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Kerncijfers COG   
 

         2016        2017        2018        2019    

Aantal leerlingen/studenten1                    

Arentheem College (incl. vavo en pro)         2.403   2.579   2.733  2.755    

Het Perron (incl. pro)        1.104     1.081        979 962 

ROC A12                    

    mbo2    5.836   5.843   5.968   6.073   

    vavo3       206   234   194   199   

    Educatie/inburgering     302  291   1104   n.b.  

                    

Aantal cursisten UPGRADE          1.191  5993   n.b   n.b.  

                    

Aantal diploma's                    

Arentheem College    312    380*    420**   458    

Het Perron    236    237    228    205    

ROC A125    1.704    1.684    1.679    1.746    

* Incl. 52 extraneus kandidaten van het Briant College    
** Incl. 37 extraneus kandidaten van het Briant College    

                

                    

Medewerkers (aantal)    1.106   1.191   1.154   1.169    

Arentheem College    297   339   338   349    

Het Perron    188   189   179   176    

ROC A12    559   589   561   555    

UPGRADE    
11   11   17   20    

Bestuur en Bedrijfsvoering    51   63   59   69    

                    

Medewerkers (fte)    856   896   879   889   

Arentheem College    228   252   262   272   

Het Perron    150   151   145   139   

ROC A12    426   436   414   410   

UPGRADE    5   4   7   8   

Bestuur en Bedrijfsvoering    47   53   51   60   

                    

Financieel (COG)                  

Baten uit gewone bedrijfsvoering (x € 1.000)       82.459   84.618   89.173  89.289   

Lasten uit gewone bedrijfsvoering  (x € 1.000)     84.932   84.419   87.530  88.741   

Exploitatiesaldo (x € 1.000)       -2.294   -4.973   1.649  550   

Rentabiliteit    -2,8%   -5,7%   1,8%  1,8%   

Solvabiliteit    78%   75%   76%  75%   

Liquiditeit    4,9   4,5   3,8  3,9   

 

 

                                                             
 
1 Voor bronvermelding zie bijlage 1, peildatum 1 oktober, 2019 betreft voorlopige cijfers.  
2 Betreft het aantal bekostigde mbo-studenten (incl. entree) op peildatum 1 oktober. 
3 Betreft zowel alle (unieke) vavo-studenten (bekostigd door rijk, regulier of student zelf) op peildatum 1 oktober. 
4 Betreft het totaal aantal studenten in kalenderjaar 2018. 
5 Betreft het aantal bekostigde mbo-diploma’s op niveau 2, 3 en 4. 
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Voorwoord 

Het jaar 2019 is ons eerste jaar werkzaam als college van bestuur in de nieuwe samenstelling. In de basis zijn 

we trots dat we leiding mogen geven aan COG, waarin medewerkers vanuit hun eigen locatie en achtergrond 

vorm geven aan mooi onderwijs. Als nieuw college zijn we vanzelfsprekend gestart met een kennismaking met 

alle teams en locaties. Daarnaast hebben we stappen gezet in de verdere professionalisering van de 

organisatie, waarvan we er vijf uitlichten.   

Versterken onderlinge samenwerking   

COG was voorheen een koepel van een mbo, een Arnhemse scholengroep, een school in Veenendaal en een 

gemeenschappelijke dienst. Onderlinge ontmoetingen of stichting brede activiteiten waren er nauwelijks. Iedere groep 

had voldoende aan zichzelf en bemoeide zich niet met de ander. Het was dan ook niet verwonderlijk dat vragen werden 

gesteld over het nut van COG als stichting. Toen wij gezamenlijk invulling wilden geven aan het nieuwe strategisch 

perspectief, organiseerden we de eerste medewerkersdag voor de hele stichting. De opkomst was niet direct hoog te 

noemen (30%). Toen bleek dat medewerkers wel behoefte hadden aan die onderlinge uitwisseling. Bij de tweede 

bijeenkomst zagen we een stijging in de opkomst (bijna 50%).  

