGELEIDING SCHOOL-
MAATSCHAPPELIJK WERK

162 815

DYSCALCULIE 47 83

DYSLEXIE 12 25

CHRONISCH ZIEKEN  
(MET INGANG VAN 2018-2019 
SAMENGEVOEGD)

102

TOTAAL 1380 923

TABEL 4.2 ACTIVITEITEN TEAM PASSEND ONDERWIJS 

(BRON: EDUARTE - DBS)

Taallab en Rekenpunt
In 2019 is het Taallab gestart, een extra voor-

ziening voor studenten met een taalachterstand. 

De doelgroep bestaat met name uit studenten 

met een migratie of vluchtelingen achtergrond, 

met een taalachterstand die een belemmering 

vormt voor het behalen van het diploma. Het 

Taallab is ingericht om deze doelgroep passende 

ondersteuning te bieden zodat zij de mbo oplei-

ding met een diploma kunnen afronden.

Het Taallab sluit aan op de reguliere lessen, 

centraal staan: woordenschatvergroting, schrijven, 

begrijpen van uitleg en instructie en leesvaardig-

heid. Twee ervaren NT2 docenten verzorgen de 

begeleiding.

In 2020 wordt Taallab verder uitgebouwd en wordt 

gestart met het Rekenpunt voor studenten die 

onvoldoende rekenvaardigheid hebben. 

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. 

In de onderstaande tabel staat de verantwoording 

van de door OCW en de RMC-regio Amsterdam 

beschikbaar gestelde gelden.

1  EXTRA BEGELEIDING I.V.M. HANDICAP CHRONISCHE ZIEKTE IS SAMENGEVOEGD MET EXTRA. DIT BETEKENT DAT 

ONDER “PASSEND ONDERWIJS” (VOORHEEN EXTRA BEGELEIDING I.V.M. HANDICAP/ BEPERKING) NU OOK BINDEND 

STUDIEADVIES EN EXTRA ONDERSTEUNING I.V.M. OVERBELASTING/ ACHTERSTAND VALT.
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ONDERSTEUNINGSARRANGEMENT REALISATIE IN € INGEZET VOOR

VOORTIJDIGE SCHOOLUITVAL

» Dienst Maatschappelijke Ondersteuning 

» Vaste voet

45.387  
(11.688 uit  

plusmiddelen)

Leerwerkmakelaar en verzuimmanagement

PLUSVOORZIENING 
PASSEND ONDERWIJS

448.436 
566.718

Passend onderwijsteam. Dit team biedt extra 
ondersteuning aan studenten die door overbelas-
ting, een (leer)beperking, chronische ziekte of een 
gedragsstoornis moeite hebben om de opleiding 
te volgen en die daardoor uit dreigen te vallen. 

 
TABEL 4.3 FINANCIËLE VERANTWOORDING (BRON: BESCHIKKINGEN DMO EN OCW)

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. 

Hierboven 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.

2019 2018 2017

ONTVANGEN 

GELDEN
94.571,90 93.920,70 95.502,00

BESTEDE 

GELDEN
74.495.06 69.485,05 34.363,70

AANTAL 

DOSSIERS 

VERWERKT

142 94 59

TABEL 4.4 TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN(BRON: 

FINANCIËLE ADMINISTRATIE)

JAARVERSLAG EXAMINERING 
2018-2019 

De examenorganisatie bestaat uit een centrale 

examencommissie (CEC) en per school een 

examencommissie. De CEC is verantwoordelijk 

voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoe-

ring van het examenreglement, het handboek 

examinering en voor de evaluatie van de examen-

processen. De CEC is bevoegd om te diplomeren 

en verklaringen met civielrechtelijk effect af te 

geven voor alle studenten die het beroepsonder-

wijs volgen binnen het Regio College. De examen-

commissie op schoolniveau is verantwoordelijk 

voor de (borging van) kwaliteit van de examine-

ring en bereidt de diplomabesluiten van de CEC 

voor. De leden van de CEC en examencommies 

worden benoemd door het CvB. 

Alle examencommissies werken met een Plan van 

Toezicht en rapporteren afzonderlijk hun resul-

taten in een jaarverslag. 

Onder het motto ‘zoveel mogelijk aan de voorkant 

en zo min mogelijk bureaucratie’ heeft de examen-

organisatie zich in het schooljaar 2018-2019 verder 

geprofessionaliseerd. De borging ‘aan de voorkant’ 

is versterkt en de gesprekken over bevindingen 

van diplomadossiers hebben bijgedragen aan de 

bewustwording en versterking van de kwaliteit-

scultuur. Het zicht op de eventuele risico’s in het 

proces is versterkt en de verbeterpunten daarin 

zijn besproken.

De onderwijsinspectie gaf in het herstelonder-

zoek (2019) aan vertrouwen te hebben in de wijze 

waarop het Regio College de kwaliteit van de 

examinering borgt en in de zorgvuldige controle 

voordat tot diplomering wordt overgegaan.   
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Diploma’s
In totaal zijn in het schooljaar 2018-2019 1513 mbo-

studenten gediplomeerd, waarvan 630 binnen 

Zorg, Welzijn en Sport; 373 binnen Economie 

en Toerisme en 510 binnen Techniek en ICT. Ten 

opzichte van het voorgaande schooljaar is dat een 

stijging van 5,5% (1434). 

Kwaliteitsborging examenprocessen 
De CEC heeft ruim 26% van de 1513 diploma-

dossiers gecontroleerd. 70% van de diploma-

dossiers was bij aanlevering aan de CEC volledig 

en voldeed aan de eisen. Bij de andere dossiers 

was nog aanvulling nodig. Het percentage “in 

een keer goed” was lager dan het voorgaande 

schooljaar. Deels is dat te verklaren door een 

intensievere controle. Op basis van de controle en 

de bevindingen heeft de CEC het vertrouwen dat 

studenten het mbo diploma terecht ontvangen.

De CEC ziet dat examencommissies d.m.v. steek-

proeven de afname van examens in de beroeps-

praktijk monitoren. Uit de steekproeven kwamen 

geen onvolkomenheden. De CEC heeft twee 

examenbundels gescreend, de verbeterpunten zijn 

besproken. De CEC concludeert dat het kwaliteits-

bewustzijn t.a.v. examinering is verbeterd, bij 

bepaalde opleidingen is echter nog ruimte voor 

verbetering. 

Voor 2019 – 2020 richt de CEC zich op het verbe-

teren van de kwaliteit aan de voorkant door de 

bewustwording t.a.v. de eisen aan de diploma-

dossiers te vergroten. In het voorjaar van 2020 

wordt het functioneren van de examenorganisatie 

met de CEC en de examencommissies geëvalueerd. 

Voor de deskundigheidsbevordering van docenten 

t.a.v. examinering is aansluiting gezocht bij het 

ROC van Amsterdam.

Tevredenheid studenten en werkveld over 
examinering
In 2019 heeft geen JOB Monitor of BPV onderzoek 

plaatsgevonden, deze onderzoeken worden twee-

jaarlijks gehouden. 

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 betref-

fende 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.

De commissie bestaat uit vijf leden en vier 

plaatsvervangende 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 2019 één zaak behandeld. 

Het betrof een zaak waarbij een student tegen 

een bindend negatief studieadvies beroep heeft 

ingesteld. De commissie heeft het beroep niet 

gegrond verklaard.

KWALITEITSAFSPRAKEN MBO 

Het Regio College heeft, als vervolg op het 

bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef ’ dat de 

minister OCW en de MBO Raad hebben afge-

sloten, een Kwaliteitsagenda opgesteld voor 

de periode 2019-2022. In de kwaliteitsagenda 

zijn vier thema’s opgenomen: basiskwaliteit; 

jongeren in kwetsbare posities; gelijke kansen 

en tot slot onderwijs gericht op de arbeidsmarkt 

van de toekomst. In de kwaliteitsagenda zijn per 

thema de ambities beschreven en de maatregelen 

genoemd die we gaan uitvoeren. Per maatregel 

staat wat we bereikt willen hebben in 2020 en in 

2022. De minister heeft de kwaliteitsagenda goed-

gekeurd. Jaarlijks wordt in het bestuursverslag de 

voortgang van de kwaliteitsagenda opgenomen. 

In de volgende paragrafen een korte schets van de 

voortgang. In bijlage 4 zijn de ontwikkelingen per 

maatregel opgenomen.

De basiskwaliteit
Het Regio College wil graag dat de studenten hun 

droom kunnen realiseren. Het onderwijs dient 

daarom toekomstbestendig te zijn, passend bij 

de doelgroep en de beroepen waarvoor opgeleid 

wordt en – uiteraard - van voldoende kwaliteit. 

Om dit te bereiken evalueren we het onderwijs 

met onze studenten en bpv bedrijven. Ook de 
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studentenraad is een belangrijke gesprekspartner. 

Het vernieuwde handboek Studentbegeleiding 

vormt de basis voor de begeleiding van studenten. 

Samen met het vmbo is de twee jaarlijkse onder-

wijsconferentie georganiseerd als basis voor 

verdere samenwerking ten aanzien van Loopbaan 

oriëntatie en -begeleiding (LOB). 

We hebben professionalisering in de kwaliteitsa-

genda opgenomen, zowel op individueel niveau 

als op het niveau van (onderwijs)teams, omdat 

iedereen bijdraagt aan de kwaliteit van het 

onderwijs. Maar het is vooral de docent die een 

spilfunctie vervult, de prioriteit ligt daarom bij de 

professionalisering van het onderwijzend perso-

neel. Zo zijn bijvoorbeeld docenten burgerschap 

zijn een eigen kenniskring gestart en worden 

docenten geschoold als gedragsspecialist. Er zijn 

verschillende initiatieven gestart voor vergroting 

van het werkplezier, een belangrijke voorwaarde 

om te kunnen leren en ontwikkelen. De verwach-

ting is dat deze inspanningen ertoe bijdragen dat 

de kwaliteit van het onderwijs verbetert. 

Jongeren in kwetsbare positie
We zien op de verschillende opleidingsniveaus 

het aantal studenten in een kwetsbare positie 

toenemen. Studenten met een niveau 2 diploma 

kunnen instromen in niveau 4, maar hebben wel 

extra ondersteuning nodig bij de vakgerichte en 

generieke vakken. 

Het Regio College en het voortgezet onderwijs 

in de Zaanstreek hebben in het kader van het 

Zaans Verbond een nieuw convenant getekend 

voor de periode 2019 - 2025, waarin de soepele 

overstap van leerlingen van het vmbo naar het 

mbo centraal staat. Voor de decanen van het vo 

organiseren we informatiebijeenkomsten zodat 

zij ook goede voorlichting kunnen geven over de 

mbo opleidingen. Alle studenten hebben mini-

maal twee keer per jaar een gesprek met hun 

loopbaancoach. 

Niveau 2 opleidingen participeren in een (actie) 

onderzoek naar differentiatie op niveau 2 met 

als doel de studenten voldoende uit te dagen en 

voldoende te ondersteunen. Het Taallab is gestart 

voor studenten met taalachterstanden en in 2020 

start het Rekenpunt. 

Voor niveau 1 (bol en bbl) is het aantal voortijdig 

schoolverlaters onder de norm, voor niveau 2 geldt 

dit nog niet.  

Gelijke kansen
Ons motto bij het thema gelijke kansen is ‘Leren 

doe je je hele leven, in je eigen tempo op je eigen 

moment’. We bieden bij de zorg- en techniek-

opleidingen contractactiviteiten aan die afge-

sloten kunnen worden met een certificaat. Onze 

studenten doen mee met wedstrijden als de 

Uitblinkersverkiezing en Skills. Het omgaan met 

ingewikkelde thema’s, zoals bijvoorbeeld pesten, 

discriminatie en andere onderwerpen die kunnen 

leiden tot ongelijkheid en/of (sociale) onveilig-

heid, is gespreksonderwerp in teams en tijdens 

professionaliseringsbijeenkomsten.

Onderwijs gericht op de arbeidsmarkt van  
de toekomst
Voor het Regio College is de beroepspraktijk de 

basis voor het onderwijs. Daarom onderhouden 

we contact en stemmen we het onderwijs af met 

de bedrijven. Docenten bezoeken in het kader van 

stagebegeleiding de bedrijven en organisaties en 

een aantal teams hebben een begin gemaakt met 

het stagelopen door docenten. 

We verzorgen onderwijs op locatie, bijvoorbeeld 

in de zorg, kinderopvang en techniek. Het Fieldlab 

Robotica is gestart, en in werkgroepen wordt 

verkend hoe het robotica onderwijs vorm kan 

krijgen. Regelmatig worden professionals uit de 

praktijk ingezet voor gastlessen, speeddates of 

als jurylid, op deze manier wordt de praktijk de 

school ingehaald. 



PERSONEEL EN ORGANISATIE

5
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»  Personeel en organisatie

VERSTERKING EN VERNIEUWING 
VAN HET PERSONEELSBELEID 

In 2019 heeft het Regio College afscheid genomen 

van medewerkers en nieuwe medewerkers 

verwelkomd. 74 medewerkers (46 fte) verlieten 

de  organisatie en veelal jongere medewerkers 

kwamen in dienst, waardoor het aandeel mede-

werkers in de leeftijd 18 tot 40 jaar is toege-

nomen. Ondanks het toenemende tekort aan 

docenten op de arbeidsmarkt is het gelukt vrijwel 

alle vacatures 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 inzetbaar-

heid centraal. We investeren daarom in scholing 

en ontwikkeling, intensieve begeleiding van 

nieuwe docenten, stimuleren van teamwork en 

eigenaarschap en een actief vitaliteits-, arbo- en 

verzuimbeleid. 

Begeleiding nieuwe medewerkers
Voor alle nieuwe medewerkers organiseert P&O 

tweemaal per jaar een uitgebreide introductie-

bijeenkomst. In 2019 zijn 42 nieuwe docenten 

uitgenodigd voor het inwerk- en begeleidings-

traject, speciale bijeenkomsten in januari en een 

tweedaagse bijeenkomst in augustus. Het inwerk-

programma is gericht op het werken in teams, 

de opbouw van het mbo, de begeleiding van 

studenten en examinering. Ongeveer 60% van de 

nieuwe docenten heeft de bijeenkomsten bezocht, 

de overige docenten zijn individueel begeleid 

door de docentencoach. Voor extra begeleiding 

van de nieuwe docenten worden coaches ingezet. 

Docenten kunnen kiezen uit een breed begelei-

dingsaanbod, zoals intervisie, coaching, assess-

ments, supervisie en begeleiding bij het behalen 

van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 

(PDG). 

Uitvoering gesprekscyclus
Het streven is jaarlijks met iedere medewerkers 

een resultaat(functionerings-)gesprek en elke drie 

jaar een beoordelingsgesprek te voeren. Helaas 

lukt het nog niet om met iedere medewerker 

daadwerkelijk een dergelijk gesprek te voeren. 

Voor 2020 kiezen we een andere insteek voor de 

gesprekken. Het ‘nieuwe’ gesprek is gebaseerd 

op de positieve psychologie, de nadruk ligt (nog) 

meer op het benutten en versterken van de kwali-

teiten van de medewerkers. 

Uitvoering banenafspraak
In het kader van de Wet Banenafspraak heeft het 

team P&O de scholen en diensten geadviseerd 

en ondersteund bij het werven en plaatsen van 

arbeidsbeperkten. Het Regio College werkt samen 

met externe experts die mensen met een arbeids-

beperking detacheren. Deze experts ondersteunen 

bij de plaatsing, verzorgen de faciliteiten en 

bieden passende job coaching.

Per 1 december 2019 wordt in totaal 155,73 uur per 

week ingevuld door arbeidsbeperkten. Dit komt 

neer op 6,10 fte banen. 

In 2020 willen we meer mensen met een arbeids-

beperking een passende plek bieden in het Regio 

College conform de afspraken die daarover op 

landelijk niveau zijn gemaakt.  

Medewerkersonderzoek 
In 2019 is geen medewerkersonderzoek uitgevoerd, 

dit onderzoek vind in 2020 weer plaats.

Duurzaam en flexibel personeelsbeleid
In onderstaande tabel staat het aantal fte dat 

werkzaam is bij Regio College, dit is het gemid-

delde over het gehele jaar per school/dienst.
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In 2019 was het gemiddeld aantal fte 362,82.  

De verhouding tussen het primair proces en het 

ondersteunend OBP is gemiddeld 66% onderwij-

zend personeel en 34% ondersteunend personeel. 

Eind 2019 is 64% van de medewerkers vrouw en 

36% man. De gemiddelde leeftijd is 50 jaar. Het 

percentage ouder dan 50 jaar bedraagt ongeveer 

57%. 

In 2019 hebben 16 medewerkers, 10 fte, gebruik-

gemaakt van het ABP KeuzePensioen.

Eind 2019 was de flexibele schil bij het onder-

wijs personeel (docenten plus onderwijs OBP) 

met ruim 17% iets lager dan in 2018 (18%). Bij het 

ondersteunend personeel OBP is de flexibele schil 

van 13% in 2918 teruggelopen naar 9% in 2019. 

Inhuur
In 2018 werd 37 fte op contract-uitzendbasis 

ingezet bij het Regio College, in 2019 is dit terug-

gebracht naar 20 fte. 

Regio College maakt via diverse partijen al 

jaren gebruik van een diverse inleenconstruc-

ties (payrolling, detacheren, uitzenden, werving 

en selectie en ZZP-ers) voor het inhuren van 

extern personeel t.b.v. onderwijs en ondersteu-

nende diensten. Omdat het totale inleenvolume 

het bedrag dat de Europese Unie als drempel 

FTE 2019
FTE  

DOCENTEN

FTE  
ONDERWIJS 

OBP

FTE  
ONDERWIJS 

TOTAAL

FTE  
OBP ONDER-
STEUNEND

TOTAAL
MANAGE- 
MENT &  
DIRECTIE

SCHOOL VOOR  
ECONOMIE & TOERISME

57,90 5,5 63,40 4,99 68,39 4,40

SCHOOL VOOR ZORG, 
WELZIJN & SPORT

83,80 10,6 94,40 9,54 103,94 5,80

SCHOOL VOOR  
TECHNIEK & ICT

51,80 4,9 56,70 4,48 61,18 3,80

DIENST ONDERWIJS-
ONDERSTEUNING

4,30 9,6 13,90 36,16 50,06 5,30

DIENST BEDRIJFS-
VOERING

0,10 0 0,00 54,08 54,18 6,80

ALGEMEEN, P&C,  
BESTUUR

12,20 0,8 12,20 12,87 25,07 5,90

TOTAAL 210,10 34,60 238,53 119,26 362,82 26,10

TABEL 5.1 AANTAL FTE (BRON: PSA)

PERSONEELSBESTAND 
NAAR VASTE VERSUS 
FLEXIBELE FORMATIE

2019 2018

31-12-2019  FTE   FTE  

 VAST TIJDELIJK TOTAAL VAST TIJDELIJK TOTAAL

DOCENTEN 173 37 210 172 36 208

ONDERWIJS OBP 29 6 35 24 8 32

PRIMAIR PROCES TOTAAL 202 43 245 196 44 240

OBP ONDERSTEUNEND 106 10 116 106 16 122

TOTAAL 308 53 361 302 60 362

TABEL 5.2 FORMATIE VAST EN FLEXIBEL (BRON PSA)
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hanteert overschrijdt, heeft het Regio College een 

aan besteding  georganiseerd. Een projectgroep 

heeft een programma van eisen opgesteld voor de 

aanbesteding. Aan Driessen B.V. is de voorlopige 

gunning verstrekt. Begin 2020 gestart met de 

voorbereidings- en verificatiefase. 

WW
In 2019 hebben 19 ex-medewerkers al dan niet 

gedurende een gedeelte van het jaar aanspraak 

gemaakt op een WW-uitkering. Medewerkers 

waarvan een tijdelijke uitbreiding van hun 

dienstverband niet verlengd werd, hebben geen 

aanspraak gemaakt op deze uitkering. Het Regio 

College is ‘eigenrisicodrager’ voor de WW. De 

kosten voor de WW van ex-medewerkers waren 

€ 206.000,00. 

De beheersing van de uitkeringen worden zorg-

vuldig gemonitord, we maken zo mogelijk maat-

werkafspraken met medewerkers in het kader van 

de Regeling Mobiliteit. 

Mobiliteit en seniorenverlof
De mobiliteit van personeel was in 2019 hoger 

dan in 2018, zo blijkt uit tabel 5.3. Hierin zijn 

ook de medewerkers meegenomen die (soms 

vervroegd) met pensioen gaan. In 2019 heeft 10 fte 

van de medewerkers gebruikgemaakt van het ABP 

KeuzePensioen. 

Als iedereen van 57 jaar en ouder, die voldoet 

aan de voorwaarden, gebruik zou maken van het 

seniorenverlof, zou het totale verlies aan arbeids-

capaciteit in 2019 24 fte bedragen. In 2019 was de 

daadwerkelijke omvang 8,4 fte.

MOBILITEIT 
OVER HELE 
JAAR

FTE FTE
AANTAL  
MEDE- 

WERKERS

AANTAL  
MEDE- 

WERKERS

2019 2018 2019 2018

IN DIENST 42 48 79 76

UIT DIENST 46 38 74 60

TABEL 5.3 MOBILITEIT (BRON: PSA)

PROFESSIONALISERING EN 
SCHOLING 

Scholingsdagen en professionaliserings-
middagen
In schooljaar 2019-2020 worden naast drie 

scholingsdagen een zestal professionaliserings-

middagen voor de medewerkers georganiseerd. 

De eerste twee professionaliseringsmiddagen 

hebben plaatsgevonden. Door gedurende het 

jaar extra middagen vrij te roosteren ontstaat 

tijd voor kenniskringen en andere vormen van 

professionalisering. 

In samenwerking met het Horizon College is de 

opleiding gedragsspecialist aangeboden. Twee 

medewerkers hebben deze opleiding ondertussen 

afgerond en 7 docenten ronden de opleiding in 

2020 af. Eén docent Nederlands is geschoold in 

examinering.

Management Development -  
Teammanagers in positie
In 2019 zijn twee groepen gestart met een 

management development traject waarin 

persoonlijk leiderschap centraal staat. Het traject 

omvat zes bijeenkomsten verspreid over het jaar 

en werkbijeenkomsten op het Regio College. Voor 

leidinggevenden zijn een aantal bijeenkomsten 

‘Watertorensessies’ georganiseerd ter stimulering 

van de samenwerking, kennisontwikkeling en 

kennisdelen. 

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een 

programma voor ‘veranderaars’, bestemd voor een 

groep medewerkers vanuit de scholen en diensten. 

Het doel van het programma is de deelnemers zo 

goed mogelijk te equiperen om de rol van veran-

deraar stevig, effectief en doeltreffend te kunnen 

vervullen. Het traject gaat in 2020 van start. 

Functiemix
In 2019 waren drie seniordocenten nog bezig 

met het behalen van hun Masteropleiding. Vijf 

docenten zijn na afronding van het professio-

naliseringstraject benoemd in de functie van 

seniordocent. Met vier docenten zijn in 2019 

professionaliseringstrajecten afgesproken zodat 

zij op termijn benoembaar zijn als seniordocent. 