 

Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn, de bestuurlijke richting van  

COG te delen en samen te verkennen. Met die gedachte heeft het CvB alle mbo- 

onderwijsteams en vo-locaties bezocht. Aan de hand van de jaarlijkse schoolplannen  

hebben wij met de teams, onderwijs- en locatiedirecteuren het gesprek gevoerd over  

de stand van zaken op alle parameters binnen het onderwijs, en daaraan gekoppelde  

ambities. Deze dialoog blijven we voeren en breiden we verder uit. We willen ook de  

onderlinge samenhang bevorderen. Zo wordt de leerlingondersteuning Scala,  

oorspronkelijk vooral voor Arentheem-scholen, nu ook breder binnen de stichting  

aangeboden en afgenomen. De aansluiting van vmbo met mbo is één van de speer- 

punten van ons beleid. De ontwikkeling van centra voor beroepsonderwijs willen we 

verder stimuleren. We zijn gestart met het organiseren van een Kwaliteitsmiddag,  

waarin een thema van de kwaliteitsagenda centraal staat. 

Herinrichten ondersteunende diensten  

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen en effectiever om te  

gaan met mensen en middelen, zijn we gestart met de herinrichting van onze 

ondersteunende diensten. Op dit moment zijn namelijk op meerdere plekken binnen 

de stichting ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld onderwijskwaliteit, HRM, 

facilitaire zaken en financiën, aanwezig. Bovendien kennen we verschillende 

organisatievormen en werkprocessen. Technologische en demografische 

ontwikkelingen zullen op diverse manieren hun effect hebben op het onderwijs  

en maken een efficiëntere bedrijfsvoering noodzakelijk. Kortom: een meer 

gestroomlijnde ondersteuning zal ons helpen om toekomstige uitdagingen  

aan te gaan.     

Aanscherpen planning & control-cyclus   

We hebben de planning & control-cyclus aangepast, zodat we op basis  

van tussentijdse resultaten eerder kunnen bijsturen. In plaats van  

jaarlijks, leveren we nu elke vier maanden een integrale stand van  

zaken op. De relatie tussen onze kaderbrief en begroting vroeg om  

enige versterking. Voorheen werd de kaderbrief in juli vastgesteld.  

Dat moment hebben we in 2019 al vervroegd naar mei. Toch is  

mei – zeker voor het vo – te laat, omdat de formatie dan al voor  

een groot deel is bepaald. In 2020 willen we de kaderbief al in 

maart vaststellen. 
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Strategie op huisvesting  

Als we als onderwijsstichting willen inspelen op externe ontwikkelingen, zullen we ook onze huisvesting flexibeler 

moeten maken. Daarom hebben we met elkaar de ambitie vastgesteld dat de huisvesting van al onze scholen  

aansluit op de onderwijsvisie, uiterlijk in 2024 voldoet aan de norm Frisse Scholen Klasse B, al onze panden duurzaam 

zijn en aansluiten op modern onderwijs. Dit betekent een permanente opgave om de functionaliteit en flexibiliteit van 

onze gebouwen te verbeteren en dat we onze huisvestingsportefeuille verkleinen en verduurzamen. Op basis van deze 

ambitie zijn we in 2019 gestart met twee grote trajecten op het gebied van huisvesting:  

1. het onderzoeken van de mogelijkheden voor nieuwe huisvesting voor Dulon College  

2. Locatie Thomas a Kempis (TaK) aanpassen aan de nieuwe onderwijsvisie ‘de keuzes van TaK'.   

Invoeren nieuw studenten informatiesysteem (Osiris)   

Tot slot noemen we de aanbesteding van een nieuw studenten informatiesysteem, in samenwerking met acht andere 

ROC’s. Een intensief traject, waar uiteindelijk iedereen binnen ROC A12 als gebruiker mee te maken krijgt. Deze 

aanbesteding is gegund aan CACI voor de applicatie Osiris. We zijn gestart met het vormgeven van Osiris in mbo-

processen en de voorbereidingen voor de implementatie.   

  

In 2020 gaan we verder met de uitwerking en doorontwikkeling van bovengenoemde projecten, die stuk voor stuk 

bijdragen aan onze doelstelling: samen voor goed onderwijs! Dit bestuursverslag is opgesteld ten tijde van de 

coronacrisis. Een onzekere periode die zijn effect zal hebben op de resultaten van 2020, dit is opgenomen in de 

risicoparagraaf op pagina 88. 