Voor acht docenten geldt dat zij direct voldeden 

aan het competentieprofiel en benoemd zijn als 

seniordocent. 

In 2019 zien we een stijging van het percentage 

seniordocenten, dit komt enerzijds door de 

promotie van een aantal docenten tot senior-

docent en anderzijds doordat een flink aantal 

vacatures is vervuld met seniordocenten. Het 

percentage roc-docenten is iets afgenomen. 
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WERKZAAM ALS: 2019 2018 2017

DOCENT 40% 43% 36%

SENIORDOCENT 54% 50% 56%

ROC-DOCENT 6% 7% 8%

TABEL 5.4 OVERZICHT VERHOUDING LB-LC-LD (BRON: PSA)

In 2019 zijn de voorbereidingen voor een 

 structurele invulling van de functiemix in de vorm 

van promotiebeleid voor docenten voortgezet. 

Naar verwachting zal dit nieuwe beleid in 2020 

geïmplementeerd worden.

Inzet stagiaires en docenten in opleiding 
(DiO’s)
Per schooljaar 2019-2020 zijn acht DiO’s gestart 

en is aan 22 stagiair(e)s uit het eerste, tweede 

en derde leerjaar van een lerarenopleiding een 

stageplaats geboden. Voor zes studenten van 

een kopopleiding was een plaats beschikbaar en 

binnen het Regio College zijn drie studenten van 

de educatieve minor actief.

Zij-instromers
In 2019 hebben zes zij-instromers hun Pedagogisch 

Didactisch Getuigschrift (PDG) behaald. Twee 

medewerkers zijn met een PDG traject gestart. 

Er zijn nog 12 collega’s bezig met het opleidings-

programma, zij ronden de opleiding in het 

voorjaar van 2020 af. Ook hebben twee nieuwe 

collega’s het instructeursdiploma behaald.

Coaching docenten
Team P&O heeft in 2019 tien zittende collega’s 

begeleid. 

VERZUIM EN ARBEIDS- 
OMSTANDIGHEDEN 

Het verzuim is ten opzichte van 2018 flink gedaald 

van 7,23% (2018) naar 6,04% (2019). Het verzuim-

percentage ligt nu een procent boven het ijkpunt 

voor de bve-sector, de meldingsfrequentie ligt 

ruim ronder het ijkpunt. In 2019 was sprake van 

een stijging van het aantal afgesloten ziek-

meldingen en een stijging van het percentage 

0-verzuim. Dit heeft geleid tot verhoging van de 

verzuimduur (zie tabel verzuimduur). 

Op 31 december 2019 telde het Regio College 30 

openstaande langdurige verzuimdossiers waarvan 

het grootste deel niet werk-gerelateerd is. Alleen 

de verzuimdossiers die afgesloten zijn tellen mee 

in de verzuimduur, de 30 openstaande langdurige 

verzuimdossiers zijn niet meegenomen in de 

onderstaande tabel.

In 2019 is gestuurd op het verder terugdringen 

van het verzuim. De afspraken bij de bedrijfs-

arts hadden vaker een preventief karakter. Een 

P&O-adviseur voert de regie op alle langdurige 

verzuimdossiers. 

De verzuimgevallen en verzuimcijfers (verzuim-

percentage en verzuimduurklasse) zijn in 2019 

periodiek per school, dienst en team besproken. 

Verzuim per school/dienst

SCHOOL/DIENST        VERZUIM 2019
VERZUIM 2018

ECONOMIE & TOERISME 7,55%
6,89%

TECHNIEK & ICT 4,79%
4,04%

ZORG, WELZIJN & SPORT 5,69%
9,61%

ONDERWIJSONDERSTEUNING 3,77%
7,08%

BEDRIJFSVOERING 6,47%
7,49%

TOTAAL REGIO COLLEGE 6,04%
7,23%

TABEL 5.5 VERZUIM (BRON PSA)
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REGIO COLLEGE 2019
IJKPUNT BVE-SECTOR 

2019
REGIO COLLEGE 2018

VERZUIMPERCENTAGE 6,04% 5% 7,23%

PERCENTAGE 0-VERZUIM 51,41% - 46,99

VERZUIMFREQUENTIE 1 0,88 1,3 1,02

GEMIDDELDE VERZUIM-
DUUR IN DAGEN

40,10 - 25,60

TABEL 5.6 VERZUIMFREQUENTIE (BRON PSA)

1 GEMIDDELD AANTAL KEER PER MEDEWERKER PER JAAR

Uitstroom in een arbeidsongeschiktheidsregeling

In 2019 zijn twee medewerkers uitgestroomd 

met een WGA 80/100% uitkering en een met een 

35/80% WGA uitkering. WGA is een gedeeltelijke 

arbeidsgeschiktheidsuitkering. 

Werkdruk(plezier)plan 
In 2019 is verder gewerkt aan het werkplezier-

plan, bij het opstellen van dit plan zijn diverse 

medewerkers, de OR en bedrijfsarts betrokken 

geweest. Maatregelen t.a.v. het verhogen van het 

werkplezier zijn voortgezet en verschillende maat-

regelen uit het werkplezierplan zijn ingezet. Als 

het plan definitief is vastgesteld na instemming 

door de OR, worden ook de andere maatregelen 

uitgevoerd. 

Taakverdeling en roostering in de  
onderwijsteams 
Eind 2018 is een projectgroep gestart ter 

 verbetering van de taakverdeling en roostering. 

In overleg met teammanagers is een haalbare plan-

ning gemaakt voor de roostering, met duidelijke 

taken en deadlines voor de teammanagers en het 

roosterbureau. Docenten hebben meer inzicht in 

hun inzet doordat zij nu vier keer per jaar de inzet-

planning kunnen inzien. Door de inzetplanning 

met andere systemen te verbinden is het mogelijk 

geworden te monitoren in hoeverre de  roostering 

en inzetplanning conform de cao afspraken 

verloopt, invloed heeft op de werkdruk en of er 

sprake is van efficiënte inzet van medewerkers en 

faciliteiten. 

Volgend jaar richt de projectgroep zich op het 

beter benutten van de capaciteit van de sport-

zaal, de verdeling van de bpv tussen de teams en 

scholen en het trainen van nieuwe teammanagers 

in Xedule, het roosterprogramma.

Maatwerkafspraken
Met 14 medewerkers is dit jaar een maatwerkvoor-

ziening getroffen die het voor hen mogelijk maakt 

om op een voor hen prettige manier het werken af 

te bouwen en/of te stoppen met werken in of aan 

het einde van schooljaar 2019-2020.



VEILIGHEID

6
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VEILIGHEID IS VAN ONS 
ALLEMAAL

Een veilige en prettige leer- en werkomgeving 

op de locaties is erg belangrijk voor onze diverse 

groepen studenten en werknemers. 

Medewerkers en studenten zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor een leer- en werkcultuur 

waarin geen plaats is voor ongewenst gedrag. 

Daarbij 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 

onvoldoende uitkomst bieden, kan de deel-

nemer of medewerker terugvallen op de Regeling 

klachten en ongewenste omgangsvormen.

Naast de fysieke en sociale veiligheid, is ook 

informatieveiligheid en specifiek digitale veilig-

heid belangrijk. Het Regio College is sterk 

afhankelijk van geautomatiseerde informatie-

voorziening en is eigenaar van informatie, die 

onder haar verantwoordelijkheid wordt gepro-

duceerd. Het Regio College wil dat beschik-

baarheid, 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 en een 

Privacy Officer aangesteld.

COMMISSIE VEILIGHEID

De Commissie Veiligheid bestond in 2019 uit 

de bestuurssecretaris (voorzitter), veiligheids-

coördinator (plaatsvervangend voorzitter), team-

manager facilitair beheer , een adviseur P&O, 

twee vertegenwoordigers van het onderwijs en 

de vertrouwenspersoon. De Commissie Veiligheid 

heeft een coördinerende rol en een adviserende 

rol naar het CvB, directieteam en overige leiding-

gevenden. 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

Tot 2017 werden incidenten onvoldoende geregis-

treerd in de incidentenmonitor. Hierin is sinds 

2017 duidelijk verbetering zichtbaar. Met ingang 

van 2018 is het ook mogelijk om incidenten via 

Topdesk aan te melden waarna deze worden 

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

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 incidentenmo-

nitor bij de meldingen bij de vertrouwenspersoon.

In de incidentenmonitor van het Regio College 

zijn dit jaar 61 incidenten geregistreerd. Ondanks 

dat het aantal meldingen weer is toegenomen, is 

het melden van incidenten nog niet voor iedere 

medewerker en student vanzelfsprekend en zal het 

daadwerkelijke aantal incidenten vermoedelijk 

hoger liggen dan de 61 die zijn gemeld. 

Het aantal BHV meldingen is ook in 2019 weer 

afgenomen. Het melden van BHV incidenten 

blijft lang nog niet altijd vanzelfsprekend. Waar 

het de tweede helft van 2018 relatief rustig was 

voor wat betreft meldingen van agressie en 

bedreiging is dit in de tweede helft van 2019 

flink toegenomen. 

De oorzaak van de verhoging is deels te vinden 

in de lagere drempel om incidenten te melden, 

maar ook zeker door het verhoogde aantal 

incidenten. Het gaat in de meeste gevallen om 

vechten en onderlinge bedreigingen. Wat opvalt 

is dat deze incidenten veelal bij dezelfde teams 

voorkomen. Door in gesprek te gaan met de 

verschillende partijen en eventueel verplaatsing 

naar een andere klas wordt hierin een oplossing 

gezocht.

Ook hier geldt weer dat er een incident sneller 

gemeld wordt dan voorheen, maar nog niet elk 

incident wordt gemeld. Door nog meer bekend-

heid te geven aan de incidentenregistratie en 

uitleg te geven over de integrale aanpak, wordt 

getracht de vanzelfsprekendheid van het melden 

verder te verhogen. 

PRIVACY 

Organisatie
Na de start van het privacy project in 2018 zijn 

de Data Privacy Officer taken van de ingehuurde 

consultant in mei 2019 overgegaan naar twee 

nieuwe functies, die van Privacy Officer en 

Functionaris Gegevensbescherming. In vervolg op 

de overdracht is er een nulmeting uitgevoerd om 

de stand van zaken vast te stellen van de realisatie 

van het oorspronkelijke plan van aanpak.

Het resultaat van de nulmeting is input geweest 

voor een herzien projectplan AVG door de project-

groep AVG. In de projectgroep AVG, onder leiding 

van directeur bedrijfsvoering, participeren zowel  

het onderwijs als de ondersteunende afdelingen.

Ontwikkelingen
In 2019 is het Beleidsplan Informatiebeveiliging & 

Privacy (IBP) vastgesteld. Hiermee is het funda-

ment gelegd voor de verdere implementatie van 

de AVG.

Daarnaast zijn vier werkgroepen gestart die zich 

respectievelijk richten op de verwerkingsregis-

ters studenten en medewerkers, op de verdere 

uitwerking van het Beleidsplan IBP en de opzet 

van procesmodel 2.0. Tevens heeft een intern 

assessment plaatsgevonden op basis van het 

IBP framework van SAMBO-ICT; de uitkomsten 

hiervan zijn meegenomen in de acties van de 

projectgroep AVG. De realisatie van de doelen 

van deze werkgroepen en de projectgroep AVG, 

leiden in 2020 tot compliance op het gebied van 

de AVG. Het is de verwachting dat eind 2020 het 

project zal leiden tot afronding van de implemen-

tatie van de AVG en opheffing van de betreffende 

projectgroep.

       

Datalekken
In 2019 zijn er zeven datalekken gemeld bij de 

Functionaris Gegevensbescherming. De data-

lekken varieerden van foutieve adressering (2), 

abusievelijke gegevensdeling (2), laptop foutief 

afgesloten (1), laptop gestolen (1) tot vernieti-

ging van persoonsgegevens ten gevolge van een 

storing bij een verwerker (1). In vier gevallen 

heeft dit geleid tot een melding bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). De AP heeft naar aanlei-

ding van deze meldingen geen actie ondernomen. 

In de overige drie gevallen waren de gevolgen 

voor betrokkenen beperkt. In vijf van de zeven 

meldingen zijn de betrokkenen geïnformeerd over 

het incident.

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 
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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 examencommissie of 

van een beoordelaar bij de betreffende examen-

commissie. Daarna kan nog beroep worden 

aangetekend bij de Commissie van Beroep voor de 

examens.

Ombudsman 
In 2019 is in totaal 63 keer een beroep gedaan op 

de ombudsman. In 39 gevallen ging het om een 

klacht of melding van studenten, waarvan twee 

door een klas, en drie door externen. 

Van de 39 klachten waren er zeven ongegrond. De 

meeste klachten of meldingen hebben betrekking 

op de uitvoering van het onderwijsproces en dan 

met name de planning en roostering van examens, 

de kwaliteit van het communiceren en naar de 

mening van de student onterechte uitschrij-

ving. Extra aandacht en mogelijk aan vulling op 

beleid vraagt de ombudsman voor communicatie 

rondom het moment van uitschrijving en bericht-

geving hieromtrent aan de student. Meer dan 

voorgaande jaren zijn hierover meldingen bij de 

ombudsman terecht gekomen.

In 2019 heeft de ombudsman 24 zaken van mede-

werkers behandeld. Van de 24 zaken ging het in 14 

situaties om eigen problematiek. Het betrof zaken 

rondom taakbeleid, inzet, arbeidsvoorwaarden 

en/of vermeende rechten. De meeste kwesties zijn 

middels bemiddeling tot een oplossing gekomen. 

Opvallend dit jaar was het aantal meldingen over 

het moment van beter melden.  

10 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 vertrouwens-

persoon in verband privé-problematiek, vanuit 

de behoefte aan vertrouwelijkheid. De vertrou-

wenspersoon Ongewenste Omgangsvormen is 

er specifiek voor meldingen en klachten betref-

fende ongewenste omgangsvormen zoals pesten, 

(seksuele) intimidatie en discriminatie. 

Na één of meer gesprekken worden studenten 

doorverwezen naar geëigende kanalen voor 

opvang en begeleiding. Hierin werkt de 

vertrouwenspersoon nauw samen met het 

Servicecentrum. Ook vragen medewerkers advies 

in verband met kwesties waarbij geen onge-

wenste omgangsvormen werden ervaren. Na een 

of meer gesprekken worden zij doorverwezen naar 

hun manager of P&O.
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Daarnaast is de vertrouwenspersoon werkzaam in 

het kader van de klokkenluidersregeling. Tenslotte 

valt preventie en voorlichting onder het taak-

gebied van de vertrouwenspersoon.

Studenten 
Veertig studenten hebben, zelf of via een mede-

werker, gemeld die iets wilden bespreken over 

het gedrag van (mede-)studenten. Bij 23 van deze 

contacten heeft de melding te maken gehad met 

het ervaren van ongewenste omgangsvormen. 

Met 17 studenten is contact geweest rondom 

zaken die met studiefinanciering te maken 

hebben.

Medewerkers 
In totaal hebben 35 medewerkers een beroep 

gedaan op de vertrouwenspersoon. Bij 31 van de 

contacten met medewerkers heeft de melding te 

maken gehad met het ervaren van ongewenste 

omgangsvormen.

Medewerkers in relatie tot studenten
Zes medewerkers hebben een melding gedaan van 
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intimiderend gedrag en dreigementen door één of 

meer studenten, waarvan twee maal een melding 

over seksuele intimidatie.

Medewerkers in relatie tot andere medewerkers, 

waaronder leidinggevenden.

Totaal 25 meldingen betroffen het ervaren van 

ongewenste omgangsvormen, zowel door leiding-

gevende als door andere collega’s, soms door 

beiden. Hiervan waren 17 medewerkers die zich 

geïntimideerd voelden. Pestgedrag is een maal 

ervaren. Twee personen voelden zich seksueel 

geïntimideerd, een persoon heeft discriminatie 

ervaren. Vier personen hebben advies gevraagd in 

verband met werkdruk of een conflictsituatie. 

Twee personen hadden een adviesvraag over hoe 

zich op te stellen om de schijn van seksuele inti-

midatie 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 

aanbevelingen met als doel de sociale veiligheid 

bij het Regio College te borgen. 

RISICO INVENTARISATIE & 
EVALUATIE 
Met ingang van het schooljaar 2019 – 2020 is 

in samenwerking met het Horizon College het 

nieuwe gebouw ‘MBO Purmerend’ in gebruik 

genomen. Voorafgaande aan een RI&E zijn er 

eind 2019 tijdens enkele verkennende bezoeken 

door de Arbofunctionaris van het Horizon 

College en de veiligheidscoördinator van het 

Regio College verschillende lokalen en werk-

plekken gecontroleerd en daar waar nodig direct 

actie ondernomen. In 2020 zal in samenwerking 

met het Horizon College een volledige RI&E 

worden uitgevoerd. 

BEDRIJFSHULPVERLENING 
Op 22 oktober 2019 heeft de jaarlijkse controle 

‘brandveilig gebruik’ door de brandweer/veilig-

heidsregio plaatsgevonden voor de panden aan 

het Cypressehout te Zaandam. Hierbij zijn geen 

bijzonderheden gemeld of opmerkingen geplaatst. 

De BHV-organisatie blijft nog altijd het sluitstuk 

van de arbeidsveiligheid binnen onze organisatie. 

De meeste risico’s worden beheersmatig afge-

dekt. Met een goede BHV-organisatie zorgen we 

ervoor dat schade zoveel mogelijk beperkt wordt 

als er een incident plaatsvindt. In 2019 waren er in 

totaal 62 bhv’ers en 20 EHBO’ers in dienst. Er zijn 

in 2019 twee nieuwe ploegleiders BHV opgeleid. 

Daarmee is het totaal aan ploegleiders BHV voor 

de panden aan de Cypressehout weer voldoende. 

Aan de hand van een oefenscenario is er op 

19 november 2019 een ontruimingsoefening 

 gehouden in C99 onder leiding van een externe 

trainer. De oefening is, mede dankzij de medewer-

king van studenten en medewerkers voorspoedig, 

verlopen. 
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Voor de raad van toezicht waren in 2019 de 

belangrijkste thema’s:

» het versterken van de governance bij het 

 Regio College;

» de kwaliteit en doelmatigheid van het 

opleidingenportfolio en, in het verlengde 

daarvan, het strategisch toekomstperspectief 

van het Regio College.

Versterking governance
In 2018 waren er wisselingen binnen het bestuur 

en raad van toezicht van het Regio College. Ook 

werd duidelijk dat de samenwerking tussen raad 

van toezicht, college van bestuur en directeuren 

beter kon en dat er binnen het Regio College meer 

ruimte moest komen voor dialoog en tegenspraak. 

Vanuit deze opgave heeft de raad een toezicht-

kader vastgesteld, waarin wordt aangegeven 

welke uitgangspunten de raad hanteert bij het 

uitoefenen van het toezicht, welke aandachts-

gebieden er zijn en hoe het toezicht in de 

praktijk wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de 

raad de reglementen RvT en CvB gemoderniseerd 

en aangepast aan de nieuwe inzichten op het 

gebied van governance. Met de Inspectie van het 

Onderwijs zijn gedurende het jaar constructieve 

gesprekken gevoerd over de voortgang op dit 

dossier. Deze gesprekken zijn eind 2019 afgerond 

met de conclusie van de inspectie dat de gover-

nance bij het Regio College op orde is en dat de 

raad zijn rol daarin goed oppakt.

Kwaliteit en doelmatigheid
Zoals elders in het bestuursverslag 2019 toegelicht, 

heeft het CvB een analyse laten uitvoeren naar de 

kwaliteit en doelmatigheid van het opleidingen-

aanbod van het Regio College. Hierbij is gekeken 

naar de kwaliteit en innovatiekracht van de oplei-

dingen en naar het belang van de opleidingen 

voor de studenten en de werkgevers. De raad 

heeft het starten van dit onderzoek ondersteund 

omdat het van belang is meer inzicht te krijgen in 

deze belangrijke, strategische thema’s. 

De raad heeft vanaf juni intensieve gesprekken 

gevoerd met het CvB over de uitkomsten van 

de verschillende deelonderzoeken en over de 

betekenis van die uitkomsten voor de strategie 

van het Regio College. Voor de RvT hebben de 

onderzoeken duidelijk gemaakt dat er iets moet 

worden gedaan aan de kwetsbaarheid van kleine 

opleidingen. De raad heeft aan het CvB gevraagd 

om de verschillende oplossingsrichtingen zorg-

vuldig af te wegen, zodat een goed onderbouwde 

strategische koers kan worden uitgezet. De RvT 

heeft zich na ampel beraad akkoord verklaard 

met het voorstel van het CvB om met het CvB van 

het Horizon College een verkenning te starten 

naar de meerwaarde van een eventuele fusie 

tussen de twee instellingen en naar het daarvoor 

nodige verdere traject en proces. Op basis van de 

uitkomsten van deze verkenning zal de raad in de 

loop van 2020 een besluit nemen over de door het 

bestuur voorgelegde toekomstige positionering 

van het Regio College. 

Overige onderwerpen en genomen besluiten
De raad heeft in 2019 verder de volgende onder-

werpen besproken en de volgende besluiten 

genomen.

Onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs is regelmatig 

aan de orde geweest in zowel de onderwijscom-

missie als in de plenaire RvT. Besproken zijn de 

uitkomsten van de onderwijsaudits die het Regio 

College jaarlijks bij enkele opleidingen uitvoert, 

de resultaten van de onderzoeken van de onder-

wijsinspectie bij enkele opleidingen en de ontwik-

kelingen op het gebied van het studiesucces van 

de studenten. De raad probeert steeds scherp te 

krijgen op welke wijze het CvB en de directeuren 

kunnen sturen op het verbeteren van de onder-

wijskwaliteit. Ander gespreksonderwerp was de 

wijze waarop docenten om kunnen gaan met 

studenten die gedragsproblemen vertonen. Aan de 

hand van een casus is dit onderwerp uitgediept.

De kwaliteitsagenda van het Regio College, die 

in juni door de minister van OCW is goedge-

keurd, is besproken in de onderwijscommissie. De 

»  Bestuur en governance

DE TEKST VAN DEZE PARAGRAAF IS DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VASTGESTELD IN ZIJN VERGADERING OP 7 APRIL 2020
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voortgang van de uitvoering van de agenda zal 

door de commissie worden gevolgd.

Personeel en organisatie
De raad heeft de uitkomsten van het mede-

werkersonderzoek, dat eind 2018 bij het Regio 

College is uitgevoerd, besproken. Daarbij is stil-

gestaan bij de verschillen in tevredenheid tussen 

onderwijzend en ondersteunend  personeel en 

bij de effecten van de vanaf 2016 door gevoerde 

organisatie verandering op de tevredenheid en 

betrokkenheid van het personeel. In het verlengde 

hiervan heeft de RvT de uitkomsten van de 

evaluatie van de nieuwe organisatiestructuur 

besproken. De raad heeft daarbij aan het CvB 

meegegeven om voor teams beter inzichtelijk 

te maken wat de baten en lasten per team zijn 

en om duidelijk te maken waar de verschillende 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

belegd. De contouren van het werkdrukplan, 

een uitvloeisel van de nieuwe cao mbo, en de 

programma’s op het gebied van professionalise-

ring en management development zijn besproken. 

Met het CvB is van gedachten gewisseld over de 

herschikking van taken binnen het directieteam 

als gevolg van het vertrek (vervroegde pensione-

ring) van de directeur van de School voor Techniek 

& ICT. De raad heeft daarbij aandacht gevraagd 

voor de borging van governance. 

De RvT heeft de volgende door het CvB opgestelde 

documenten in het kader van de jaarlijkse   plan- 

en verantwoordingscyclus goedgekeurd:

» het jaarverslag 2018;

» de kaderbrief en de begroting 2020.

De raad heeft verder nog de volgende besluiten 

genomen:

» verlenging van de overeenkomst met 

accountant Flynth met twee jaar;

» goedkeuring van de gunning van de 

aanbestedingen inhuur personeel en verze-

kering Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten, dit in verband met de 

omvang van de bedragen die met deze aanbe-

stedingen gemoeid zijn.

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 jaarlijkse management letter van de 

accountant.

Werkgeversrol RvT
In 2018 is een interim voorzitter CvB aangesteld, 

in de persoon van Bernard Fransen, in eerste 

instantie voor de periode tot 1 oktober 2019. Het 

lid CvB, Dorien Nelisse, heeft per 1 februari 2019 

afscheid genomen vanwege het aanvaarden van  

een bestuursfunctie elders. De RvT heeft besloten 

om het CvB vooralsnog uit één lid te laten 

bestaan.

In het voorjaar van 2019 heeft de raad zich 

gebogen over de invulling van het CvB voor de 

komende jaren. De remuneratiecommissie heeft 

hierover gesprekken gevoerd met de onder-

nemingsraad en met de leden van het directie-

team. Uit deze gesprekken is gebleken dat de 

interim voorzitter CvB binnen de organisatie kan 

rekenen op een breed draagvlak. Er is waar-

dering voor zijn wijze van opereren, waarbij 

hij  toegankelijk, open en zichtbaar is. Voor 

de komende periode, waarin een strategische 

herpositionering van het Regio College aan de 

orde is, wordt hij gezien als de juiste persoon 

om de functie van voorzitter CvB in te vullen. De 

raad heeft daarop besloten om na 1 oktober 2019 

verder te gaan met Bernard Fransen als voorzitter 

CvB (waarbij de status “ad interim” vervalt) en 

daartoe een nieuwe overeenkomst met hem af te 

sluiten. De overeenkomst wordt aangegaan voor 

een periode van twee jaar vanaf 1 oktober 2019. 

De overeenkomst wordt na het verstrijken van 

de termijn van twee jaar steeds stilzwijgend met 

een jaar verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden 

voor het moment van verlenging door een van de 

partijen is aangegeven dat er geen verlenging zal 

plaatsvinden. Het CvB blijft vooralsnog uit één lid 

bestaan.

De voorzitter RvT heeft gedurende het jaar regel-

matig contact en overleg met de voorzitter CvB 

over de gang van zaken binnen het Regio College.

De honorering van de voorzitter CvB is gebaseerd 

op schaal 18 van de cao mbo. De honorering van 

het lid CvB (in dienst tot 1-2-2019) was gebaseerd 

op schaal 17 van de cao mbo. Beide honoreringen 

voldoen aan de Wet normering bezoldiging top-

functionarissen publieke en semipublieke sector. 
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Samenstelling en honorering RvT 
Op 1 januari 2019 is een nieuwe raad van toezicht, 

bestaande uit zes leden, aangetreden. De raad 

is zodanig samengesteld dat er een goede mix 

is wat betreft kennisgebieden, binding met 

de regio Zaanstreek-Waterland en ervaring in 

toezichthouden.

De samenstelling in het verslagjaar was als volgt:
» de heer E. (Eric) van der Burg, 

 voorzitter tot 1-7-2019;

» mevrouw dr. L.B.J. (Lucy) Schmitz, 

plaatsvervangend voorzitter tot 1-7-2019,  

voorzitter vanaf 1-7-2019;

» de heer drs. R.A.G. (Remko) in ’t Veld, 

lid benoemd op voordracht van de 

ondernemingsraad;

» mevrouw drs. S. (Sandra) Tax;

» de heer drs. W.E. (Wim) van Hulsenbeek RA;

» de heer S. (Sofyan) Mbarki.

De heer Van der Burg is teruggetreden uit de 

raad nadat hij binnen de fractie van de VVD in 

de Eerste Kamer woordvoerder voor de porte-

feuille onderwijs is geworden. Dit laat zich niet 

 combineren met het lidmaatschap van de RvT van 

een onderwijsinstelling. De raad heeft besloten 

om verder te gaan met een RvT bestaande uit vijf 

leden.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het 

rooster van aftreden en van de relevante (neven)

functies van de leden van de Raad.

De honorering van de voorzitter en de leden van 

de raad bedroeg in 2019 € 12.500 respectievelijk 

€ 10.000 (exclusief btw) per jaar. Deze honorering 

valt ruim binnen de kaders van de honoreringsre-

geling bve-sector en voldoet aan de Wet norme-

ring bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector. 

Werkwijze raad van toezicht
In 2019 waren er zes reguliere vergaderingen in 

aanwezigheid van het CvB. 

De raad kende de volgende commissies:

» een auditcommissie, bestaande uit 

mevrouw Tax en de heer Van Hulsenbeek. Deze 

commissie heeft in 2019 vier keer vergaderd 

in aanwezigheid van de voorzitter CvB, de 

controller en de directeur bedrijfsvoering. Bij 

de bespreking van de management letter en de 

concept jaarrekening 2018 was ook de accoun-

tant van het Regio College aanwezig;

» een onderwijscommissie, bestaande uit 

mevrouw Schmitz en de heer Mbarki. Deze 

commissie is in 2019 vier keer bijeengekomen 

in aanwezigheid van de voorzitter CvB, de 

directeur onderwijsondersteuning, een van de 

directeuren onderwijs en de beleidsadviseur; 

» een remuneratiecommissie, bestaande uit 

mevrouw Schmitz en de heer Van der Burg (tot 

1-7-2019) resp. de heer In ’t Veld (vanaf 1-7-2019).

In april heeft de raad kennis gemaakt met de 

leden van het directieteam (directeuren en 

controller).

In oktober heeft de raad overleg gevoerd met 

de ondernemingsraad van het Regio College. 

In afstemming met de OR is gewacht tot dit 

moment in het jaar omdat in het voorjaar een OR 

in een nieuwe samenstelling was aangetreden. 

In het gesprek is stil gestaan bij enkele lopende 

dossiers op P&O-gebied, waaronder het werkdruk-

plan, en bij de verkenning kwaliteit en doelmatig-

heid. In november heeft de RvT kennis gemaakt 

met de studentenraad van het Regio College. 

In november is de raad een dag bijeen geweest 

voor teambuilding, om zijn functioneren te 

evalueren en de rol van de raad scherp te krijgen; 

verder om te bepalen waarvoor het Regio College 

staat of zou moeten staan en om de werkwijze 

en agenda voor 2020 te bepalen. De bijeen-

komst is voorbereid en begeleid door een extern 

deskundige.
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COLLEGE VAN BESTUUR 

Het CvB heeft in 2019 de volgende samenstelling:

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

» mevrouw drs. D.H. Nelisse, lid, 

 tot 1 februari 2019.

Zoals in het verslag van de raad van toezicht is 

toegelicht, heeft de raad besloten om vooralsnog 

met een eenhoofdig CvB door te gaan. De over-

gang van een tweehoofdig naar een eenhoofdig 

CvB heeft om een andere werkwijze van het CvB 

en een andere relatie met raad van toezicht, 

 directieteam en medezeggenschap gevraagd. 

Hoofdlijn hierbij is dat de nadruk is komen te 

liggen op gezamenlijke besluitvorming in het 

directieteam (waarbij een besluit formeel nog 

wordt bevestigd door het CvB als bevoegd gezag) 

en dat directeuren een sterkere rol en verantwoor-

delijkheid hebben in de contacten met interne 

(raad van toezicht, ondernemingsraad, studen-

tenraad) en externe stakeholders. Deze nieuwe 

aanpak is geformaliseerd in het nieuwe directie-

statuut voor het Regio College. 

Het CvB heeft in 2019 verder gewerkt aan een 

open cultuur, gericht op samenwerking en 

saamhorigheid tussen alle geledingen. Het CvB 

heeft bezoeken afgelegd aan verschillende teams 

en maakt ook persoonlijk kennis met nieuwe 

medewerkers. Bij de start van het nieuwe school-

jaar en van het nieuwe kalenderjaar organi-

seert het  directieteam bijeenkomsten voor alle 

medewerkers.

Een overzicht van de nevenfuncties van het CvB 

staat in bijlage 3.

NALEVING CODE GOED BESTUUR

De raad van toezicht en het college van bestuur 

van het Regio College hanteren de eisen en aanbe-

velingen zoals vastgelegd in de ‘Branchecode goed 

bestuur in het mbo’ als uitgangspunten voor hun 

handelen. Naar aanleiding van het onderzoek 

bestuurlijk handelen, dat de Inspectie van het 

Onderwijs in 2018 heeft uitgevoerd, hebben RvT en 

CvB begin 2019 het Plan van Aanpak Governance 

vastgesteld. De verbeterpunten die in dit plan zijn 

opgenomen, zijn in de loop van 2019 uitgevoerd. 

Zo heeft de RvT in april zijn toezichtkader vast-

gesteld en is er veel aandacht geweest voor het 

scheppen van voldoende ruimte voor dialoog en 

tegenspraak binnen alle geledingen van het Regio 

College. 

MENSELIJKE MAAT 

Het Regio College heeft, als kleinschalig roc, 

een traditie waarin de menselijke maat wordt 

 gekoesterd. In dit jaarverslag presenteert het 

Regio College een nulmeting van het onderwerp 

‘menselijke 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 7.1 en 7.2 staan de resultaten 

weer gegeven.

Perspectief studenten
De scores zijn voldoende tot goed, maar zitten 

nog te vaak onder het landelijk gemiddelde. 

Onderwijsteams hebben de scores van de 

JOB-monitor geanalyseerd en op teamniveau, 

waar nodig, verbeteracties geformuleerd.

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

 algemene 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; arbeids-

omstandigheden en directe collega’s is het onder-

wijzend 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 

 organisatie is gemiddeld gelijk gebleven. 
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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

» Word je goed geholpen als je problemen hebt bij het leren? 3,4 3,6

» Als je een medewerker van je school nodig hebt, kun je die dan bereiken? 3,5 3,7

» Helpt de school je bij het vinden van een stage-/bpv-plaats? (BOL) 3,3 3,7

» Kun je jouw werkervaringen voldoende op school bespreken? (BBL) 3,8 3,8

» Ben je goed geïnformeerd over je rechten en plichten? 3,1 3,2

» Weet je waar of bij wie je terecht kan als je een klacht hebt? (% ja) 54% 61%

TABEL 7.1 PERSPECTIEF STUDENTEN (BRON: JOB MONITOR 2018)

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 7.2 PERSPECTIEF MEDEWERKERS (MTO 2018)
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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. 

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. In het strategisch 

huisvestingsplan, dat in 2020 wordt opgesteld, 

zal het aspect duurzaamheid nadrukkelijk worden 

meegenomen. 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 2019 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 beroeps-

onderwijs anders is dan in het voortgezet onder-

wijs, mede gelet op leeftijd en levensfase van de 

studenten.

STUDENTENRAAD 1

De samenstelling van de studentenraad (SR) eind 

2019 was als volgt:

» Rosalie Kats, voorzitter, student 

apothekersassistent

» Thijs Pancras, secretaris, vicevoorzitter locatie 

Zaandam, student apothekersassistent 

» Sofie Telleman, vicevoorzitter locatie 

Purmerend, student onderwijsassistent 

» Farhad Arachid, deelnemer, student toerisme 

» Nurbanu Sahin, deelnemer, student 

doktersassistent 

» Zeynep Ozan, deelnemer, student 

doktersassistent 

» Samet Kalkan, deelnemer, ICT-Medewerker, 

Student ICT

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 2019 drie keer vergaderd met 

het CvB en het directieteam. Daarnaast is er ook 

tussentijds contact met het CvB en de directeuren. 

In het overleg met het CvB/directieteam 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.

» Regeling schoolkosten en studiebijdragen: 

de SR heeft ingestemd met de aanpassing van 

de regeling, waarbij de SR wel heeft opgemerkt 

dat het noodzakelijk is de vrijwillige bijdrage 

die van studenten wordt gevraagd ook als 

zodanig te benoemen. Bij de aanpassing is 

rekening gehouden met het servicedocument 

dat door JOB, MBO Raad en de minister OCW is 

opgesteld.

» Aanpassing studentenstatuut: de SR heeft met 

de voorgestelde aanpassingen ingestemd.

» Onderwijsjaarrooster 2019-2020: naar aanleiding 

van het advies van de SR heeft het directieteam 

het rooster aangepast (verlenging meivakantie 

tot en met 5 mei).

» Uren begeleide onderwijstijd (BOT) opleiding 

autotechnicus niveau 2: de SR heeft ermee 

in gestemd dat het aantal uren BOT wordt 

verlaagd, zodat er meer tijd vrij komt voor de 

beroepspraktijkvorming. Dit past beter bij de 

doelgroep van de opleiding.

» Huis- en gedragsregels: de nieuwe regels, 

waaronder invoering van een rookverbod voor 

het hele terrein van het Regio College per 

1-8-2019, zijn besproken en afgestemd met de 

SR. 

» Hoofdlijnen begroting 2020: in de gezamenlijke 

vergadering met ondernemingsraad en Cvb 

heeft de SR ingestemd met de hoofdlijnen van 

de begroting voor 2020.

» De SR is door het CvB geïnformeerd over de 

verkenning naar een mogelijke verdergaande 

samenwerking met het Horizon College. 

»  Medezeggenschap

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

De Ondernemingsraad (OR) bestaat reglementair 

uit negen zetels. De indeling volgt de verandering 

van de organisatie. De leden worden gekozen 

vanuit de scholen (zes zetels), diensten (twee 

zetels) en de locatie Purmerend (een zetel).

Na de verkiezingen is de samenstelling van de OR 

op 1 april 2019 als volgt.

» Dhr. J. van der Veer, voorzitter, Locatie 

Purmerend

» Dhr. P. Kroes, plaatsvervangend voorzitter en 

secretaris, School voor Techniek & ICT 

» Mevr. N. Willems, School voor Techniek & ICT

» Mevr. E. Bakker, School voor Zorg, Welzijn & 

Sport

» Dhr. A.E.M. Stegers, School voor Zorg, Welzijn & 

Sport

» Mevr. M. Koot, team, School voor Economie & 

Toerisme

» Mevr. H. van Vulpen, School voor Economie & 

Toerisme 

» Mevr. S. Hoogenkamp, Dienst Bedrijfsvoering

» Mevr. A. van Druijten, Dienst    

 Onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning
De OR van het Regio College behartigt de 

belangen van de medewerkers en de gehele 

organisatie.

De OR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en 

informatierecht. Deze rechten zijn vastgelegd 

in de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast 

bevat het Professioneel Statuut, dat vakbonden 

en MBO Raad hebben afgesloten, nog enkele 

aanvullende rechten. De OR vergadert in de regel 

twee keer per maand. Daarnaast is er minstens 

een keer per twee maanden een overleg van de 

voltallige OR met het College van Bestuur, de 

overlegvergadering. Het dagelijks bestuur van de 

OR bereidt de agenda van de vergaderingen voor 

en in overleg met de secretaris van het CvB wordt 

de agenda van de overlegvergadering opgesteld. 

Ieder schooljaar organiseert de 

OR-personeelsbijeenkomsten in Zaandam en 

Purmerend. In 2019 zijn er twee bijeenkomsten 

geweest. De belangrijkste onderwerpen van deze 

personeelsbijeenkomsten waren de bestuurlijke 

situatie van Regio College in 2019, het tot stand 

komen van de werkverdeling, de salarismix en de 

werkdruk.

In 2019 heeft de OR zich beziggehouden met de 

volgende thema’s en onderwerpen.

» De werkdruk blijft voortdurend onder de 

aandacht van de OR.

» Er is met het CvB gesproken over een 

werkdrukplan zoals in de CAO benoemd. Het 

werkdrukplan was op 1 juli 2019 niet gereed.

» Het examenreglement: de OR heeft met de 

examenreglementen ingestemd.

» Het personeelsbeleid: In 2019 zijn er niet veel 

vordering gemaakt op het gebied van 

 personeelsbeleid. Er is informerend gesproken 

over het promotiebeleid en leeftijdsfasebewust 

beleid.

» De OR heeft een analyse laten maken door de 

controller over het totaalaantal BOT uren per 

docent/team/school en het Regio College om 

meer helderheid te krijgen bij de werkverdeling.

» De nieuwe locatie in Purmerend is geopend, de 

OR heeft aandacht gevraagd voor de arbeids-

omstandigheden in de teamkamers.

» Diensten: De OR heeft ingestemd met het 

samengaan van BOO-SA, waarbij als voor-

waarde gold dat er geen arbeidsrechtelijke 

consequenties aan zouden zitten voor de werk-

nemers die bij deze afdelingen werken.

» Het onderwijs, onderwijsjaarrooster, werkdruk 

en acties tot vermindering werkdruk in de 

teamwerkplannen, aanbod keuzedelen, en de 

werkverdeling in de teams blijven aandacht 

vragen.

» De OR is geïnformeerd over het 

macrodoelmatigheidsonderzoek.

» Het onderzoek van de Inspectie naar het 

bestuurlijk handelen is positief afgerond.

» Er is een nieuwe Raad van Toezicht 

aangesteld. De OR heeft één lid voorgedragen. 

De OR heeft inmiddels kennisgemaakt met de 

Raad van Toezicht. 

» Jaarlijks terugkerende documenten Regio 

College: financiële en personele begroting 2019, 

instellingswerkplan 2019, triaalverslagen 2019, 

jaarverslag 2018, opstellen van de Kaderbrief 

OR, begroting Regio College 2019. De OR heeft 

aandacht gevraagd voor innovatie en investe-

ringen in het onderwijs.

Waar van toepassing heeft de OR over deze onder-

werpen advies uitgebracht aan het CvB, of al dan 

niet instemming verleend met het voor genomen 

besluit van het CvB. Bespreking met de OR 

heeft vaak geleid tot aanpassing van besluiten. 

1 DE TEKST VAN DEZE PARAGRAAF IS VASTGESTELD DOOR DE ONDERNEMINGSRAAD. 
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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.

Aandacht blijft noodzakelijk voor:

» werkverdeling conform CAO

» goed functionerende ICT-voorzieningen

» kwaliteitszorg op het gebied van examinering

» ziekteverzuim

» ARBO- RI&E

» gebruik van Xedule/roostering

» nieuwe vormen voor resultaat- en    

 beoordelingsgesprekken

» het uitvoeren van de kwaliteitsagenda

» JOB-enquête beter hanteren

» Aansturing in Purmerend
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ALGEMEEN

In de periode 2020-2025 is de continuïteit van 

het Regio College gewaarborgd. De liquiditeit 

en solvabiliteit liggen aan het eind van 2019 op 

een veilig niveau, de bedrijfsvoering is gezond 

en het aantal studenten zal naar verwachting de 

komende jaren stabiel zijn. Bovendien worden 

er geen grote wijzigingen in de bekostiging 

voorzien.

De prognose van de ontwikkeling van het aantal 

studenten is gebaseerd op de referentiera-

ming van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW). Zoals tabel 1 laat zien, is de 

verwachting dat het aantal MBO studenten nog 

beperkt zal toenemen in 2021, waarna een krimp 

volgt. De krimp in het aantal studenten is een 

landelijke (demografische) trend en doet zich in de 

regio Zaanstreek-Waterland in minder grote mate 

voor dan in veel andere regio’s. De daling van het 

aantal studenten is dermate beperkt dat deze naar 

verwachting geen grote consequenties voor het 

onderwijs en de bedrijfsvoering zal veroorzaken.

Zoals tabel 1 laat zien zal er tussen 2019 en 2021, 

ondanks een groei in het aantal studenten, 

een reductie van het aantal FTE plaatsvinden. 

Enerzijds worden er in 2020 besparingen in de 

ondersteuning gerealiseerd. Anderzijds is sprake 

van beperkte een teruggang in de formatie van 

de scholen. De vervanging voor ziekte heeft in de 

eerste helft van 2019 op een hoog niveau gelegen, 

maar is eind 2019 genormaliseerd. Daarnaast is 

het uitgangspunt voor de periode 2021-2025 dat 

het onderwijs binnen de hiervoor vastgestelde FTE 

normen georganiseerd zal worden, wat aan het 

eind van 2019 bij een aantal kleinere opleidingen 

nog niet bereikt is. Tussen 2022 en 2025 is een 

verdere reductie van het aantal FTE in de scholen 

gepland, in lijn met de daling van het aantal 

studenten. Na een aantal jaren van besparing, is 

het aantal FTE in de ondersteuning in de meer-

jarenbegroting op een gelijk niveau gehouden 

vanaf 2020. Jaarlijks wordt opnieuw beoordeeld of 

er besparingen in de ondersteuning gerealiseerd 

kunnen worden.

In de financiële begroting is rekening gehouden 

met een budget voor projecten (projectruimte). 

Het is goed mogelijk dat een gedeelte van deze 

vrij gemaakte middelen weer geïnvesteerd 

worden in personeel dat zich richt op bijvoor-

beeld kwaliteitsverbetering en innovatie binnen 

het onderwijs. Omdat hier nog geen inschatting 

van te maken is, is dit niet verwerkt in tabel 9.2. 