 

  

Jan Jacob van Dijk en Pauline Satter  

College van bestuur 
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Leeswijzer 
Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument van het afgelopen kalenderjaar voor externe en interne stakeholders, 

zoals de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van OCW, samenwerkingspartners, gemeenten, ouders, 

medewerkers, studenten en leerlingen.  

 

Het Strategisch Perspectief 2019 – 2022 en de daarop volgende jaarlijkse kaderbrief vormen de basis voor het 

bestuursverslag. Het Strategisch Perspectief bevat onze ambities en doelstellingen voor de langere termijn. 

Speerpunten van deze ambities en doelstelling voor het lopende jaar -de kortere termijn- worden geformuleerd in de 

kaderbrief. Beide documenten zijn bepalend voor onze beleidskeuzes en activiteiten. Het jaarverslag bestaat uit drie 

onderdelen:  

 

Deel A Bestuursverslag 

Deel B Jaarrekening 

Deel C Overige gegevens 

 

Deel A Bestuursverslag beschrijft o.a. de organisatiestructuur, missie en visie, strategische doelen, onderwijsresultaten 

en cijfers over medewerkers. Dit deel is relevant voor zowel interne als externe doelgroepen en toezichthouders.  

 

Voor toezichthouders zijn ook hoofdstuk 6 Financiën van het bestuursverslag, deel B Jaarrekening en deel C Overige 

gegevens relevant.  
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1 Bestuur en organisatie  
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1.1 Profiel van de organisatie 
 

Christelijke OnderwijsGroep Vallei en Gelderland-Midden (COG) is de overkoepelende stichting van het Arentheem 

College, Het Perron, Knooppunt Techniek, ROC A12, UPGRADE en het organisatieonderdeel Bestuur en 

Bedrijfsvoering. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de hoofdstichting COG, de Beheersstichting COG 

en de Contractstichting COG. De stichting is ingericht volgens het two-tier model. Dit betekent dat het college van 

bestuur zijn taken uitvoert onder toezicht van de raad van toezicht. De directies van het Arentheem College, Het Perron, 

ROC A12, Knooppunt Techniek, UPGRADE en de gemeenschappelijke dienst (GD) zijn verantwoordelijk voor de 

activiteiten van hun onderdelen en leggen daarover verantwoording af aan het college van bestuur. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 1 Organigram COG 

Arentheem College 

Arentheem College is een interconfessionele school voor voortgezet onderwijs. Interconfessioneel betekent voor ons, 

dat we de christelijke levensbeschouwing en de christelijke waarden belangrijk vinden. We hebben respect voor elkaars 

opvattingen, achtergrond en cultuur. Op onze school staan de belangen van de leerling centraal. We luisteren naar 

leerlingen en nemen ze serieus. Arentheem College biedt een veilige omgeving, waar elke leerling de kans krijgt het 

beste uit zichzelf te halen. Er zijn drie locaties: 

 Titus Brandsma: mavo, havo en de Wereldklas   

 Thomas a Kempis: havo, atheneum en gymnasium+    

 Leerpark Presikhaaf: praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader en mbo 

 

De Wereldklas is een extra jaar tussen de basisschool 

 en het voortgezet onderwijs (vo) in, waarin leerlingen 

worden ondersteund in hun verdere ontwikkeling. 
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Het Perron 

Het Perron is een christelijke scholengemeenschap voor vmbo en praktijkonderwijs in Veenendaal. Binnen het 

vmbo bieden we de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), beroepsgerichte leerweg (bbl) en gemengd/ theoretische 

leerweg (g/tl). Leerlingen kunnen ook een vakmanschapsroute volgen, die we in samenwerking met ROC A12 

aanbieden. De werkwijze is voor alle leerwegen vergelijkbaar; ‘Levensecht leren, door te doen’. Theoretische aspecten 

in de opleidingen verbinden we zo mogelijk met de beroepspraktijk. Het Perron is innovatief op het gebied van ICT-

ontwikkelingen. Naast theorieboeken gebruiken alle leerlingen een laptop tijdens de lessen. Het Perron staat open voor 

iedereen. We hechten belang aan waarden als veiligheid, respect, samenwerken en saamhorigheid. Van leerlingen en 

ouders verwachten wij dat ze het christelijke karakter van onze school respecteren.    