»  Continuïteit en risicoanalyse

STUDENTEN EN FTE
REALISATIE 

2019
BEGROTING 

2020
PROGNOSE 

2021
PROGNOSE 

2022
PROGNOSE 

2023
PROGNOSE 

2024
PROGNOSE 

2025

STUDENTEN

 INGESCHREVEN MBO 
STUDENTEN 

 5.305  5.488  5.622  5.548  5.444  5.330  5.242 

 BOL  3.355  3.268  3.243  3.271  3.273  3.265  3.269 

 BBL  1.950  2.220  2.379  2.277  2.171  2.065  1.973 

 GEWOGEN MBO STU-
DENTEN 

 4.330  4.378  4.433  4.409  4.359  4.298  4.255 

 VAVO  307  275  290  305  320  335  350 

FORMATIE (FTE)

ONDERWIJZEND PER-
SONEEL

219 216 217 216 214 212 210

ONDERSTEUNEND EN 
BEHEER PERSONEEL

132 133 131 131 130 130 130

MANAGEMENT EN 
DIRECTIE

32 29 29 29 29 28 28

 TOTAAL 383 377 376 375 373 370 368

TABEL 9.1 ONTWIKKELING STUDENTEN EN FORMATIEPLAATSEN - BRON MEERJARENBEGROTING 
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STUDENTEN EN FTE
REALISATIE 

2019
BEGROTING 

2020
PROGNOSE 

2021
PROGNOSE 

2022
PROGNOSE 

2023
PROGNOSE 

2024
PROGNOSE 

2025

GEWOGEN STUDENTEN 4.330 4.172 4.195 4.182 4.142 4.091 4.058

FTE 383 377 376 375 373 370 368

EXPLOITATIE  
(X € 1.000)

REALISATIE 
2019

BEGROTING 
2020

PROGNOSE 
2021

PROGNOSE 
2022

PROGNOSE 
2023

PROGNOSE 
2024

PROGNOSE 
2025

OVERHEIDSBIJDRAGES 
EN SUBSIDIES

 41.725  42.373  42.812  41.046  45.331  43.238  42.924 

CONTRACTACTIVITEITEN  303  227  220  220  220  220  220 

COLLEGE-, CURSUS, 
 LES-EN EXAMENGELDEN

 1.291  950  997  1.012  1.026  1.039  1.053 

OVERIGE BATEN  584  293  177  177  177  177  177 

TOTAAL BATEN  43.903  43.843  44.206  42.455  46.754  44.674  44.374 

PERSONEELSLASTEN  31.005  31.852  30.928  31.134  31.237  31.310  31.446 

AFSCHRIJVINGEN  3.630  3.061  3.170  3.121  3.329  3.809  3.970 

HUISVESTINGSLASTEN  2.991  2.735  2.527  2.528  2.529  2.530  2.531 

OVERIGE LASTEN  5.051  5.425  5.066  5.051  5.029  5.006  4.988 

FINANCIERINGSLASTEN  245  271  269  256  243  230  217 

TOTAAL LASTEN  42.922  43.343  41.959  42.090  42.366  42.884  43.151 

RUIMTE VOOR  
PROJECTEN EN RESULTAAT

 980  500  2.247  365  4.388  1.791  1.223 

PROJECTRUIMTE  *  *  1.747  1.615  1.388  1.541  1.223 

DOELSTELLING NETTO 
RESULTAAT

 980  500  500  -1.250  3.000  250  - 

LIQUIDITEIT  
(X € 1.000)

REALISATIE 
2019

BEGROTING 
2020

PROGNOSE 
2021

PROGNOSE 
2022

PROGNOSE 
2023

PROGNOSE 
2024

PROGNOSE 
2025

BEGINSALDO BANK 5.712 7.731 7.020 6.113 5.823 4.549 4.554

NETTO RESULTAAT  980  500  500  -1.250  3.000  250  - 

AFSCHRIJVINGSKOSTEN  3.630  3.061  3.170  3.121  3.329  3.809  3.970 

AFLOSSING FINANCIE-
RING

 -906  -1.586  -972  -975  -978  -981  -983 

INVESTERINGEN -1.228 -2.559 -3.479 -1.059 -6.625 -3.073 -1.170

MUTATIE WERK- 
KAPITAAL EN  
VOORZIENINGEN

-458 -127 -127 -127

EINDSALDO BANK 7.731 7.020 6.113 5.823 4.549 4.554 6.370

TABEL 9.2 ONTWIKKELING FINANCIËLE EXPLOITATIE EN KASSTROMEN - BRON MEERJARENBEGROTING

DE PROJECTRUIMTE IS IN DE REALISATIE 2019 EN BEGROTING 2020 AL GEALLOCEERD AAN DE KOSTENSOORTEN



62

Het werkelijk aantal FTE zal dus mogelijk hoger 

liggen.

Financiële ontwikkeling: 
exploitatie en kasstromen
In de baten valt op dat deze in 2022 relatief laag 

zijn en in 2023 relatief hoog. Het prestatie afhan-

kelijke deel van de kwaliteitsmiddelen van 2022 

wordt pas in 2023 uitgekeerd, nadat de eindbe-

oordeling plaatsgevonden heeft. Dit betekent dat 

in 2022 ruim twee miljoen minder rijksbijdrage 

gerealiseerd wordt dan in een “regulier jaar” en in 

2023 juist meer. Om deze reden wordt in 2022 ook 

een negatief resultaat geaccepteerd.

De personeelslasten nemen toe in 2020 en 

 vervolgens af in 2021. Dit heeft vooral te maken 

met het feit dat in de begroting 2020 800K van de 

projectruimte gealloceerd is aan personeelskosten. 

In 2021 is de projectruimte van 1,7M. nog niet 

 gealloceerd. Vanaf 2021 is een beperkte toename 

van de personeelskosten zichtbaar als gevolg 

van een verwachte verhoging van de gemid-

delde  personele last. Hierbij is nog geen rekening 

gehouden met CAO verhogingen na de huidige 

CAO (2018-2020), aangezien die gecompenseerd 

worden in de rijksbijdrage.

Tussen 2020 en 2021 nemen de huisvestings-

lasten af. Dit wordt veroorzaakt door vernieuwde 

huurcontracten die een besparing met zich 

meebrengen.

De overige lasten dalen tussen 2020 en 2021. Voor 

deze post geldt eveneens dat hier in 2020 project-

ruimte aan gealloceerd is.

Voor de periode 2021-2025 wordt als doel gesteld 

om een resultaat van gemiddeld 1,1% per jaar te 

realiseren (totaal 2,5M. Euro). De resultaatdoelstel-

ling is nodig om voldoende ruimte in de liquiditeit 

te creëren voor een aantal grote investeringen. 

Na aftrek van dit resultaat blijft een jaarlijkse 

ruimte van gemiddeld 1,5M. per jaar over om te 

investeren in projecten gericht op versterking en 

vernieuwing.

De liquiditeit neemt de komende jaren af als 

gevolg van een verhoogd investeringsniveau. In 

de hoofdlocatie aan de Cypressehout in Zaandam 

is een aantal vleugels in gedateerde staat. Tevens 

zijn de installaties verouderd, wat onder andere 

leidt problemen met het binnenklimaat in delen 

van het gebouw. Ook dient de duurzaamheid van 

de gebouwen aangepakt te worden, onder andere 

om te voldoen aan de Erkende Maatregelenlijst. 

Door de investeringen daalt de liquiditeit. Een 

liquiditeit van 4,5M. aan het begin van de jaren 

2024 en 2025 is echter voldoende om de dalen in 

de liquiditeitsontwikkeling gedurende het jaar op 

te vangen. Hierop wordt maandelijks gemonitord 

doormiddel van jaarprognoses voor de liquiditeit.

Het prestatie afhankelijke deel van de kwaliteits-

middelen van de jaren 2021 (2 miljoen) en 2023 

(2 miljoen) is volledig meegenomen in deze 

meerjarenbegroting. In het geval deze bedragen 

onverhoopt niet volledig uitgekeerd worden zou 

er eventueel bijgestuurd moeten worden. Gezien 

het relatief hoge niveau van investeringen dat 

deze meerjarenbegroting bevat, zijn er voldoende 

mogelijkheden tot bijsturing in de liquiditeit 

wanneer dat nodig is. Er kan dan voor gekozen 

worden om investeringen uit te stellen of extern 

te financieren.

Financiële ontwikkeling: balans en ratio’s
Tabel 9.3 geeft de ontwikkeling in de balans en de 

ratio’s. De solvabiliteit neemt gedurende de plan-

periode toe als gevolg van de resultaat doelstel-

ling en de aflossing van langlopende schulden en 

leaseverplichtingen. Zoals eerder vermeld neemt 

de liquiditeit juist af in verband met het hogere 

investeringsniveau. Gedurende de plan periode 

liggen zowel de solvabiliteit als de liquiditeit ruim 

boven de signaleringsgrenzen (respectievelijk 0,3 

en 0,5) van de Inspectie van het Onderwijs.

Interne beheersing en risico’s
De Planning & Control jaarcyclus van het Regio Colle-
ge start met de kaderbrief. Vanuit het strategisch 
meerjarenplan, de kwaliteitsagenda, de meerjarenbe-
groting 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 voortgang van 
beleidsplannen, formatie, ziekteverzuim, medewerker 
tevredenheid, kwaliteit van onderwijs en risicobe-
heersing. 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 uit gevoerd 

om de kwaliteit en de effectiviteit van de 
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TABEL 9.3 ONTWIKKELING FINANCIËLE BALANS EN RATIO’S (BRON MEERJARENBEGROTING)

BALANS (X € 1.000)
REALISATIE 

2019
BEGROTING 

2020
PROGNOSE 

2021
PROGNOSE 

2022
PROGNOSE 

2023
PROGNOSE 

2024
PROGNOSE 

2025

ACTIVA

VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 77 307 408 487 536 545 514

MATERIËLE VASTE ACTIVA 28.072 27.219 27.796 26.027 29.646 29.272 26.874

ACTIVA FINANCIAL LEASE 13.582 13.236 12.890 12.545 12.199 11.853 11.507

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

TOTAAL VASTE ACTIVA 41.731 40.762 41.095 39.059 42.380 41.670 38.895

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN 914 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

LIQUIDE MIDDELEN 7.731 7.020 6.113 5.823 4.549 4.554 6.370

TOTAAL VLOTTENDE 
ACTIVA

8.645 8.220 7.313 7.023 5.749 5.754 7.570

TOTAAL 50.376 48.982 48.408 46.082 48.129 47.424 46.465

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

EIGEN VERMOGEN 19.253 19.253 19.753 20.253 19.003 22.003 22.253

RESULTAAT BOEKJAAR 500 500 -1.250 3.000 250 0

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 19.253 19.753 20.253 19.003 22.003 22.253 22.253

VOORZIENINGEN 1.259 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

LANGLOPENDE SCHULDEN 8.207 6.923 6.255 5.588 4.921 4.253 3.586

VERPLICHTING FINANCIAL 
LEASE

14.142 13.840 13.536 13.228 12.918 12.605 12.289

KORTLOPENDE SCHULDEN 7.515 7.266 7.164 7.063 7.088 7.113 7.138

TOTAAL 50.376 48.982 48.408 46.082 48.129 47.424 46.465

BALANS (X € 1.000)
REALISATIE 

2019
BEGROTING 

2020
PROGNOSE 

2021
PROGNOSE 

2022
PROGNOSE 

2023
PROGNOSE 

2024
PROGNOSE 

2025

SOLVABILITEIT 1 (EV/BAL TOT) 0,38 0,40 0,42 0,41 0,46 0,47 0,48

SOLVABILITEIT 2 (EV+VZ/BAL 
TOT)

0,41 0,43 0,44 0,44 0,48 0,49 0,50

LIQUIDITEIT LM + KV /KLS 1,15 1,13 1,02 0,99 0,81 0,81 1,06
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risico beheersing te toetsen.  

De belangrijkste gesignaleerde risico’s op 

 strategisch niveau zijn hieronder toegelicht.

Impact Corona virus
Het Corona virus (COVID-19) en de maatregelen die 

door overheden getroffen worden hebben grote 

maatschappelijke en economische impact. Binnen 

Regio College zijn er maatregelen getroffen om 

de kans op besmetting van studenten, personeel 

en leveranciers te minimaliseren. Zoveel moge-

lijk wordt vanuit huis gewerkt en er wordt alles 

aan gedaan om het onderwijs (op afstand) door 

te laten gaan. Eventuele financiële gevolgen 

voor het Regio College zijn op de korte termijn 

naar verwachting beperkt. De bedragen van de 

OCW bekostiging zijn voor 2020 al bekend. In 

potentie zullen de gevolgen van het Corona virus 

de komende jaren echter nog voelbaar zijn en het 

is goed mogelijk dat deze impact zullen hebben 

op het Regio College. Omdat het nog te vroeg is 

om daar een voorspelling over te doen, is dit nog 

niet meegenomen in de hierboven gepresenteerde 

meerjarenbegroting. De ontwikkelingen worden 

door het Regio College nauwgezet gevolgd en 

waar nodig wordt er bijgestuurd.

Kwetsbaarheid door versnipperd opleidingsportfolio 
en toekomstige daling aantal studenten
Regio College streeft er naar om zoveel moge-

lijk aan de opleidingsbehoefte van de regio te 

voldoen. Dit betekent wel dat het opleidings-

portfolio van Regio College een behoorlijk mate 

van versnippering kent. Voor een aantal oplei-

dingen geldt dat ze dermate klein zijn, dat er 

kwetsbaarheden ontstaan als het gaat om de 

personele bezetting. In kleinere teams is het 

lastiger om uitval op te vangen, de ontwikke-

lingen op het vakgebied te volgen en het onder-

wijs door te ontwikkelen. Zoals eerder vermeld 

is verwachting dat het aantal studenten na 2021 

zal dalen. Dit vergroot deze problematiek. In 2019 

is een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en 

doelmatigheid van het opleidingsportfolio van het 

Regio College. Op basis van verschillende scena-

rio’s is geconcludeerd dat verder gaan als zelf-

standige instelling waarschijnlijk niet het meest 

optimale toekomstperspectief biedt. Na afweging 

van de overige situaties is samen met het Horizon 

College een verkenning gestart naar kansen en 

risico’s van een fusie tussen de twee instellingen.

Kwaliteit onderwijs 
Wanneer gekeken wordt naar indicatoren op het 

gebied van onderwijs kwaliteit, zoals studie-

rendementen en student tevredenheid, dan doet 

Regio College het op een aantal vlakken minder 

goed dan de benchmark. In de kwaliteitsagenda 

van Regio College zijn diverse maatregelen 

opgenomen om tot verbetering te komen. Onder 

andere wordt de studie- en loopbaan begelei-

ding, het taal- en burgerschapsonderwijs en de 

studentparticipatie versterkt. Tevens worden de 

 mogelijkheden vergroot voor differentiatie en 

modulair onderwijs.

Toenemende complexiteit studentenpopulatie
De wet Passend Onderwijs (2014), het toelatings-

recht van studenten (2017) en een verschuiving 

naar de hogere opleidingsniveaus binnen het 

voortgezet onderwijs (opwaartse druk) zorgen 

ervoor dat de complexiteit van de populatie in de 

klassen groter is geworden. Er is sprake van een 

toename in het aantal instromende studenten 

in met name niveau 3 en 4 dat om verschillende 

redenen minder goed toegerust is op het volgen 

van het opleidingsprogramma op het betreffende 

niveau. Dit brengt uitdagingen met zich mee 

voor de docenten in de klas waarop zij nog niet 

altijd voldoende zijn voorbereid. Om deze reden is 

nieuw beleid gevormd met betrekking tot Passend 

Onderwijzen en de begeleiding van studenten in 

de eerste 100 dagen van de opleiding. Tevens krijgt 

de complexere studentenpopulatie nadrukkelijker 

aandacht bij ontwikkeling en vernieuwing van het 

onderwijs en professionalisering van docenten.

Verandering beroepspraktijk en maatschappij
Het tempo van veranderingen in de beroeps-

praktijk waar het Regio College zijn studenten 

voor opleidt gaat, met name als gevolg van 

technologische ontwikkelingen, steeds sneller. 

Daarnaast brengen maatschappelijke verande-

ringen, zoals de opkomst van sociale media, 

zowel kansen als bedreigingen met zich mee. 

Dit vraagt veel van de ontwikkeling van de 

kennis en vaardig heden van medewerkers. Om 

deze reden wordt gekeken naar mogelijkheden 

om de persoonlijke en professionele ontwikke-

ling 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.
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Medewerker
Uit het eind 2018 uitgevoerde Medewerkers-

onderzoek bleek 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 onder-

wijzend personeel. In het onderwijs wordt ook 

een hoge werkdruk ervaren. Op basis van het 

Medewerkersonderzoek is het management in 

gesprek gegaan met de teams om de oorzaken 

te achterhalen en hierop actie te ondernemen. 

Tevens is een Werkplezierplan opgesteld en 

worden de maatregelen hieruit geïmplemen-

teerd. In de eerste helft van 2020 vindt een nieuw 

Medewerkersonderzoek plaats.

Het personeelsbestand van Regio College kent 

daarnaast een hoge gemiddelde leeftijd. De 

verhoogde uitstroom van docenten als gevolg van 

pensionering vormt de komende jaren een bedrei-

ging in de krappe arbeidsmark. 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. De hoge gemiddelde leeftijd leidt 

ook tot vraagstukken op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid. Hier is bij het opstellen van het 

werkplezierplan rekening mee gehouden.

Huisvesting en onderhoud
Zoals eerder vermeld is de huisvesting van de 

hoofdlocatie van het Regio College in Zaandam 

op een aantal gebieden verouderd. De impact 

hiervan is echter nog niet gedetailleerd vast te 

stellen, omdat ook de meerjarenplannen op het 

gebied van huisvesting toe zijn aan een update. 

Op hoofdlijnen is in de meerjarenbegroting al wel 

rekening gehouden met een aantal grote investe-

ringen. In 2020 zal een meerjaren huisvestingsplan 

en onderhoudsplan opgesteld worden, zodat de 

benodigde investeringen, zowel qua omvang als 

timing, in de volgende meerjarenbegroting gede-

tailleerder verwerkt kunnen worden. 

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 blijft tot wat noodzakelijk is voor het 

uitoefenen van de maatschappelijke functie. 

Tevens is het van belang dat Regio College zich 

wapent tegen aanvallen van digitale criminelen. 

Dit zijn ook de uitgangspunten van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 

sinds 25 mei 2018 van kracht is. Het Regio College 

heeft de uitgangspunten van de AVG vertaald 

naar een eigen beleid op het gebied van Privacy 

en Gegevensbescherming. Tevens heeft Regio 

College een Functionaris Gegevensbescherming en 

een Privacy Officer aangesteld. De belangrijkste 

risico’s zijn in beeld gebracht en er zijn maat-

regelen genomen ter beheersing. Op een aantal 

fronten dienen nog stappen gezet te worden, 

waaronder het opstellen van gedetailleerde 

verwerkingsregisters. 

Crisismanagement
Een systematische wijze van risico inventarisatie 

en analyse zoals Regio College die hanteert is 

nooit voldoende om alle risico’s voor te zijn. Het 

is daarom van belang om voorbereid te zijn op 

onverwachte situaties, zodat er snel en adequaat 

gehandeld kan worden. Regio College beschikt 

over veiligheidsplannen en ontruimingsplannen 

die beschrijven welke acties ondernomen worden 

in het geval van calamiteiten. Tevens beschikt 

Regio College over een crisisteam dat op het 

moment van een crisis of calamiteit snel besluiten 

kan nemen en kan communiceren richting de 

organisatie hoe er gehandeld dient te worden. 

Jaarlijks vinden er ontruimingsoefeningen plaats.

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 2019 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
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VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) AANTAL VSV’ERS ABSOLUUT
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4 het verschil met het jaarverslag 2018 wordt verklaard doordat dit de definitieve vsv is en in het jaarverslag 2017  
 de voorlopige vsv is opgenomen
5 Voorlopig
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TEVREDENHEID STUDENTEN 

In het afgelopen jaar heeft het Regio College de 

tevredenheid van studenten gemeten door het 

middel van het schoolverlatersonderzoek en het 

instroomonderzoek. 

Zowel het schoolverlatersonderzoek als het 

instroomonderzoek worden één keer per 2 jaar 

afgenomen in het jaar dat er geen job en bpv 

monitor is.

Schoolverlatersonderzoek
Het schoolverlatersonderzoek wordt afgenomen 

door DUO onderwijsonderzoek onder mbo 

studenten die de opleiding met diploma verlaten. 

Onderstaand worden de rapportcijfers gegeven 

van studenten die in 2018 zijn afgestudeerd en 

vergeleken met studenten die in eerdere jaren hun 

opleiding met een diploma verlieten. Ten opzichte 

van het vorige onderzoek geeft de gemiddelde 

student van het Regio College een iets hoger 

rapportcijfer voor zowel de opleiding als de school.

Instroomonderzoek
Het instroomonderzoek wordt tweejaarlijks afge-

nomen onder studenten in het eerste jaar van hun 

beroepsopleiding. De eerste kennismaking met de 

opleiding en het Regio College alsook de aansluiting 

met de vorige school worden bevraagd. Daarnaast 

wordt naar een waardering over opleiding en school 

gevraagd. De rapportcijfers op deze twee vragen zijn 

iets hoger dan in het voorgaande onderzoek. 

ECONOMIE & TOERISME TECHNIEK & ICT ZORG, WELZIJN & SPORT REGIO COLLEGE
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PERSONEEL 

De verdeling van personeel over de Scholen. 

SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME 2019 2018

 FTE ABS. FTE % FTE ABS. FTE %

DOCENTEN 57,9 84,66% 63,1 85,52%

ONDERWIJS OBP 5,5 8,04% 5,4 7,32%

PRIMAIR PROCES TOTAAL 63,4 92,70% 68,5 92,84%

OBP ONDERSTEUNEND 4,99 7,30% 5,28 7,16%

WAARVAN MANAGEMENT 4,4 6,43% 4,3 5,83%

TOTAAL 68,39 100% 73,78 100%

SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT 2019 2018

 FTE ABS. FTE % FTE ABS. FTE %

DOCENTEN 51,8 84,67% 50,57 85,58%

ONDERWIJS OBP 4,9 8,01% 4,2 7,11%

PRIMAIR PROCES TOTAAL 56,7 92,68% 54,77 92,69%

OBP ONDERSTEUNEND 4,48 7,32% 4,32 7,31%

WAARVAN MANAGEMENT 3,8 6,21% 3,9 6,60%

TOTAAL 61,18 100% 59,09 100%

SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT 2019 2018

 FTE ABS. FTE % FTE ABS. FTE %

DOCENTEN 83,8 80,62% 81,42 82,01%

ONDERWIJS OBP 10,6 10,20% 10,5 10,58%

PRIMAIR PROCES TOTAAL 94,4 90,82% 91,92 92,59%

OBP ONDERSTEUNEND 9,54 9,18% 7,36 7,41%

WAARVAN MANAGEMENT 5,8 5,58% 5,7 5,74%

TOTAAL 103,94 100% 99,28 100%

TABEL B.1.5 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)
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Inhuur  
Het aantal medewerkers op contract-uitzendbasis 

2019 bedraagt 20 fte (2018: 37 fte).

Personeelsbestand naar leeftijd 
De gemiddelde leeftijd per ultimo 2019 is 50 jaar 

(2017: 50 jaar).

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 2019 24 fte bedragen. In werkelijkheid maakte 

8,4 fte gebruik van seniorenverlof.

PERSONEELSBESTAND 
NAAR LEEFTIJD 31-12-2019 AANTAL MEDEWERKERS PERCENTAGE VAN TOTAAL

 2019 2018 2017 2019 2018 2017

18-30 33 40 33 6,8% 8,3% 7,1%

31-40 85 72 67 17,6% 14,9% 14,4%

41-50 91 104 97 18,8% 21,5% 20,9%

51-60 164 165 172 34,0% 34,2% 37,0%

61-65 104 99 95 21,5% 20,5% 20,4%

 > 65 6 3 1 1,2% 0,5% 0,2%

TOTAAL 483 483 465 100% 100% 100%

TABEL B.1.6 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)

MOBILITEIT OVER  
HELE JAAR FTE FTE FTE

AANTAL 
MEDE-

WERKERS

AANTAL 
MEDE-

WERKERS

AANTAL 
MEDE-

WERKERS

 2019 2018 2017 2019 2018 2017

In dienst 42 48 39 79 76 68

Uit dienst 46 38 41 74 60 59

TABEL B.1.7 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)
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ZITTINGSTERMIJNEN

De leden van de raad van toezicht van het Regio 

College hebben in principe zitting voor een tijdvak 

van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Bij 

het aantreden van de nieuwe RvT per 1-1-2019 is 

een rooster van aftreden gemaakt, zodat niet op 

een bepaald moment de zittingstermijn voor alle 

leden afloopt. In bijzondere gevallen kan de Raad 

besluiten tot een extra herbenoemingstermijn, 

waarbij de duur van die termijn expliciet wordt 

vastgesteld.

NAAM DATUM  
AANTREDEN

EIND 1E TERMIJN/
HERBENOEMING EIND 2E TERMIJN FUNCTIE

» L.B.J. SCHMITZ 1-1-2019 31-12-2022 31-12-2026 VOORZITTER

» S. TAX 1-1-2019 31-12-2022 31-12-2026 PLV. VOORZITTER

» R.A.G. IN ’T VELD 1-1-2019 31-12-2021 31-12-2025
LID OP VOOR-
DRACHT OR

» W.E. VAN HULSENBEEK 1-1-2019 31-12-2021 31-12-2025 LID

» S. MBARKI 1-1-2019 31-12-2020 31-12-2024 LID

» E. VAN DER BURG 1-1-2019 01-07-2019 N.V.T.
ZIE TOELICHTING IN 
JAARVERSLAG RVT

BIJLAGE 2  Zittingstermijnen en  
nevenfuncties leden Raad van Toezicht
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(NEVEN)FUNCTIES RAAD VAN 
TOEZICHT ULTIMO 2019 

L.B.J. Schmitz
» Voorzitter raad van toezicht Mennistenerf   

 Pennemes Combinatie, Zaandam.

» Vicevoorzitter raad van commissarissen 

 Woningcorporatie Intermaris, 

 Hoorn/Purmerend e.o.

» Lid raad van toezicht Stichting voor 

 vluchteling-studenten UAF.

» Vicevoorzitter Programmacommissie ZonMW* 

 Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd   

 voor jongeren 2018-2022.

S. Tax
» Eigenaar Socratax BV.

» Lid raad van toezicht IJburg College Amsterdam.

R.A.G. in ’t Veld 
» Plaatsvervangend directeur Particulieren/   

 Bezwaar bij de Belastingdienst.

» Voorzitter van de raad van toezicht van de 

 stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland.

W.E. van Hulsenbeek
» Lid raad van toezicht van Koninklijke Jagers   

 Vereniging.

» Commissaris van Bafuca B.V. 

» Commissaris van Tauw Group B.V.

S. Mbarki
» Trainer/adviseur op het gebied van 

 onderwijs, organisatieculturen en 

 (multicultureel) vakmanschap.

» Lid gemeenteraad Amsterdam (PvdA).

» Lid raad van advies Politieacademie.
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B.J.F. Fransen
» Lid raad van toezicht Stichting    

 Onderwijsgeschillen

Mevr. drs. D.H. Nelisse (lid CvB tot 1-2-2019):
» 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 

BIJLAGE 3  Nevenfuncties College  
van Bestuur
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In onderstaand overzicht de voortgang op de maatregelen uit de kwaliteitsagenda,  

conform het format van CKMBO. Voor 2019 zijn er geen specifieke ambities beschreven.

Basiskwaliteit 1

Maatregel 1.1 Het onderwijsteam analyseert tegenvallende onderwijsresultaten en stelt op basis van deze 
analyse een verbeterplan op. In het teamwerkplan staan per opleiding streefcijfers voor de 
onderwijsresultaten (jaarresultaten, diplomaresultaten en studieresultaten).

Nulsituatie 2015 - 2018: 24 opleidingen met onvoldoende studiesucces

Ambitie 2020 2017 - 2020: 20 opleidingen met onvoldoende studiesucces

Ambitie 2022 2019 - 2022: 16 opleidingen met onvoldoende studiesucces

Huidige svz 2016 – 2019: 29 opleidingen met onvoldoende studiesucces

Toelichting De huidige situatie laat zien dat er een forse inspanning moet worden gepleegd om de ambi-
ties voor 2020 en 2022 te realiseren. De resultaten zijn daarom op alle niveaus in de organisatie 
besproken en teams met een onvoldoende studiesucces is gevraagd een analyse uit te voeren 
en de daaruit voortvloeiende acties in hun teamwerkplan op te nemen. In de tweede helft van 
2019 heeft de voortijdige uitval zich gunstig ontwikkeld.

Maatregel 1.2 Het onderwijsteam biedt LOB en een burgerschapsprogramma (waaronder kritische denk-
vaardigheden) aan. Het sluit aan op het LOB van het vmbo.

Nulsituatie Onvoldoende uitgewerkte visie op loopbaan oriëntatie -begeleiding als middel om talent te 
stimuleren

Ambitie 2020 De programma’s worden aangeboden en uit de evaluaties met studenten blijkt dat zij tevreden 
zijn.

Ambitie 2022

Huidige svz Alle opleidingen bieden een LOB en Burgerschapsprogramma aan.  
Het handboek student begeleiding is geüpdatet. 

De kenniskring Burgerschap is gestart om kennis te delen; Regio brede en landelijke 
 ontwikkelingen te agenderen en te bespreken.

Aansluiting LOB vmbo-mbo is een van de doelstellingen van het Zaans Verbond (samenwerking 
met vo in de Zaanstreek) voor de periode 2019 – 2022. (zie ook paragraaf 3.4.2)

Toelichting

BIJLAGE 4  De kwaliteitsagenda 
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Maatregel 1.3 De centrale examencommissie borgt de kwaliteit van de afgegeven diploma’s door controle 
van de diplomadossiers.

Nulsituatie De kwaliteit van de diplomadossiers kan verbeterd worden.

Ambitie 2020 De centrale examencommissie borgt de kwaliteit van de afgegeven diploma’s door controle 
van de diplomadossiers.

Ambitie 2022

Huidige svz De Centrale examencommissie is operationeel. De commissie heeft het jaarverslag 2019 
 inmiddels opgeleverd, zij legt in het jaarverslag verantwoording en signaleert verbeterpunten. 
(Zie ook paragraaf 3.3)

Toelichting

Basiskwaliteit 2

Maatregel 2.1 Op het Regio College wordt verschillend omgegaan met het verzamelen en benutten van feed-
back van  studenten. De ene opleiding is hier meer gestructureerd mee bezig dan de andere 
opleiding. We willen in het Regio College een stevige structuur hebben voor het bevragen van 
onze onze studenten. De feedback van studenten verzamelen we actief.

- We spreken op bestuurlijk niveau met de studentenraad, we nemen hun adviezen ter harte. 
- Op schoolniveau organiseren we panelgesprekken. 
- Op teamniveau worden met studenten jaarlijks de onderwijsorganisatie, roostering en  
  andere praktische zaken geëvalueerd. 
- Met de lesgroep wordt iedere periode de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd:  
  lessen, didactiek, examinering en begeleiding.

Met de studenten wordt besproken of de ingevoerde verbeteringen effect hebben gehad.

De teams kiezen zelf de meest passende evaluatiemethode, bijvoorbeeld een panelgesprek, 
enquête, interview of via een app.

Nulsituatie Huidige score op vraag ‘School vindt de mening van studenten belangrijk’. JOB 2018: 3,0

Ambitie 2020 Meetbaar 2020: 
Hogere score op vraag ‘School vindt de mening van studenten belangrijk’.

JOB 2020: 3,2 

Merkbaar 2020:  
De studentenraad geeft het CvB adviezen waarmee verbeteringen voor studenten kunnen 
worden  gerealiseerd.

Ambitie 2022 Meetbaar 2020: 
Hogere score op vraag ‘School vindt de mening van studenten belangrijk’.

JOB 2022: 3,4

Merkbaar 2022:  
Studenten geven in de studentenpanels aan dat zij ervaren dat hun feedback serieus genomen 
wordt.

Huidige svz De JOB enquête is afgenomen begin 2020. De uitkomsten zijn ten tijde van het schrijven van 
het  jaarverslag nog niet beschikbaar.

De studentenraad is een regelmatige gesprekspartner voor het CvB en de directie. 

De onderwijsteams bevragen studenten over de tevredenheid over het onderwijs, zij gebruiken 
 verschillende instrumenten en methodieken. 

De school voor ZW&S heeft een leer/werkklimaatmeting uitgevoerd, waarbij ook studenten 
zijn bevraagd. De studenten zijn in het algemeen tevreden over de wijze waarop het onderwijs 
wordt uitgevoerd,  specifieke aandachtspunten worden door de teams opgepakt.

We starten met een pilot voor zelfevaluatie middels de Onderwijsscan, hierbij is participatie 
van studenten één van de aspecten.

Toelichting
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Maatregel 2.2 We benutten de ervaring van onze alumni. Iedere school start een pilot waarin onderzocht 
wordt hoe we de alumni kunnen bereiken en bevragen. De alumni worden bevraagd op hun 
succes in het vervolgonderwijs of het succes op de arbeidsmarkt en in hoeverre het mbo on-
derwijs aan dit succes heeft bijgedragen.  
Op basis van deze ervaring stellen we het beleid vast.

In 2021 vindt evaluatie plaats waarna de pilot wordt uitgebreid naar andere teams.

Nulsituatie Het Regio College heeft geen alumnibeleid

Ambitie 2020 We stellen het alumnibeleid vast.

Merkbaar vanaf 2020:

De teams benutten de input van- en de relatie met de alumni.

Meetbaar:

2020: 3 teams hebben een pilot voor een alumninetwerk. 

Ambitie 2022 2022: pilot is uitgebreid binnen de scholen.

Huidige svz Team Bouw en Teaminfra hebben een actie t.a.v. alumni opgenomen in hun teamwerkplan.  
Het alumnibeleid is in ontwikkeling.

Toelichting

Maatregel 2.3 Het team werkt aan verdere professionalisering:

- We versterken de onderwijsteams door planmatig te werken aan  
professionalisering. Daartoe wordt een professionaliseringsplan opgesteld.  
Het professionaliseringsplan sluit aan op het teamwerkplan. 

- Minimaal één keer per jaar gaat een docent op lesbezoek bij een collega,  
minimaal één keer per jaar krijgt een docent lesbezoek van een collega. 

- Vanuit ieder team wordt iemand geschoold tot auditor. Deze auditor draait mee 
met de interne audits en eventueel bij audits op andere roc’s. De opgedane ervaring 
wordt benut in het team.

- We onderzoeken de mogelijkheid om op opleidingsniveau met andere roc’s te  
kunnen leren en goede voorbeelden te kunnen delen (peer-to-peer).                                                                                                              

- We zien een toename van jongeren in kwetsbare posities, ook in de niveau 3 en 4 
opleidingen. Voor het signaleren van de zorgbehoefte en het tijdig doorverwijzen is 
deskundigheid nodig in de docententeams. In afstemming met het team passend 
onderwijs wordt de scholing gekozen (intern of extern).

Nulsituatie Professionalisering is geen centraal thema 

Ambitie 2020 Merkbaar 

Teams werken aan professionalisering, op basis van een professionaliseringsplan dat aansluit 
op het teamwerkplan.

Docenten wonen elkaars lessen bij.

Iedere school heeft een opleiding die inhoudelijk overleg heeft met dezelfde opleiding van een 
ander ROC. 

Op basis van de opbrengst wordt besloten deze contacten te intensiveren of af te bouwen.

Docenten geven aan zich handelingsbekwaam te voelen in het tijdig signaleren en door-
verwijzen van studenten met een zorgbehoefte.

We zien een toename van jongeren in kwetsbare posities, ook in de niveau 3 en 4 opleidingen. 
Voor het signaleren van de zorgbehoefte en het tijdig doorverwijzen is deskundigheid nodig 
in de docententeams. In afstemming met het team passend onderwijs wordt de scholing 
 gekozen (intern of extern).
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Ambitie 2022 Merkbaar: in het auditteam zijn alle teams vertegenwoordigd door een docent of door de 
teammanager.

Huidige svz In het format teamwerkplan is een professionaliseringsplan toegevoegd. Veel teams hebben dit 
plan ingevuld.

In het schooljaar 2019 – 2020 zijn 6 professionaliseringsmiddagen gepland, een onderwijs-
conferentie met het vmbo en 3 teamwerkdagen. Daarnaast plannen teams zelf trainingen en 
scholingen.

Het bijwonen van lessen van een collega docent is nog in ontwikkeling.

De drie scholen zijn vertegenwoordigd in het auditteam. 

Teams zoeken andere roc’s op voor overleg. Bijvoorbeeld team AG bezoekt De Friese poort en 
ROC in Nijmegen ivm de opleiding tot doktersassistenten.

Binnen de school voor Economie & Toerisme is een actieplan opgesteld met maatregelen ge-
richt op de aansluiting tussen het onderwijs, de docenten en de veranderende doelgroep van 
studenten. Het actieplan is inmiddels besproken in het directieteam en het thema wordt ook 
breder binnen Regio College opgepakt.

Workshops over omgaan met ‘moeilijke’ studenten worden aangeboden. Een aantal docenten 
volgt een scholing tot gedragsspecialist. Er is een nauwe samenwerking met het Servicecen-
trum om de studenten gekwalificeerd de opleiding af te laten ronden (zie ook paragraaf 3.4).

Toelichting Het is gezien de frequentie niet haalbaar uit ieder team iemand te laten participeren in het 
auditteam.

Maatregel 3.4 We stellen een werkplezierplan op met maatregelen om het werkplezier te bevorderen en de 
beleving van werkdruk te verminderen.

Nulsituatie Uit het medewerkers onderzoek kwam naar voren dat het werkplezier verbeterd kan worden. 
2018: bevlogenheid 7,1; betrokkenheid 6.7

Ambitie 2020 Meetbaar 2020: 

Regio breed Medewerkersonderzoek: 2020: bevlogenheid 7.2; betrokkenheid 6.8

Ambitie 2022 Meetbaar 2022: bevlogenheid 7.3; betrokkenheid 6,9

Huidige svz Het werkplezierplan is opgesteld; iedere week wordt yogales aangeboden. De organisatiever-
nieuwing is geëvalueerd en er zijn aanpassingen gedaan. (Zie ook paragraaf 4.3)

Toelichting
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Jongeren in kwetsbare positie

Maatregel 3.1 We onderhouden regelmatig contact met de aanleverende scholen, zodat we goed geïnfor-
meerd zijn over de leerlingen die van een kwetsbare opleiding komen of specifieke problemen 
hebben (passend onderwijs). 

We benutten hiertoe de beschikbare informatie en we onderhouden contact met de decanen. 

We werken samen met de partners in de regio (RMC) aan een sluitende aanpak voor jongeren 
in een kwetsbare positie. Deze aanpak is reeds in gang gezet.

Nulsituatie De afstemming met de vmbo scholen in de regio kan versterkt worden

Ambitie 2020 Verantwoording vindt plaats vanuit de RMC aanpak

Ambitie 2022

Huidige svz Met het voortgezet onderwijs is in het kader van het Zaans Verbond een nieuw convenant  
gesloten waarin de ambitie is vastgelegd om te gaan werken met overstapcoaches op vmbo 
scholen en doorlopende LOB leerlijnen.

Het bijgestelde RMC plan 2019-2020 is vastgesteld.

Voor decanen zijn verschillende informatiemomenten georganiseerd. 

Toelichting De RMC aanpak wordt binnen dit project geëvalueerd en verantwoord.

Maatregel 3.2 Voor alle opleidingen geldt dat we zorgdragen voor een positief, uitnodigend en veilig 
 leerklimaat. Iedere student heeft een eigen loopbaancoach.

Iedere student heeft in ieder geval twee gesprekken met zijn loopbaancoach en zo nodig meer.  

De loopbaancoach overlegt met en betrekt het zorgteam of andere ondersteuners wanneer dit 
nodig is. 

De ouders worden (in overleg met de student, als die 18 jaar of ouder is) betrokken bij het 
onderwijs wanneer dit de student kan helpen succesvol te zijn. 

De opleidingsteams ontwikkelen onderwijsprogramma’s waarin tempodifferentiatie moge-
lijk is. Te denken valt aan extra steunlessen (bijvoorbeeld taal) of extra ondersteuning bij het 
 ontwikkelen van studievaardigheden. 

Het opleidingsteam maakt gebruik van ondersteunende diensten zoals team X-tra.   
Team X-tra (passend Onderwijs) ondersteunt studenten wanneer zij nog onvoldoende 
 studievaardigheden hebben.

Nulsituatie JOB-cluster studiebegeleiding: 2018: RC 3,4

Ambitie 2020 JOB-cluster studiebegeleiding: 2020: RC 3,5

Ambitie 2022 JOB-cluster studiebegeleiding: 2022: RC ≥3,5

Merkbaar 2022: Studenten kunnen de opleiding versneld doorlopen of extra ondersteuning  krijgen.

Huidige svz In alle onderwijsteams heeft de student minimaal twee loopbaancoach gesprekken.

De visie “Van Passend Onderwijs naar Passend Onderwijzen” is vastgesteld en wordt nu  
stapsgewijs in samenwerking tussen de onderwijsteam en het team Passend Onderwijs  
geïmplementeerd.

Er lijkt meer sociaal-maatschappelijke problematiek voor te komen bij studenten. In 2020 
vindt onderzoek plaats naar de omvang, oorzaak en aanpak.

Bij de juridische opleidingen is gestart met een versneld traject; BOT uren zijn bij  opleidingen 
van Handel teruggebracht; we participeren in Kohnstamm & Oberon onderzoek naar 
 differentiatie op mbo niveau 2 (Dienstverlening en de opleiding medewerker secretariaat en 
receptie).

Voor studenten met een taalachterstand is het Taallab georganiseerd. Teams verwijzen 
 studenten door naar Taallab en naar Passend Onderwijs.(zie ook paragraaf 3.2.3)

Toelichting
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Maatregel 3.3 We sluiten in ons onderwijs aan bij de doelgroep: 

We bieden in ieder geval het eerste jaar van niveau 2 breed aan op de School voor Zorg, Welzijn 
& Sport en oriënteren ons op de mogelijkheden op de School voor Economie & Toerisme. Stu-
denten komen breder ontwikkeld op de arbeidsmarkt en ze kunnen de definitieve keuze voor 
een opleiding nog even uitstellen. 

We stemmen het onderwijs van niveau 2 af met niveau 3 zodat studenten zonder (hoge) drem-
pels kunnen doorstuderen.

Nulsituatie VSV CIJFERS

Niveau 1:  
15-16  27,27 %  
16-17 29,09 %  
17-18 33,07 %

Niveau 2: 
15-16  10,08 %  
16-17 11,54 %  
17-18 12,04 %  

Ambitie 2020 Merkbaar 2020: 
Entreestudenten geven aan tevreden te zijn over het onderwijsprogramma.

2020: Bij de school voor Zorg, Welzijn en Sport en de school voor Economie en Toerisme vind 
een pilot plaats gericht op het afgeven van betekenisvolle mbo verklaringen.

Ambitie 2022 Merkbaar 2022: 
Jaarverslagen leerwerkmakelaar.

Meetbaar 2022:  
De vsv cijfers vertonen een dalende lijn die zich doorzet in 2022:

Niveau 1:  
20-21w  < 33,07%

Niveau 2: 
20-21    <12,04%

Merkbaar 2022: 
Studenten geven aan tevreden te zijn over de aansluiting.

Het Regio College biedt studenten die geen startkwalificatie kunnen behalen een  
betekenisvolle mbo  verklaring

Huidige svz De opleiding Dienstverlening niveau 2 wordt met drie uitstroomrichtingen aangeboden.  
Met studenten wordt regelmatig geëvalueerd.

VSV 2018-2019 voorlopig resultaat:

Niveau 1: 25.3% (onder de norm)  
Niveau 2: 10.74%  
Niveau 3: 4.64 % 
Niveau 4: 3.2% (bbl niv 4 voldoet aan de norm)

In totaal 239 vsv’ers van de 4041 = 5.9%

Verkenning is gestart voor de brede niveau 2 opleiding Service medewerker bij de school voor 
Economie en Toerisme.

Het RC doet mee met de landelijke pilot MBO verklaring.

Toelichting

Niveau 3: 
15-16  3,8 %  
16-17 3,02 %  
17-18 4,5 %  

Niveau 4 
15-16  3,8 %  
16-17 3,24 %  
17-18 3,48 %  

Niveau 3: 
20-21    <4,5%

Niveau 4 
20-21    <3.48%
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Gelijke kansen

Maatregel 4.1 We breiden het excellentieprogramma uit. Het excellentieprogramma omvat naast  Excellent 
Ondernemen, de Uitblinker en Skills-wedstrijden bijvoorbeeld extra (certificeerbare) 
 keuzedelen.

Nulsituatie We hebben een excellentieprogramma, maar we willen de ambitie van studenten meer 
 stimuleren.

Ambitie 2020 In 2020 nemen 75 studenten deel aan onderdelen van het excellentieprogramma.

Ambitie 2022 In 2022 nemen 125 studenten deel aan onderdelen van het excellentieprogramma.

Huidige svz Skills: dit jaar 14 deelnemers; een tweede plaats voor een student tegelzetter.

Excellentieprogramma: 

25 studenten hebben deelgenomen, 10 hebben een certificaat behaald. Het is voor studenten 
een erg intensief traject. Voor schooljaar 2019 – 2020 zijn weer 25 studenten gestart met het 
Excellentieprogramma.

2020: 2 stratenmakers zijn winnaar geworden van NH kampioenschappen Straatmaken.

Toelichting Volgend jaar wordt het programma opnieuw ingericht tot Duurzaam en Sociaal ondernemen 
en kan het ook als keuzedeel gevolgd worden bij alle opleidingen

Maatregel 4.2 De LOB is gericht op het verkennen van de mogelijkheden en wensen van de studenten.  
De studenten worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, een leuke baan te vinden, 
door te stromen naar een hoger niveau of door te studeren op het hbo.

Nulsituatie JOB-cluster studieloopbaanbegeleiding:

2018: 3,6

Benchmark studiesucces 2017:  
Kwalificatiewinst: 88,2% (2017) 

Startersresultaat (gemiddeld) 80,7% (2017); 79,68% (2019); 82% 2022

Doorstroom mbo-hbo:2017: 40% stroomt door naar hbo.

Ambitie 2020 Meetbaar 2020 

JOB-cluster studieloopbaanbegeleiding:

2020: 3,7

Ambitie 2022 Meetbaar 2022:

JOB-cluster studieloopbaanbegeleiding:

2022: ≥ 3,7

Benchmark studiesucces 2017:

Kwalificatiewinst: 

90% (2022)

Startersresultaat 82% 2022

Doorstroom mbo-hbo:

2022: de positie in de benchmark doorstroom mbo-hbo blijft behouden.

Huidige svz Startersresultaat 2016-2019 gemiddeld: 79.97 
Startersresultaat is 80,4

Kwalificatiewinst 2019:

Doorstroom mbo-hbo 2019:

Toelichting
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Maatregel 4.3 Docenten ontwikkelen zich in het omgaan met ingewikkelde thema’s als discriminatie in de bpv, 
vooroordelen, (digitaal) pesten, seksuele intimidatie en andere zaken die leiden tot  ongelijkheid 
en (sociale) onveiligheid. De studenten worden doorverwezen wanneer dit nodig is.

Nulsituatie De docenten vinden het soms moeilijk bepaalde thema’s die tot sociale onveiligheid leiden te 
bespreken met studenten. 

Ambitie 2020 Merkbaar 2020:

UIt het jaarverslag blijkt dat studenten de weg weten te vinden naar de vertrouwenspersoon 
en ombudsvrouw.

Ambitie 2022 Merkbaar 2022: 

Docenten zijn handelingsbekwaam, studenten zijn tevreden over hoe docenten ingewikkelde 
thema’s oppakken.

Huidige svz Diverse medewerkers van het Regio College hebben een training gevolgd over omgaan met 
ongewenst gedrag. Tevens zijn de betreffende thema’s aan bod gekomen op de Zaanse Onder-
wijsdag. 

Op de professionaliseringsmiddagen wordt aandacht besteed aan het omgaan met lastige en 
controversiële onderwerpen die kunnen leiden tot (sociale) onveiligheid. (zie ook paragraaf 
3.4.3)

Het aantal studenten en medewerkers dat een melding doet bij de Ombudsman of Vertrou-
wenspersoon is toegenomen. Studenten weten de vertrouwenspersoon en de ombudsman te 
vinden (zie ook paragraaf 5.5)

Toelichting

Maatregel 4.4 We bieden de student de mogelijkheid bij ons een (vak)certificaat te behalen om hun positie 
op de arbeidsmarkt te versterken.

Nulsituatie Deze mogelijkheid hebben we nu nog niet

Ambitie 2020 Merkbaar

Bij de school voor Techniek en ICT vindt een ‘pilot’ plaats met het afgeven van vakcertificaten

Ambitie 2022 2022: Studenten en werknemers met een startkwalificatie

kunnen op het Regio College een vakcertificaat behalen.

Huidige svz Het werken met certificaten vindt in het contractonderwijs al plaats op specifieke onderdelen 
binnen de opleidingen zorg en techniek. Het Regio College oriënteert zich op verbreding van 
de mogelijkheden. Met name binnen de techniek is vraag naar het behalen van certificaten. 
Voor de MEI opleidingen is inmiddels een ontwerp voor modulair onderwijs wat het mogelijk 
maakt om per module een certificaat af te geven.

Toelichting
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Onderwijs gericht op de arbeidsmarkt van de toekomst

Maatregel 5.1 We evalueren jaarlijks welke opleidingen we willen toevoegen aan de portefeuille en welke we 
willen afbouwen.

Nulsituatie Er is geen jaarlijkse evaluatie van de opleidingsportefeuille.

Ambitie 2020

Ambitie 2022 Merkbaar:

Jaarlijks vindt evaluatie plaats. De opleidingen die we aanbieden, bieden de student voldoende 
kans op werk of vormen een goede basis om door te kunnen studeren.

Huidige svz De opleidingsportefeuille bij de school voor Economie & Toerisme is aangepast: Commercieel 
medewerker niv 3 start in 2020 – 2021. 

Onderzoek is uitgevoerd naar de macro doelmatigheid van het gehele portfolio, ook in relatie 
tot andere roc’s in de omgeving. (Zie ook paragraaf 1.3.4)

Toelichting

Maatregel 5.2 Iedere docent houdt de ontwikkelingen in het beroep bij en gaat bijvoorbeeld jaarlijks 
 (minimaal) drie keer op werkbezoek in de beroepspraktijk zodat hij de praktijk goed kent en 
voldoende voorbeelden heeft die voor studenten

aansprekend zijn.

We vinden het belangrijk dat onze stakeholders tevreden blijven over de aansluiting van 
het onderwijs bij de beroepspraktijk. Daarom evalueren we minimaal jaarlijks met de bpv 
 bedrijven, de studenten en onze docenten de aansluiting van de opleiding op de beroeps-
praktijk. We werken met een bedrijfsadviescommissie wanneer dit mogelijk is.

Nulsituatie Score op vraag ‘Vind je de lessen die je krijgt nuttig?’ JOB 2018: 3,1

Sluit wat je op school leert voldoende aan bij wat je moet kunnen op je stage/bpv?’. JOB 2018: 
bbl 3.3/bol 3.2

BPV enquête vraag (niveau Regio College) : Wat vindt u van de aansluiting van het onderwijs 
op de beroepspraktijk?

 2016: 3,2 

 2018: 3,1

Ambitie 2020

Ambitie 2022 Meetbaar:

Score op vraag ‘Vind je de lessen die je krijgt nuttig?’ JOB 2022: 3,3

Meetbaar: Hogere score op vraag ‘Sluit wat je op school leert voldoende aan bij wat je moet 
kunnen op je stage/bpv?’. JOB 2022: de score is minimaal gelijk gebleven.

Meetbaar:

BPV enquête vraag (niveau Regio College) : Wat vindt u van de aansluiting van het onderwijs 
op de beroepspraktijk? 2022: 3,2

Huidige svz De docenten bezoeken de praktijk, onder andere als stagebegeleider. Daarnaast worden er bij 
teams (thematische) bijeenkomsten met het bedrijfsleven georganiseerd over de aansluiting 
theorie – praktijk. 
 
Bij Economie & Toerisme lopen docenten stage bij Swissport en Menzies zodat zij de beroeps-
praktijk goed kunnen vertalen naar het onderwijs. 

Toelichting
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Maatregel 5.3 We leiden op in school of op locatie. We zoeken samen met het werkveld naar nieuwe 
 opleidingsroutes, zoals de praktijkroute of leerwerkplaatsen.

We ontwikkelen modulaire opleidingsroutes, waardoor we het onderwijs vernieuwen en een 
interessant aanbod hebben voor nieuwe doelgroepen, zoals statushouders, laagopgeleiden, 
mensen met verouderde kennis. We onderzoeken hoe we hen met (vak)certificaten zo goed 
mogelijk kunnen toerusten.

Nulsituatie Er zijn samenwerkingsverbanden, maar deze willen we uitbreiden en versterken.

Ambitie 2020

Ambitie 2022 Merkbaar 2022:

Alle scholen hebben minimaal één onderwijsactiviteit op locatie. 

Merkbaar 2022:

Binnen het Regio College zijn verschillende initiatieven zichtbaar.

2020: onderzoek naar (vak)certificaten heeft plaatsgevonden.

Huidige svz Voor verschillende werkgevers (met name in de zorg, kinderopvang en techniek) wordt onder-
wijs op locatie verzorgd. 

In schooljaar 2019-2020 is de ontwikkelgroep Onderwijs 2.0 gestart om onderwijsinnovatie te 
stimuleren. Modulaire opleidingsroutes en opleiden in de praktijk zijn hier onderdeel van. 

Bij ’t Lokaal, een initiatief op een Zaans bedrijventerrein in samenwerking met ondernemers, 
wordt geëxperimenteerd met hybride leren. Dit is de opmaat naar een RIF-aanvraag: BOL op 
locatie. De samenwerking met Swissport en de aansluiting van Menzies heeft geleid tot de 
aanpassing van het curriculum.

Toelichting

Maatregel 5.4 Met het Fieldlab Robotica (een nieuwe werkomgeving) ontstaat een duurzame publiek-private 
samenwerking die een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geeft aan het technische beroeps-
onderwijs in de regio, waardoor meer en beter geschoolde mbo’ers beschikbaar komen voor de 
regionale arbeidsmarkt (betreft techniek).

Nulsituatie RIF subsidie Fieldlap Robotica is toegekend.

Ambitie 2020

Ambitie 2022 Meetbaar 2022:

Conform de evaluatie van het RIF-project Fieldlab Robotica.

Huidige svz Het fieldlab Robotica krijgt steeds meer vorm. Over belangrijke zaken zoals eigendomsrecht 
van de apparatuur en de inrichting zijn afspraken gemaakt. De verwachting is dat het inrich-
tingsplan eind oktober 2020 gerealiseerd is. De samenwerking met het bedrijfsleven en met 
teams van de school ZWS begint vorm te krijgen. T.a.v. diverse thema’s zijn werkgroepen inge-
richt.

Toelichting
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Maatregel 5.5 Minimaal twee keer per jaar participeert iemand vanuit het werkveld in de opleiding, 
 bijvoorbeeld voor een gastles, als jurylid bij een wedstrijd of als opdrachtverstrekker.

Vanuit school komt regelmatig iemand op bpv-bezoek. Dat kan de stageconsulent of docent 
zijn voor de begeleiding van de student.

Nulsituatie BPV Monitor ‘Tevreden over de begeleiding van de student door de opleiding’, (geheel) eens: 
2018: 66,1%

Ambitie 2020 Merkbaar vanaf 2018-2019: Minimaal twee keer per jaar participeert het werkveld in de 
 opleiding.

Ambitie 2022 Meetbaar:BPV Monitor ‘Tevreden over de begeleiding van de student door de opleiding’, 
 (geheel) eens in 2022: 70%.

Huidige svz Het werkveld wordt betrokken bij de opleiding, een vertegenwoordiger van een bedrijf 
 verzorgt bijvoorbeeld gastlessen of neemt deel aan speeddates met als doel de studenten en 
goed beeld te geven van het beroep. Daarnaast gaan de docenten minimaal twee keer per jaar 
op stagebezoek. 

Toelichting
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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 2019 geen onderwijs 

uitbesteed in de zin van de Notitie Helderheid.

THEMA 2: 
investeren van publieke middelen in private 
activiteiten
Het Regio College heeft in 2019 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 2019 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 van studenten in meer dan 
één opleiding tegelijk 
In 2019 zijn geen studenten in- of uitgeschreven in 

meer dan één opleiding. 

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 2018 (peildatum eveneens 1 oktober) 

687 studenten van crebo veranderd en 105 van 

leerweg. Administratieve verwerking van deze 

mutaties geschiedt volgens de uitgangspunten in 

de Notitie Helderheid. 

Van de 1.363 studenten die in 2019 een bekostigd 

diploma hebben ontvangen, hebben 295 studenten 

in de jaren 2015 tot en met 2019 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 ok
In tabel B.4.1 is een overzicht opgenomen van de 

organisaties waarvoor het Regio College in 2019 

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

» Stichting Evean Zorg

» Home Instead Thuisservice Waterland

» Stichting Evean

» Zaans Medisch Centrum

» Bovenij Ziekenhuis

» Peutersaen

» Odion, ondersteunende diensten

» Zusterkat

» SPG Noord Holland

OVERZICHT B.5.1 (BRON: FINANCIËLE ADMINISTRATIE)

Daarnaast heeft het Regio College in 2018 op 

 beperkte schaal niet-bekostigd contractonderwijs 

uitgevoerd. Het bedrag aan contractinkomsten/

bedrijfsopleidingen over 2019 bedraagt € 120.188,00 

tegen totale baten van € 43.902,83. Dit betekent 

dat bedrijfsopleidingen nog 0,27% van de totale 

opbrengst/baten uitmaken. (bron: Financiële 

 Administratie)

THEMA 8: 
buitenlandse studenten en onderwijs in het 
buitenland
Het Regio College heeft in 2019 slechts studenten 

die rechtmatig in Nederland verblijven voor 

 bekostiging in aanmerking gebracht. Het 

Regio College biedt geen onderwijs aan in het 

buitenland.



B
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» Balans

BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAAT BESTEMMING)

ACTIVA 2019 2018

€ €

VASTE ACTIVA

1.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 77.104 158.902

1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA 41.653.829 30.402.137

1.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA 1 1

TOTAAL VASTE ACTIVA 41.730.934 30.561.040

VLOTTENDE ACTIVA

1.4 VORDERINGEN 1.033.816 1.427.379

1.5 LIQUIDE MIDDELEN 7.730.597 5.712.045

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 8.764.413 7.139.424

TOTAAL ACTIVA 50.495.347 37.700.464

PASSIVA 2019 2018

€ €

2.1 EIGEN VERMOGEN 19.252.756 18.272.351

2.2 VOORZIENINGEN 1.259.291 1.324.016

2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN 22.349.034 10.502.975

2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN 7.634.266 7.601.122

TOTAAL PASSIVA 50.495.347 37.700.464
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» Baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2019 2019 2018

€ € €

3. BATEN

3.1 RIJKSBIJDRAGEN OCW 40.340.642 39.199.278 39.904.806

3.2 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 668.397 696.000 611.498

3.3 COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN 2.006.475 1.800.722 1.917.366

3.4 BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN 303.047 220.000 675.402

3.5 OVERIGE BATEN 584.267 354.000 822.272

3. TOTAAL BATEN 43.902.828 42.270.000 43.931.344

4. LASTEN

4.1 PERSONEELSLASTEN 31.103.992 30.323.000 31.543.062

4.2 AFSCHRIJVINGEN 3.630.317 2.905.000 3.071.342

4.3 HUISVESTINGSLASTEN 2.992.110 3.060.000 2.688.272

4.4 OVERIGE LASTEN 4.950.977 5.397.000 5.253.719

4. TOTAAL LASTEN 42.677.396 41.685.000 42.556.395

SALDO BATEN EN LASTEN 1.225.432 585.000 1.374.949

5. FINANCIËLE BATEN  
EN LASTEN

-245.027 -185.000 -192.419

TOTAAL RESULTAAT 980.405 400.000 1.182.530
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» Kasstroomoverzicht

KASSTROOMOVERZICHT  

2019 2018

€ €

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIONELE ACTIVITEITEN

SALDO BATEN EN LASTEN  1.225.432  1.345.610 

 1.225.432  1.345.610 

AANPASSING VOOR:

AFSCHRIJVINGEN  3.100.287  3.047.682 

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING  528.779 

MUTATIES VOORZIENINGEN  305.698  286.543 

 3.934.764  3.334.225 

VERANDERING IN WERKKAPITAAL:

VORDERINGEN  393.563  -577.572 

SCHULDEN (excl schulden aan kredietinstellingen)  -785.850  885.031 

SUBTOTAAL  -392.287  307.459 

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES  4.767.909  4.987.293 

ONTVANGEN INTEREST  -  155 

BETAALDE INTEREST  -245.027  -163.235 

SUBTOTAAL  -245.027  -163.080 

TOTAAL KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIONELE 
ACTIVITEITEN

 4.522.882  4.824.213 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

INVESTERINGEN IN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (-/-)  -  -12.661 

INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA (-/-)  -1.228.352  -771.105 

TOTAAL KAS STROOM UIT INVESTERINGS-
ACTIVITEITEN

 -1.228.352  -783.766 

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

NIEUW OPGENOMEN LENING  -  - 

AFLOSSING LANGLOPENDE SCHULDEN (-/-)  -905.555  -743.554 

TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGS-
ACTIVITEITEN

 -905.555  -743.554 

TOTAAL NETTO KASSTROOM  2.388.975  3.296.893 

2019 2018

 €  € 

HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT:

STAND PER 1 JANUARI  5.712.045  2 .415.151 

MUTATIE GELDMIDDELEN  2.018.552  3.296.894 

STAND PER 31 DECEMBER  7.730.597  5.712.045 

» TOELICHTING   
De liquide middelen zijn gestegen als gevolg van het positieve resultaat in 2019. Daarnaast is er in 2019 minder geinvesteerd 
dan afgeschreven wat tevens zorgt voor een  positief kasstroomeffect. Onder de investeringen in de materiële vaste activa 
was de verkrijging van het pand in Purmerend door middel van een financial lease opgenomen. Deze verkrijging is niet 
meegenomen in de kasstroom uit  investerings activiteiten. De investering bedraagt € 13.570.607. Tevens is de opname 
van de lening ad € 13.570.607 niet opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Deze transactie is niet 
opgenomen aangezien deze geen kasstroom effect heeft. 
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ALGEMEEN
Voornaamste activiteiten
De stichting is gevestigd te Zaandam, 

 Cypressehout 99, 1507 EK, brinnummer 25RA,   

Kvk nummer 41232344.

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 resultaat-

bepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

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 stichting zullen 

toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar 

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 vermindering van het economisch potentieel,  

samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, 

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 

overgedragen, 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 waarschijnlijkheid 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 stichting.

   

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 gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen, en van baten en lasten.   

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 

van deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden  

opgenomen in de periode waarin de schatting 

wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Foutherstel
Onder de materiële vaste activa is met 

terugwerkende kracht een actief opgenomen.

Dit betreft de verbouwing aan de Triade in Edam, 

het bedrag voor deze verbouwing is voorgeschoten 

» Grondslagen van waardering van 
activa en passiva 
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door de Gemeente Edam-Volendam.

In het verleden is deze activa niet opgenomen en 

zijn de lasten uit deze financieringsovereenkomst 

verwerkt als huurlasten.

In 2019 zijn de lening en de materiële vaste activa 

alsnog opgenomen middels foutenherstel.

De fout heeft geen effect op het resultaat in 

voorgaande jaren of op het eigen vermogen. 

In de toelichting op de betreffende posten, onder 

andere Materiële vaste activa, leningen en lasten 

is het effect van het foutenherstel toegelicht.

Begroting
In de begrotingscijfers van de jaarrekening is een 

presentatie correctie opgenomen in verband met 

de inhouding van het wettelijk cursusgeld.

In de vastgestelde begroting was de inhouding 

wettelijk cursusgeld ad € 715.722 gereserveerd 

onder 3.3 Collegegelden

In de jaarrekening is deze gepresenteerd onder 3.1 

Rijksbijdragen. Deze keus is gemaakt omdat de 

cursusgelden in de jaarrekening geheel onder 3.3 

Collegegelden worden verantwoord. De inhouding 

wordt in de jaarrekening onder 3.1 Rijksbijdragen 

verantwoord. In de begrotingscijfers van de 

jaar rekening hebben wij voor het inzicht deze 

systematiek aangehouden.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel 

primaire financiële instrumenten, zoals 

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 

aanmerking komt, wordt het overgedragen actief 

en de daarmee samenhangende verplichting 

niet gesaldeerd.Na de eerste opname worden 

financiële instrumenten op de hierna beschreven 

manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen  
Verstrekte leningen en overige vorderingen 

worden na eerste opname gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieve rentemethode, verminderd met 

bijzondere waardeverminderingsverliezen.

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

financiële verplichtingen worden na eerste 

opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar 

van de langlopende schulden worden opgenomen 

onder kortlopende schulden.

Immateriële Vaste Activa 
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd 

tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 

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 

economische levensduur. 

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum 

worden verwacht. 

De vervaardigingsprijs bestaat uit de 

aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en 

kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 

vervaardiging inclusief installatiekosten.

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 

(ontmantelingskosten) wordt een voorziening 

getroffen voor het verwachte bedrag op het 
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moment van activering. Dit bedrag wordt als 

onderdeel van de vervaardigingsprijs 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.

Voor de verwerking van kosten grootonderhoud 

wordt de componentenbenadering gevolgd.

De materiële vaste activa waarvan de stichting 

krachtens een financiële lease-overeenkomst 

het economische eigendom heeft, worden 

geactiveerd. De uit de financiële lease-

overeenkomst voortkomende verplichting wordt 

als schuld verantwoord. De in de toekomstige 

leasetermijnen begrepen interest wordt 

gedurende de looptijd ten laste van het resultaat 

gebracht.

Financiële vaste activa
De grondslagen voor overige financiële vaste 

activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële 

instrumenten.  

Bijzondere waardeverminderingen van vaste 
activa
Vaste activa met een lange levensduur 

dienen te worden beoordeeld op bijzondere 

waardeverminderingen wanneer wijzigingen 

of omstandigheden 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 bijzondere 

waardeverminderingen verantwoord voor het 

verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 

waarde. 

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale 

waarde. Waardering van de vorderingen 

geschiedt onder aftrek van een voorziening 

wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.

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 be-

ginsel het uit private activiteiten in het verlengde 

van de publieke taak (onder b) opgebouwd vermo-

gen wordt gekwalificeerd als publiek vermogen. 

De stichting handelt daarbij overeenkomstig de 

door de MBO Raad in 2010 opgestelde Guidelines 

Publiek-Privaat.
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Voorzieningen
1.  Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 

afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk 

is dat de uitstroom van middelen noodzakelijk is 

en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is 

te schatten. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen per balans datum af te 

wikkelen.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij 

anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat 

een derde de verplichting vergoedt en wanneer 

het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 

worden ontvangen bij de afwikkeling van de 

verplichting, dan wordt deze vergoeding als een 

actief in de balans opgenomen.

2. Voorziening langdurig zieke medewerkers 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 balansdatum af te wikkelen. 

De beste schatting is gebaseerd op contractuele 

afspraken met personeelsleden (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 voorziening 

voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 

voorziening betreft de contante waarde 

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

jubileumuitkeringen. 

De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijf kans en leeftijd.

4. Voorziening ziektewet eigen risicodrager

De voorziening ziekte wet eigenrisico is gevormd 

voor het risico dat het Regio College loopt in 

verband met het eigen risicodragerschap voor de 

ziektewet vanaf juni. Aangezien een schatting 

van de toekomstige kosten inzake het eigenrisico 

dragerschap nog niet mogelijk is is de bespaarde 

premie (0,31% van de loonsom) gereserveerd.

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen 

met een looptijd van langer dan één jaar. Het 

gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in 

het komende boekjaar, is opgenomen onder de 

kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden 

met een looptijd van korter dan één jaar. 

Deze worden, voor zover niet anders vermeld, 

gewaardeerd tegen nominale waarde.

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 leaseperiode 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 

betrekking 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 

werkzaamheden 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. 
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Verlenen van diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten 

geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot 

desbetreffende 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 percentage of completion). Het 

stadium van voltooiing wordt bepaald aan 

de hand van beoordelingen van de verrichte 

werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht 

negatief resultaat wordt een voorziening 

getroffen die gepresenteerd wordt als voorziening 

verlieslatende projecten. De deelnemersbijdragen 

worden per schooljaar in rekening gebracht, 

maar tijdsevenredig als baten in het betreffende 

boekjaar opgenomen.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
De beloningen  van het personeel worden als last 

in de winst-en verlies-rekening verantwoord in de 

periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht 

en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 

op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde 

bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, 

wordt het meerdere opgenomen als een 

toekomstige betalingen door de instelling. 

Ontslagvergoeding 
In verband met bestaande uitkeringsregelingen 

voor medewerkers in de onderwijssector 

heeft Regio College beleid om betaling van 

ontslagvergoedingen zoveel mogelijk te 

beperken. 

Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te 

verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die 

periode aan het pensioenfonds verschuldigde 

pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde 

premies op balansdatum nog niet zijn voldaan,  

wordt hiervoor een verplichting opgenomen. 

Als de op balansdatum reeds betaalde premies 

de verschuldigde premies overtreffen, wordt een 

overlopende actiefpost opgenomen voor zover 

sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of 

van verrekening met in de toekomst verschuldigde 

premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening 

opgenomen voor bestaande additionele 

verplichtingen ten opzichte van het fonds en 

de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat 

voor de afwikkeling van die verplichtingen een 

uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de 

omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan 

worden geschat. 

Het al dan niet bestaan van additionele 

verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van 

de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de 

pensioenovereenkomst werknemers en andere 

(expliciete of impliciete) toezeggingen aan de 

werknemers. 

De voorziening wordt gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de contante waarde 

van de bedragen die 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 stichting de beschikkingsmacht 

heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat 

het overschot naar de stichting zal toevloeien 

en de vordering betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Beleidsregels WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)

publieke sector (WNT) heeft de nstelling 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,  
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» alsmede hun naasten (levenspartners en   

 afhankelijke kinderen).

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 stichting maakt in de normale 

bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende 

financiële instrumenten die de stichting blootstelt 

aan valutarisico, rente- en kasstroomrisico, 

reële-waarderisico, marktrisico, kredietrisico en 

liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen 

heeft de stichting een beleid inclusief een 

stelsel van limieten en procedures opgesteld 

om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige 

ontwikkelingen op de financiële markten en 

daarmee de financiële prestaties van de stichting 

te beperken.
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» Activa

1.1  IMMATERIËLE VASTE ACTIVA GESPECIFICEERD

SOFTWARE TOTAAL IVA

€ €

AANSCHAFWAARDE  1.277.462  1.277.462 

CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN EN DESINVESTERINGEN  -1.118.560  -1.118.560 

BOEKWAARDE PER 1 JANUARI 2019  158.902  158.902 

INVESTERINGEN  -  - 

DESINVESTERINGEN  -1.082.901  -1.082.901 

AFSCHRIJVINGEN  -81.798  -81.798 

AFSCHRIJVING DESINVESTERINGEN  1.082.901  1.082.901 

TOTAAL MUTATIES  -81.798  -81.798 

PER 31 DECEMBER 2019

AANSCHAFWAARDE  194.561  194.561 

CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN EN DESINVESTERINGEN  -117.457  -117.457 

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2019  77.104  77.104 

» De software is extern aangekochte software voor intern gebruik.
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1.2  MATERIËLE VASTE ACTIVA GESPECIFICEERD

€ € € € € € € €

AANSCHAFWAARDE  2.497.388  36.858.571  7.555.310  2.380.865  1.261.219  2.596.897  -  53.150.250 

CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN  -  -16.492.411  -2.949.621  -1.743.737  -686.539  -1.609.268  -  -23.481.576 

FOUTENHERSTEL  -  733.463  -  -  -  -  -  733.463 

BOEKWAARDE PER 
1 JANUARI 2019

 2.497.388  21.099.623  4.605.689  637.128  574.680  987.629  -  30.402.137 

INVESTERINGEN  -  14.119.294  146.570  403.010  -  128.598  1.487  14.798.959 

DESINVESTERINGEN  -  -1.480.032  -593.893  -1.525.984  -233.065  -468.066  -  -4.301.040 

AFSCHRIJVINGEN  -  -1.899.633  -515.445  -287.641  -83.599  -233.422  -  -3.019.740 

BIJZONDERE 
WAARDEVERMINDERING

 -  -528.779  -  -  -  -  -  -528.779 

AFSCHRIJVING 
DESINVESTERINGEN

 -  1.486.679  588.495  1.525.969  233.066  468.083  -  4.302.292 

TOTAAL MUTATIES  -  11.697.529  -374.273  115.354  -83.598  -104.807  1.487  11.251.692 

PER 31 DECEMBER 2019

AANSCHAFWAARDE  2.497.388  50.444.237  7.107.987  1.257.891  1.028.154  2.257.429  1.487  64.594.573 

CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN 
EN DESINVESTERINGEN

 -  -17.647.085  -2.876.571  -505.409  -537.072  -1.374.607  -  -22.940.744 

BOEKWAARDE PER 
31 DECEMBER 2019

 2.497.388  32.797.152  4.231.416  752.482  491.082  882.822  1.487  41.653.829 

Waardebepaling WOZ peildatum 30-11-2019 (betreft meest recente WOZ-beschikking).

WOZ-WAARDE GEBOUWEN EN TERREINEN € 20.167.000

VERZEKERINGSWAARDE GEBOUWEN € 45.038.800
(De totale verzekerde waarde incl. inventaris en huurdersbelang bedraagt  
€ 57.043.909)    

» Onder de gebouwen en verboudingen is een actief opgenomen met een boekwaarde van € 13.400.974 waarvan het Regio College niet het 
    juridisch eigendom bezit. Dit betreft het gebouw in Purmerend dat wordt gehuurd van het Horizon College, het huurcontract heeft een 
    looptijd van 40 jaar en eindigt op 30 juni 2059.   
» Onder de gebouwen en verbouwingen is een actief opgenomen met een boekwaarde van € 196.700 waarvan het Regio College niet het 
    juridisch eigendom bezit. Dit betreft de verbouwing aan de Triade in Edam, het bedrag voor deze verbouwing is voorgeschoten door de 
    Gemeente Edam-Volendam, het huurcontract heeft een looptijd van 40 jaar en eindigt op 31 december 2050.   
» In het verleden is deze activa niet opgenomen en zijn de lasten uit deze financieringsovereenkomst verwerkt als huurlasten. In 2019 zijn de 
    lening en de materiële vaste activa alsnog opgenomen middels foutenherstel. Dit heeft de volgende effecten op de materiële vaste activa: 

BOEKWAARDE PER 31-12-2018 IS HOGER € 733.463

AFSCHRIJVINGEN IN 2018 ZIJN HOGER € 23.660

Uit de evaluatie van de huurcontracten is eveneens naar voren gekomen dat de jaarlijkse kosten gerelateerd aan één specifieke ruimte niet 
meer in verhouding staan tot de activiteiten die het Regio College daar heeft. De bijzondere waardevermindering van € 528.779 is direct ten 
laste van het resultaat gebracht.      
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1.3  FINANCIËLE VASTE ACTIVA

STAND PER 1 JANUARI 2019  1 

DOTATIE  -   

ONTTREKKINGEN/RECLASSIFICATIE  -   

STAND PER 31 DECEMBER 2019  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 

2019 2018

€ €

1.4.1 DEBITEUREN  351.047  569.006 

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN  18.684  - 

1.4.2 OVERLOPENDE ACTIVA  250.632  595.420 

OVERIGE VORDERINGEN  413.453  262.953 

TOTAAL VORDERINGEN  1.033.816  1.427.379 

SPECIFICATIE DEBITEUREN 

DEBITEUREN  474.883  669.334 

VOORZIENING DEBITEUREN  123.836  100.328 

DEBITEUREN  351.047  569.006 

VOORZIENING DEBITEUREN

STAND PER 1 JANUARI  100.328  39.573 

DOTATIE  32.769  71.196 

ONTTREKKING  -9.261  -10.441 

VOORZIENING PER 31 DECEMBER  123.836  100.328 

» Onder Overige vorderingen is een vordering op het UWV opgenomen ivm betaalde transitievergoedingen. 
    De vordering kan in 2020 ingediend worden.

SPECIFICATIE BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE 
VERZEKERINGEN:

OMZETBELASTING  18.684 

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN  18.684 

SPECIFICATIE OVERLOPENDE ACTIVA 

VOORUITBETAALDE KOSTEN  250.632  467.004 

NOG TE FACTUREREN  -  128.416 

OVERLOPENDE ACTIVA  250.632  595.420 

» De overlopende activa betreft de vooruitbetaalde kosten ivm licenties en abonnementen.  
    Doordat er bedragen vooruitontvangen waren in 2018, welke in 2019 niet vooruitbetaald zijn is deze post   
    gedaald. 
» Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.  

1.5 LIQUIDE MIDDELEN

2019 2018

€ €

KASMIDDELEN  5.765  3.074 

TEGOEDEN OP BANKREKENINGEN  214.610  63.805 

DEPOSITO'S  -  155 

SCHATKISTBANKIEREN  7.510.222  5.645.011 

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN  7.730.597  5.712.045 

» In de kasmiddelen is een bedrag van € 1,7k (2018 € 2,7k) opgenomen, ten behoeve van de retourbetaling borg 
    kluisjes eind schooljaar 2019/2020.
» 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 MUTATIE 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 

01-01-2019 RESULTAAT MUTATIE 31-12-2019

ALGEMENE RESERVE  16.992.077  980.405  1.280.274  19.252.756 

BESTEMMINGSRESERVE  1.280.274  -  -1.280.274  - 

EIGEN VERMOGEN  18.272.351  980.405  -  19.252.756 

SPECIFICATIE 
BESTEMMINGSRESERVE(S)

01-01-2018 ONTTREKKING DOTATIE 31-12-2018

€ € € €

BESTEMMINGSRESERVE 
SALARISMIX 

 1.280.274  -  -  1.280.274 

SPECIFICATIE 
BESTEMMINGSRESERVE(S)

01-01-2019 Onttrekking Dotatie 31-12-2019

€ € € €

BESTEMMINGSRESERVE 
SALARISMIX 

 1.280.274  1.280.274  -  - 

» Sinds begin 2014 heeft financiële monitoring van de besteding van de middelen gerelateerd aan de Regeling 
   versterking salarismix niet meer plaatsgevonden en is de bestemmingsreserve niet gemuteerd. Het beleid is 
   nog altijd dat voldaan wordt aan de inhoud van de regeling, maar de monitoring vindt plaats aan de hand van 
   de verhoudingen in de functiemix van docenten. De ambities op dit gebied liggen vast in het promotiebeleid voor 
   docenten. De gevormde bestemmingsreserve heeft daarmee in de afgelopen jaren geen status meer gehad. Om 
   deze reden wordt het bedrag onttrokken uit de bestemmingsreserve en toegevoegd aan de algemene reserve. 
» In de vergadering van 9 juni 2020 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2019 goedgekeurd en het voorstel 
   van het College van Bestuur overgenomen om het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  ten gunste te breng   
   van de Algemene Reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening 2019 verwerkt.    
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2.2  VOORZIENINGEN 

WACHTGELD
RISICO

JUBILEUM
LANGDURIG

ZIEKEN
ZIEKTEWET

EIGENRISICO

TOTAAL
PERSONELE

VOOR-
ZIENINGEN

€ € € € €

STAND PER 1 JANUARI 2018  277.674  379.944  379.855  -  1.037.473 

DOTATIE  131.593  5.176  149.774  -  286.543 

STAND PER 31 DECEMBER 
2018

 409.267  385.120  529.629  -  1.324.016 

STAND PER 1 JANUARI 2019  409.267  385.120  529.629  -  1.324.016 

ONTTREKKING  -28.013  -17.085  -325.325  -  -370.423 

DOTATIE/MUTATIE  237.919  -240  39.741  28.278  305.698 

STAND PER 31 DECEMBER 
2019

 619.173  367.795  244.045  28.278  1.259.291 

KORTLOPEND < 1 JAAR  261.998  23.418  244.045  28.278  557.739 

LANGLOPEND > 1 EN < 5 JAAR  357.175  111.005  - -  468.180 

LANGLOPEND > 5 JAAR  -  233.372  - -  233.372 

 619.173  367.795  244.045  28.278  1.259.291 

» De wachtgeldregeling is gestegen met € 209.906 ten opzicht van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat met name 
   meer personen gebruik maken van de bovenwettelijke wachtgeldregeling. 
» De voorziening voor langdurige zieken is gedaald met € 285.584 ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt 
   doordat er op peildatum minder langdurig zieken werden verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt door genomen 
   maatregelen in 2019. 
» De voorziening ziekte wet eigenrisico is gevormd voor het risico dat het Regio College loopt in verband met het eigen 
   risicodragerschap voor de ziektewet vanaf juni. Aangezien een schatting van de toekomstige kosten inzake het 
   eigenrisico dragerschap nog niet mogelijk is, is de bespaarde premie (0,31% van de loonsom) gereserveerd.  

2.3  LANGLOPENDE SCHULDEN

LENINGEN LEASE TOTAAL

OORSPRONKELIJK LENING BEDRAG  19.091.911  -    19.091.911 

AFGELOST T/M 31 DECEMBER 2018  8.555.185  -    8.555.185 

FOUTENHERSTEL  -    733.463,00  733.463 

STAND PER 1 JANUARI 2019  10.536.726  733.463  11.270.189 

AANGEGANE LENINGEN  -    13.570.608  13.570.608 

AFLOSSINGEN 2019  -743.554  -162.001  -905.555 

 9.793.172  14.142.070  23.935.242 

KORTLOPENDE DEEL VAN DE LANGLOPENDE SCHULD < 1 JAAR  -1.284.461  -301.747  -1.586.208 

STAND PER 31 DECEMBER 2019  8.508.711  13.840.323  22.349.034 

LANGLOPEND DEEL > 1 JAAR EN < 5 JAAR  2.669.276  1.235.532  3.904.808 

LANGLOPEND DEEL > 5 JAAR  5.839.435  12.604.791  18.444.226 

 8.508.711  13.840.323  22.349.034
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» De gemiddelde rentevoet over de langlopende lening is 1,44% (2018: 1,38%).  
» Van de opgenomen leningen is € 617.142 vastrentend tot 1 februari 2020,   
   € 1.333.888 vastrentend tot 1 februari 2023,   
   € 617.142 vastrentend tot 1 maart 2023,   
   en € 7.225.000 vastrentend tot 1 december 2026.   
   In februari 2020 is de lening die vastrentend is tot 1 februari 2020 geheel afgelost ad € 617.142.    
   Deze lening is geheel verantwoord onder de kortlopende schulden. 
» Onder de leaseverplichtingen is het huurcontract met het Horizon College voor het pand   
   in Purmerend opgenomen. Er wordt gerekend met een rente van 1,02%.   
   De leaseverplichting heeft een looptijd van 40 jaar en eindigt op 30 juni 2059.   
   De hoofdsom bedraagt € 13.570.607.   
   Per 31-12-2019 staat € 13.432.266 open 
» Onder de leaseverplichting is de financieringsovereenkomst met de gemeente Edam-Volendam    
   voor de verbouwing aan de Triade opgenomen. Er wordt gerekend met een rente van 4%.   
   De leaseverplichting heeft een looptijd van 40 jaar en eindigt op 31 december 2050.   
   De hoofdsom bedraagt € 946.404.   
   Per 31-12-2019 staat € 709.803 open.   
   In verband met de financieringsovereenkomst is foutenherstel toegepast.   
   Doormiddel van foutenherstel is de verplichting aan de Gemeente Edam-Volendam   
   ad € 733.463 met terugwerkende kracht in de vergelijkende cijfers verwerkt.    
 
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

2019 2018

€ €

SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN  1.586.208  767.214 

2.4.1 SCHULDEN AAN OCW  316.842  296.198 

CREDITEUREN  913.053  1.448.308 

2.4.2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN  1.285.231  1.287.180 

SCHULDEN UIT HOOFDE VAN PENSIOENEN  364.941  332.661 

2.4.3 OVERLOPENDE PASSIVA  3.167.991  3.469.561 

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN  7.634.266  7.601.122 

» Er is foutenherstel toegepast in de post Schulden aan kredietinstellingen. De kortlopende leaseverplichting in 
   verband met de financieringsovereenkomst met de gemeente Edam-Volendam ad 23.660 is in de vergelijkende 
   cijfers aangepast. Voor correctie bedroegen de Schulden aan kredietinstellingen € 743.554

2.4.1 SPECIFICATIE SCHULDEN AAN OCW

NIET GEOORMERKTE SUBSIDIES OCW  -  - 

GEOORMERKTE SUBSIDIES OCW  316.842  296.198 

 316.842  296.198 

2.4.2 SPECIFICATIE BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

TE BETALEN LOONHEFFING  934.195  939.689 

TE BETALEN OMZETBELASTING  -  2.862 

TE BETALEN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN  351.036  344.629 

 1.285.231  1.287.180 

2.4.3 SPECIFICATIE OVERLOPENDE PASSIVA

VOORUITONTVANGEN COLLEGE- EN LESGELDEN  559.759  716.429 

NOG TE BETALEN VAKANTIEGELD  883.972  862.318 

NOG TE BETALEN VAKANTIEDAGEN  125.517  117.859 

VOORUITONTVANGEN OPBRENGSTEN  392.273  95.348 

NOG TE BETALEN KOSTEN  1.131.576  1.618.532 

OVERIGE SCHULDEN  24.894  - 

TE BETALEN ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN  50.000  59.075 

 3.167.991  3.469.561 

» De geoormerkte subsidies OCW betreft het ontvangen voorschot ivm de subsidie Plusvoorziening. 
» Daarnaast is onder de nog te betalen kosten een veplichting opgenomen ivm 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 
2018

ONT-
VANGEN

LASTEN
SALDO 
2019

€ € € € €

G1  SUBSIDIES ZONDER VERREKENING CLAUSULES

LERARENBEURS / SUBSIDIE 
STUDIEVERLOF BVE

2019 1006044-1 23-07-19 7.051 - -7.051 7.051 -

LERARENBEURS / SUBSIDIE 
STUDIEVERLOF BVE

2019 993748-1 15-04-19 -5.640 - 5.640 -5.640 -

LERARENBEURS / SUBSIDIE 
ZIJ-INSTROOM

2019 966872-1 20-03-19 240.000 - -240.000 240.000 -

LERARENBEURS / SUBSIDIE 
ZIJ-INSTROOM

2019 1027620-1 26-11-19 40.000 - -40.000 40.000 -

VOORZIENING 
LEERMIDDELEN 
MINIMAGEZINNEN 2019

2019 1003940-1 20-08-19 94.572 - -94.572 94.572 -

SALARISMIX 
RANDSTADREGIO'S LERAREN 
MBO

2019 959214-1 03-01-19 1.085.298 - -1.085.298 1.085.298  - 

TOTAAL AFLOPEND PER 
31-12-2019

 1.461.281  - 1.461.281-  1.461.281  - 

G2 A VERANTWOORDING SUBSIDIE AFLOPEND OP 31-12-2019

TOTAAL AFLOPEND  
PER 31-12-2019

 -  -  -  -  - 

G2 B VERANTWOORDING SUBSIDIE NA 31-12-2019

FIELDLAB ROBOTICA NH 2019 RIF19009 23-05-19  1.171.800  -    -418.500  105.166 -313.334

REGIONAAL PROGRAMMA 
VOORTIJDIG 
SCHOOLVERLATEN 2017-2020

2016
OND/ODB-

2016/17722U
14-11-16 1.843.372 -296.198 -460.124 460.124 -296.198

TOTAAL DOORLOPEND 
PER 31-12-2019

3.015.172 -296.198 -878.624 565.290 -609.532

TOTAAL GEOORMERKTE 
SUBSIDIES

3.015.172 -296.198 -878.624 565.290 -609.532

G3  NIET-GEOORMERKTE SUBSIDIES

KWALITEITSAFSPRAKEN MBO 2018 1002015-01 19-12-17 3.832.032  - -3.832.032 3.832.032  - 

KWALITEITSAFSPRAKEN MBO 
RESULTAATAFHANKELIJK 
BUDGET VSV

2018 1016071-1 27-10-17 425.308  - -425.308 425.308  - 

TOTAAL NIET-
GEOORMERKTE SUBSIDIE

4.257.340  - -4.257.340 4.257.340  - 

TOTAAL GENERAAL 8.733.793 -296.198 -6.597.245 6.283.911 -609.532
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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

» SPG HUUR LOCATIE HEERHUGOWAARD  6.172  -  - 

» TETRIX  VOOR DE HEMKADE IN ZAANDAM  15.444  -  - 

» BOUW MENSEN VOOR DE JUFFERSTRAAT TE ZAANDAM  167.096  -  - 

» GEMEENTE ZAANSTAD HUUR TOPSPORTCENTRUM DE KOOG  52.101  208.405  30.392 

» ATLASCOLLEGE, HUUROVEREENKOMST TRIADE  10.454  17.424  - 

TOTAAL HUUR  251.267  225.829  30.392 

ICT-VERPLICHTINGEN

» CANON INZAKE DE HUUR VAN DE KOPIEERAPPARATEN  33.399  -  - 

» FLEVO ICT INZAKE TELEFONIE  ZAANDAM EN PURMEREND  23.501  -  - 

» IT WORKS INZAKE BEHEER EN ONDERHOUD IT INFRASTRUCTUUR  614.771  614.771  - 

TOTAAL ICT VERPLICHTINGEN  671.672  614.771  - 

OVERIGE VERPLICHTINGEN

» ETP EXPLOITATIE VOF  INZAKE ONDERHOUD VAN ENERGIEOPSLAG  

    INSTALLATIE

 90.228  360.912  631.595 

» KROPMAN BEHEER EN ONDERHOUD GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES  90.145  90.145  - 

TOTAAL OVERIGE VERPLICHTINGEN  180.373  451.057  631.595 

TOTAAL  1.103.312  1.291.657  661.987 

Gebeurtenissen na balansdatum
Het Corona virus (COVID-19) en de maatregelen die 

door overheden getroffen worden hebben grote 

maatschappelijke en economische impact. Binnen 

Regio College zijn er maatregelen getroffen om 

de kans op besmetting van studenten, personeel 

en leveranciers te minimaliseren. Zoveel mogelijk 

wordt vanuit huis gewerkt en er wordt alles aan 

gedaan om het onderwijs (op afstand) door te 

laten gaan. Eventuele financiële gevolgen voor 

het Regio College zijn op de korte termijn naar 

verwachting beperkt. De bedragen van de OCW 

bekostiging zijn voor 2020 al bekend. In potentie 

zullen de gevolgen van het Corona virus de 

komende jaren echter nog voelbaar zijn en het 

is goed mogelijk dat deze impact zullen hebben 

op het Regio College. Omdat het nog te vroeg is 

om daar een voorspelling over te doen, is dit nog 

niet meegenomen in de hierboven gepresenteerde 

meerjarenbegroting. De ontwikkelingen worden 

door het Regio College nauwgezet gevolgd en waar 

nodig wordt er bijgestuurd.

Er is geen direct continuiteitsrisico voor het Regio 

College. De baten bestaan met name uit  reeds 

vastgestelde subsidies, deze zullen voor 2020 niet 

significant wijzigen vanwege het COVID-19 virus.
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TOELICHTING NIET IN DE  
BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN 
VERPLICHTINGEN

Financiële instrumenten:

Kredietrisico 

De stichting loopt kredietrisico over leningen 

en vorderingen opgenomen onder handels- en 

overige vorderingen, liquide middelen. Het 

kredietrisico is geconcentreerd bij tegenpartijen 

(of economisch verbonden tegenpartijen).

Renterisico en kasstroomrisico

De stichting loopt renterisico over de 

rentedragende vorderingen en schulden en 

herfinanciering van bestaande financieringen. 

Voor vorderingen en schulden met variabel 

rentende renteafspraken loopt de stichting 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 stichting 

vaste renteafspraken afgesloten.

Valutarisico

Het Regio College heeft geen transacties in 

vreemde valuta en loopt derhalve ook geen 

valutarisico.     

Liquiditeitsrisico

De stichting bewaakt de liquiditeits positie door 

middel van opvolgende liquiditeitbegrotingen. Het 

bestuur ziet erop toe dat voor de stichting 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 en lasten

3 BATEN

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2019 2019 2018

€ € €

3.1 RIJKSBIJDRAGEN

3.1.1.1 RIJKSBIJDRAGEN OCW  34.622.022  39.199.278  33.478.083 

3.1.2.1 GEOORMERKTE SUBSIDIES  -  162.776 

3.1.2.2 NIET-GEOORMERKTE SUBSIDIES  5.718.620  6.263.947 

 40.340.642  39.199.278  39.904.806 

» 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 OVERIGE OVERHEDEN

3.2.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN EN SUBSIDIES  22.868  -  134.372 

3.2.2 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN  645.529  696.000  477.126 

 668.397  696.000  611.498 

» De gemeentelijke bijdragen zijn lager doordat het project Taal naar Werk in 2019 is afgerond.  
» De overige overheidsbijdragen zijn gestegen als gevolg van het nieuwe project Robotica Fieldlab.  

3.3   COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN

3.3.2 WETTELIJK CURSUSGELD  1.038.661  715.722  767.188 

3.3.2 VAVO / VO PARTICULIER  545.811  630.000  541.163 

3.3.2 OPLEIDINGSGEBONDEN LEERMIDDELEN  338.942  455.000  528.696 

3.3.2 OVERIGE BIJDRAGE STUDENTEN  83.061  -  80.319 

 2.006.475  1.800.722  1.917.366 

» Het wettelijke cursusgeld is gestegen als gevolg van een stijging van het aantal studenten in de afgelopen jaren. 
 

3.4  BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN

3.4.1 CONTRACTONDERWIJS  303.047  220.000  605.722 

3.4.3 OVERIGE BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN  -  -  69.680 

 303.047  220.000  675.402 

» De daling in de opbrengsten uit contractonderwijs worden veroorzaakt doordat het contract met Dienst Justitiële 
   Inrichting Zaandam is beeindigd in 2018. 
» De overige baten in 2018 bestaan uit subsidies voor het project Food en Proces Tech Campus (FPTC).    
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REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2019 2019 2018

€ € €

3.5  OVERIGE BATEN 

 584.267  354.000  822.272 

SPECIFICATIE OVERIGE BATEN

3.5.1 OPBRENGST VERHUUR  112.443  126.950 

3.5.2 DETACHERING PERSONEEL  297.850  407.617 

3.5.6 ACTIVITEITEN  88.988  41.175 

3.5.6 OPBRENGSTEN PASJES  5.020  4.890 

3.5.6 OVERIGE BATEN  79.966  354.000  241.640 

 584.267  354.000  822.272 

SPECIFICATIE OVERIGE BATEN POST 'OVERIGE'

OVERIGE  79.966  -  241.640 

 79.966  -  241.640 

» De opbrengsten overige baten in 2018 bevatte de opname van de vordering transitievergoeding op het 
   UWV, de vrijval van de reservering voor de huuropzegging van de Spinnenkop in Purmerend en een 
   correctie voor de prorata methode.    
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» Toelichting op lasten

4. LASTEN

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2019 2019 2018

€ € €

4.1  PERSONEELSLASTEN

4.1.1.1 BRUTOLONEN EN SALARISSEN  20.734.401  26.651.000  20.005.698 

4.1.1.2 SOCIALE LASTEN  2.846.145  2.698.042 

4.1.1.3 PENSIOENPREMIES  3.252.983  2.950.843 

LONEN EN SALARISSEN  26.833.529  26.651.000  25.654.583 

4.1.2.1 DOTATIES PERSONELE VOORZIENINGEN  305.698  -  286.543 

4.1.2.1 ONTTREKKING PERSONELE VOORZIENINGEN  -363.029  -  16.725 

SALDO PERSONELE VOORZIENING  -57.331  -  303.268 

4.1.2.2 PERSONEEL NIET IN LOONDIENST  2.683.001  1.623.000  3.742.760 

4.1.2.3 OVERIGE PERSONELE LASTEN  1.787.882  2.049.000  2.013.703 

 4.470.883  3.672.000  5.756.463 

4.1.3 AF: ONTVANGEN ZIEKENGELDEN  143.089  -  171.252 

TOTAAL PERSONEELSLASTEN  31.103.992  30.323.000  31.543.062 

» Het totaal aantal personeelsleden over 2019 bedroeg 579 (over 2018 waren dat 574 personeelsleden).  
» Het gemiddeld aantal FTE in dienst over 2019 bedroeg 363 (over 2018 waren dat er gemiddeld 358).  
» Alle werknemers zijn werkzaam in Nederland.  
» De stijging van de Lonen en salarissen tov de begroting is oa het gevolg van de cao-stijging welke niet 
   begroot was.  
» De kosten inzake personeel niet in loondienst zijn boven begroting. De overschrijding van de begroting  
   wordt veroorzaakt door inhuur van personeel als gevolg van ziektevervanging.    

PENSIOENREGELINGEN

De pensioenregeling van de instelling is 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 

ABP. ABP is het pensioenfonds voor alle mensen 

die werken bij overheid en onderwijs. 

Beleidsdekkingsgraad 
De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019 

is 95,8%. De pensioenregels schrijven voor dat 

de beleidsdekkingsgraad 128% ( afhankelijk 

van de rente en beleggingsmix kan deze grens 

verschuiven) 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 

tariefswijziging van premies door belast.  
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VERVOLG 4. LASTEN

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2019 2019 2018

€ € €

4.2  AFSCHRIJVINGEN

4.2.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA  81.799  65.000  75.516 

4.2.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA  3.548.518  2.840.000  2.995.826 

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN  3.630.317  2.905.000  3.071.342 

SPECIFICATIE BIJ POST: AFSCHRIJVINGEN

4.2.1 SOFTWARE  81.799  65.000  75.516 

4.2.2 HARDWARE  287.641  277.000  300.906 

4.2.2 GEBOUWEN & VERBOUWINGEN  1.899.633  1.743.000  1.829.437 

4.2.2 BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING  528.778  -  - 

4.2.2 MACHINES & INSTALLATIES  515.445  501.000  523.338 

4.2.2 INRICHTING KANTOREN  83.599  83.000  95.950 

4.2.2 INRICHTING LESLOKALEN  233.422  171.000  246.195 

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN  3.630.317  2.840.000  3.071.342 

» Er is foutenherstel toegepast in de post Afschrijvingen Gebouwen & Verbouwingen. De afschrijving in 
   verband met de verbouwing van de Triade ad €  23.660 is in de vergelijkende cijfers aangepast. 
   Voor correctie bedroegen de afschrijvingen Gebouwen & Verbouwingen in 2018 € 1.805.777.
» Voor de toelichting op de bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de toelichting  
   op de Materiële Vaste Activa. De bijzondere waardevermindering heeft betrekking op  
   de locatie in Edam.  

4.3  HUISVESTINGSLASTEN

4.3.1 HUUR GEBOUWEN  1.185.836  1.449.000  1.046.089 

4.3.2 VERZEKERINGEN  34.512  42.000  33.600 

4.3.3 ONDERHOUD GEBOUWEN, INSTALLATIES  477.544  203.000  390.114 

4.3.4 ENERGIE EN WATER  277.408  373.000  275.801 

4.3.5 SCHOONMAAKKOSTEN  605.041  646.000  628.013 

4.3.6 HEFFINGEN  121.792  142.000  130.202 

4.3.7 BEVEILIGING  95.105  94.000  123.514 

4.3.7 AANSCHAF INVENTARIS  96.166  10.000  18.696 

4.3.7 ONDERHOUD INVENTARIS  53.463  35.000  40.610 

4.3.7 OVERIGE  45.243  66.000  1.633 

TOTAAL HUISVESTINGSLASTEN  2.992.110  3.060.000  2.688.272 

» De Huur is gestegen als gevolg van dubbele maandlasten ivm de nieuwe locatie Karekietpark en de oude  
   locatie Spinnenkop in Purmerend.    
» De onderhoudskosten zijn gestegen door het uitvoeren van achterstallig onderhoud in 2019.  
» Er is foutenherstel toegepast in de post Huur Gebouwen. De rentelasten en aflossingen verschuldigd 
   aan de gemeente Edam-Volendam werden voorheen gepresenteerd als huur. 
   Voor correctie bedroeg Huur gebouwen 2018 € 1.099.088.   

4.4  OVERIGE LASTEN

4.4.1  ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN  1.614.432  1.588.000  1.928.232 

4.4.2  INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN  1.222.115  1.181.000  1.098.080 

4.4.4  AUTOMATISERINGSKOSTEN  2.072.865  2.578.000  2.171.907 

4.4.1.1  ACCOUNTANTSHONORARIUM  41.565  50.000  55.500 

 TOTAAL OVERIGE LASTEN  4.950.977  5.397.000  5.253.719 

4. TOTALE LASTEN  42.677.396  41.685.000  42.299.191 
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VERVOLG 4. LASTEN

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2019 2019 2018

SPECIFICATIE BIJ POST: ADMINISTRATIE- EN BEHEERSLASTEN

4.4.1  KANTOORMIDDELEN  26.584  1.051.000  34.539 

4.4.1  REPROKOSTEN  97.087  90.000  143.923 

4.4.1  PORTOKOSTEN  58.425  57.000  57.562 

4.4.1  TELEFOONKOSTEN  57.874  79.000  63.242 

4.4.1  CONT/ABONNEMENTEN  283.330  18.000  258.670 

4.4.1  VAKLITERATUUR  29.293  2.000  27.104 

4.4.1  EXTERNE ADVISEURS  530.006  126.000  710.937 

4.4.1  VERZEKERINGEN (ALGEMEEN)  27.716  31.000  30.632 

4.4.1  KOSTEN EHBO/BHV  15.473  11.921 

4.4.1  DUBIEUZE DEBITEUREN  32.770  140.681 

4.4.1  CATERING KOSTEN  110.745  93.000  96.241 

4.4.1  ADVERTENTIEKOSTEN/PUBLIC RELATIONS  346.955  315.730 

4.4.1  REPRESENTATIE  38.747  20.000  23.035 

4.4.1  KOSTEN ARCHIEF  11.568  18.000  10.693 

4.4.1  DIVERSE ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN  -52.141  3.000  3.322 

TOTAAL ADMINISTRATIE- EN BEHEERSLASTEN  1.614.432  1.588.000  1.928.232 

» Er is in 2019 minder gebruik gemaakt van externe inhuur. 
» In 2018 was onder de post dubieuze debiteuren ook de besteding van de minimaregeling opgenomen.    
   In 2019 is deze apart gepresenteerd onder de leermiddelen.       
» Onder de diverse administratie en beheerslasten is de terug te vorderen omzetbelasting (voorbelasting in verband  
   met de prorata opgenomen) 
» De kosten Externe adviseurs zijn hoger dan begroot dit wordt met name veroorzaakt door drie aspecten. In 2019  
   heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de macro-doelmatigheid van het opleidingsportfolio van het Regio  
   College. Daarnaast zijn er kosten gemaakt in verband met het voldoen aan de AVG. De kosten inzake de AVG waren  
   begroot onder de personeelskosten, maar zijn in de eerste maanden van 2019 nog extern ingevuld tijdens de  
   werving van een vaste Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Officer. Het project Robotica wordt begeleid  
   door externe adviseurs. Robotica is niet in de begroting van het Regio College meegenomen. De lasten worden één  
   op één gedekt door de RIF subsidie. Voor het project is een aparte begroting opgesteld. De kosten externe adviseurs  
   zijn ten opzichte van 2018 gedaald met 180k.

SPECIFICATIE BIJ POST: INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN

4.4.2 VERBRUIKSMATERIALEN STUDENTEN  1.147.620  1.181.000  1.098.080 

4.4.2 MINIMAREGELING  74.495  -  - 

TOTAAL INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN  1.222.115  1.181.000  1.098.080 

SPECIFICATIE BIJ POST: AUTOMATISERINGSKOSTEN

4.4.4 GEBRUIKERSLICENTIES  737.589  634.000  592.446 

4.4.4 KOSTEN APPLICATIES  92.127  -  146.742 

4.4.4 SERVICECONTRACTEN  1.141.727  1.826.000  1.320.015 

4.4.4 KOSTEN NETWERK  63.829  83.000  63.733 

4.4.4 DIVERSE AANSCHAF HARDWARE  34.616  23.000  40.664 

4.4.4 DIVERSE AANSCHAF SOFTWARE  2.977  12.000  8.307 

TOTAAL AUTOMATISERINGSKOSTEN  2.072.865  2.578.000  2.171.907 

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

SPECIFICATIE BIJ POST: ACCOUNTANTSHONORARIUM

4.4.1.1 CONTROLE JAARREKENING  
(INCL. BEKOSTIGING INCL. BTW)

 41.565  50.000  55.500 

4.4.1.1 ANDERE OPDRACHTEN (INCL. BTW)  4.083  -  - 

TOTAAL ACCOUNTANTSHONORARIUM  45.648  50.000  55.500 

» De hierboven opgenomen bedragen bestaan uit de in het verslagjaar aan de instelling toe te rekenen  
   accountantskosten.  
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VERVOLG 4. LASTEN

REALISATIE BEGROTING REALISATIE

2019 2019 2018

5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 RENTEBATEN  -  -  155 

5.5 RENTELASTEN (-/-)  -146.751  185.000  -163.235 

5.5 RENTELASTEN IN VERBAND MET FINANCIAL LEASE (-/-)  -98.276  -  29.339 

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  -245.027  185.000  -133.741 

» De rentekosten zijn gedaald doordat het rentepercentage is herzien in 2018.
» Er is foutenherstel toegepast in de post Rentelasten in verband met financial lease. De rentelasten verschuldigd 
   aan de gemeente Edam-Volendam werden voorheen gepresenteerd als huur. Voor correctie waren de rentelasten in 
   verband met financial lease in 2018 nihil.   

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 115 tot en met 118. 
 



» WNT-verantwoording 2019 
Regio College 

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN 

1A. LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN MET DIENSTBETREKKING EN LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARIS-
SEN ZONDER DIENST BETREKKING VANAF DE 13E MAAND VAN DE FUNCTIEVERVULLING ALSMEDE DEGENEN DIE OP 
GROND VAN HUN VOORMALIGE FUNCTIE NOG 4 JAAR ALS TOPFUNCTIONARIS WORDEN AANGEMERKT.

BEDRAGEN X € 1 B.J.F. FRANSEN D.H. NELISSE

FUNCTIEGEGEVENS
VOORZITTER  
COLLEGE VAN  

BESTUUR

LID  
COLLEGE VAN 

BESTUUR

AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING 
IN 2019

VOLLEDIGE JAAR 01-01/31-01

OMVANG DIENSTVERBAND 
(ALS DEELTIJDFACTOR IN FTE)

1 1

DIENSTBETREKKING? JA JA

BEZOLDIGING

BELONING PLUS BELASTBARE  
ONKOSTENVERGOEDINGEN

129.249 15.519

BELONINGEN BETAALBAAR OP TERMIJN 0 0

SUBTOTAAL 129.249 15.519

INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE  
BEZOLDIGINGSMAXIMUM

164.000 13.929

-/- ONVERSCHULDIGD BETAALD EN NOG 
NIET  
TERUGONTVANGEN BEDRAG

N.V.T. N.V.T. 

BEZOLDIGING 129.249 15.519

REDEN WAAROM DE OVERSCHRIJDING AL 
DAN NIET IS TOEGESTAAN

N.V.T.
BETREFT EINDE 

DIENSTVERBAND.*

TOELICHTING OP DE VORDERING WEGENS  
ONVERSCHULDIGDE BETALING

N.V.T. N.V.T.

* Het bezoldigingsmaximum heeft betrekking op alleen de maand januari. Aangezien mevrouw Nelisse na januari 
   uit dienst getreden is, zijn in januari ook opgebouwde rechten voor vakantiegeld en  13e maand uitbetaald. 
   Zonder dit bedrag zou de beloning € 9.238 zijn geweest en daarmee onder het bezoldigingsmaximum liggen.  

De WNT is van toepassing op het Regio 

College. Het voor Regio College toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2019 € 164.000  

(14 punten = instelling E). Het voor Regio College 

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018  

€ 158.000 (14 punten = instelling E).
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GEGEVENS 2018

BEDRAGEN X € 1 B.J.F. FRANSEN B.J.F. FRANSEN
P.W. VAN  

AMERSFOORT
D.H. NELISSE

FUNCTIEGEGEVENS
VOORZITTER 
COLLEGE VAN  
BESTUUR A.I.

VOORZITTER  
COLLEGE VAN  
BESTUUR A.I.

VOORZITTER  
COLLEGE VAN  

BESTUUR

LID  
COLLEGE VAN 

BESTUUR

AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING 
IN 2018

23-5 / 31-8 1-10 / 31-12 01-01 / 25-11 VOLLEDIGE JAAR

OMVANG DIENSTVERBAND  
(ALS DEELTIJDFACTOR IN FTE)

0,8 1 1 1

DIENSTBETREKKING? NEE JA JA JA

BEZOLDIGING

BELONING PLUS BELASTBARE  
ONKOSTENVERGOEDINGEN

49.761 29.804 118.255 117.860

BELONINGEN BETAALBAAR OP TERMIJN 0 0 16.735 18.259

SUBTOTAAL 49.761 29.804 134.990 136.119

INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE  
BEZOLDIGINGSMAXIMUM

- 39.825 142.416 158.000

BEZOLDIGING 49.761 29.804 134.990 136.119
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1C. TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

GEGEVENS 2019

BEDRAGEN X € 1
L.B.J. 

SCHMITZ

E.  
VAN DER 

BURG
S.  

TAX
W.E.  
VAN 

S.  
MBARKI

R.A.G. 
 IN ‘T VELD

FUNCTIEGEGEVENS VOORZITTER
VOORZITTER/

LID
LID LID LID LID

AANVANG EN EINDE 
FUNCTIE VERVULLING 
IN 2019

VOLLEDIGE 
JAAR

01-01 / 01-07
VOLLEDIGE 

JAAR
VOLLEDIGE 

JAAR
VOLLEDIGE 

JAAR
VOLLEDIGE 

JAAR

BEZOLDIGING

BEZOLDIGING 13.613 0 12.100 12.100 12.100 12.100

INDIVIDUEEL 
TOEPASSELIJKE 
BEZOLDIGINGS-
MAXIMUM

24.600 8.178 16.400 16.400 16.400 16.400

-/- ONVERSCHULDIGD 
BETAALD EN NOG 
NIET TERUG-
ONTVANGEN BEDRAG

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

BEZOLDIGING 13.613 0 12.100 12.100 12.100 12.100

REDEN WAAROM DE 
OVER SCHRIJDING 
AL DAN NIET IS 
TOEGESTAAN

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

TOELICHTING OP DE 
VORDERING WEGENS 
ONVERSCHULDIGDE 
BETALING

N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

GEGEVENS 2018

BEDRAGEN X € 1
P.C.  

TANGE

E.  
VAN DER 

BURG

M.  
DE RIJK 
MSM

G.A.  
KLEIN 

BENNINK
L.  

ELFFERS
R.A.G.  

IN ‘T VELD

 E. 
KALBFLEISCH 

RA MCM

FUNCTIEGEGEVENS VOORZITTER VOORZITTER LID LID LID LID LID

AANVANG EN EINDE 
FUNCTIE VERVULLING 
IN 2018

01-01 / 24-09 24-09 / 31-12 01-01 / 24-09 01-01 / 24-09 01-01 / 24-09 04-10 / 31-12 01-01 / 24-09

BEZOLDIGING

BEZOLDIGING 7.260 0 5.445 4.500 4.500 0 5.445

INDIVIDUEEL 
TOEPASSELIJKE 
BEZOLDIGINGS-
MAXIMUM

17.337 6.428 11.558 11.558 11.558 3.853 11.558
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2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER 

   DIENSTBETREKKING ALSMEDE DEGENEN DIE OP GROND VAN HUN VOORMALIGE FUNCTIE NOG 4 JAAR ALS  

   TOPFUNCTIONARIS WORDEN AANGEMERKT

GEGEVENS 2019

BEDRAGEN X € 1 D.H. NELISSE

FUNCTIEGEGEVENS 

FUNCTIE(S) BIJ BEËINDIGING DIENSTVERBAND 
LID COLLEGE VAN  

BESTUUR

OMVANG DIENSTVERBAND (ALS DEELTIJDFACTOR IN FTE) 1

JAAR WAARIN DIENSTVERBAND IS BEËINDIGD 2019

UITKERING WEGENS BEËINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND

OVEREENGEKOMEN UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND 71.367

INDIVIDUEEL TOEPASSELIJK MAXIMUM 75.000

TOTAAL UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND 71.367

WAARVAN BETAALD IN 2019 71.367

ONVERSCHULDIGD BETAALD EN NOG NIET TERUGONTVANGEN BEDRAG N.V.T.

REDEN WAAROM DE OVERSCHRIJDING AL DAN NIET IS TOEGESTAAN N.V.T.

TOELICHTING OP DE VORDERING WEGENS ONVERSCHULDIGDE BETALING N.V.T.

» De vergoeding aan mevr. drs. D.H. Nelisse is een uitvloeisel van de overeenkomst die in 2018 is afgesloten tussen 
   mevr. D.H. Nelisse en de Raad van Toezicht.        

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT  
   NAAST DE HIERBOVEN VERMELDE TOPFUNCTIONARISSEN ZIJN ER GEEN OVERIGE FUNCTIONARISSEN MET EEN 
   DIENSTBETREKKING DIE IN 2019 EEN BEZOLDIGING BOVEN HET INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE DREMPELBEDRAG HEB
   BEN ONTVANGEN. 
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» Stichting Regio College voor  
Beroepsonderwijs & Educatie  
Zaanstreek-Waterland 

Leden College van Bestuur:
De heer B.J.F. Fransen    

     

Leden Raad van Toezicht  
1. Mevr. L.B.J. Schmitz (voorzitter)  

2. Mevrouw drs. S. Tax

3. De heer drs. R.A.G. in ’t Veld  

4. De heer drs. W.E. van Hulsenbeek RA  

5. De heer S. Mbarki   

OVERIGE GEGEVENS   

  

Statutaire regeling resultaatbestemming  
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen 

inzake de resultaatbestemming.  

 

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant  
Zie pagina 121.    
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Zaandam 

Cypressehout 95-97-99

1507 EK Zaandam

  (075) 681 90 01

Purmerend 

Karekietpark 4

1444 HV Purmerend

  (0299) 45 53 00

Edam (bouw)
Nijverheidsstraat 2

1135 GE Edam

  (0299) 48 00 90 

Zaandam (bouw)
Jufferstraat 3

1508 GE Zaandam

  (075) 616 34 93

Zaandam (metaal)
Jonkerplantsoen 2c

1508 EE Zaandam

  (075) 616 55 79

Heerhugowaard (infra)
Bevelandseweg 200

1703 AX Heerhugowaard

  (072) 572 66 25

communicatie@regiocollege.nl
www.regiocollege.nl

www.regiocollege.nl
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