ROC A12 

ROC A12 bestaat uit de drie colleges; Dulon College in Ede en Veenendaal, Astrum College in Velp en Arnhem en 

Technova College in Ede. De colleges hebben ieder een eigen merkidentiteit en worden aangestuurd door een eigen 

directeur. Er zijn vijf verschillende uitvoeringslocaties, vanwege vakmanschapsroutes en mbo-opleidingen op Het Perron 

en Leerpark Presikhaaf. In mei 2019 is er een directeur voor de entreeopleiding en vavo benoemd. Dulon College biedt 

entreeopleidingen, mbo op niveau 2, 3 en 4, en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) aan. Vavo wordt 

gezien als de tweede onderwijsweg om het vo af te ronden. Dit geeft leerlingen de mogelijkheid om certificaten of 

diploma’s te behalen voor vmbo-theoretische leerweg, havo of vwo. Astrum College en Technova College bieden mbo-

opleidingen aan op niveau 2, 3 en 4. Het mbo-opleidingsportfolio van ROC A12 bestaat jaarlijks uit circa 120 opleidingen 

in de volgende domeinen:     

 handel, economie en administratie 

 techniek en technologie   

 zorg en welzijn      

 horeca, toerisme, recreatie en welness   

 sport  

  veiligheid en defensie  

  media, ict, beeld & geluid             

UPGRADE 

UPGRADE is de praktijkopleider voor volwassenen (werkend en niet-werkend) die zich richt op de publieke, zakelijke en 

particuliere markt in Centraal- en Midden-Gelderland. UPGRADE levert toegevoegde waarde aan de inzetbaarheid van 

cursisten én is de partner van ROC A12 bij het realiseren van een sterke verbinding met de omgeving, de invulling van 

het bestuursakkoord en de inbedding van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bij de scholen van ROC A12 (Technova 

College, Astrum College en Dulon College). ROC A12 en UPGRADE, willen door het invullen van deze “makelende en 

schakelende rol” zorgen voor meer verbinding op de arbeidsmarkt. Zo kunnen mensen die langs de kant (dreigen komen 

te) staan (weer) aan het werk.  

Knooppunt Techniek 

Knooppunt Techniek staat voor uitwisseling van kennis en ervaring, imagoverbetering van technische beroepen en 

conditieverbetering voor technische innovaties. Een voorbeeld is Techno Discovery waar kinderen uit het po en vo 

kennis maken met techniek, innovatie en technische beroepen. Knooppunt Techniek draagt bij aan het continu 

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Knooppunt 

Techniek sluit met haar doelstellingen aan bij de landelijke doelstellingen zoals in het TechniekPact zijn omschreven, 

met de volgende ambities:    

 de instroom in technische opleidingen verhogen; 

 studenten en docenten in aanraking brengen met de modernste technieken en innovatieve leer- 

omgevingen creëren voor (bij)scholing;  

 technisch onderwijs in de regio Foodvalley te verbinden met instellingen en bedrijven in de regio. 

Bestuur en bedrijfsvoering 

De Gemeenschappelijke Dienst (GD) maakt deel uit van het organisatieonderdeel Bestuur en bedrijfsvoering. De GD 

ondersteunt bij de beleidsvorming en –uitvoering, en draagt bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van 

COG. De GD verricht diverse werkzaamheden: financiële administratie, HRM, salarisadministratie, ict-beheer en 

(beleids)advies ten behoeve van onderwijskwaliteit, strategische marketing en communicatie, financiën, huisvesting en 

facilitaire zaken.  
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1.2 Missie en visie 
COG wil leerlingen, studenten en deelnemers opleiden tot (jong) volwassenen die met een uitstekend kennisniveau, een 

open en kritische houding, vaardigheden, verantwoordelijkheidsbesef en zelfvertrouwen in de wereld staan. Het 

onderwijs van COG…   

   

…maakt nieuwsgierig en biedt perspectief.    

   

Ons onderwijs prikkelt de nieuwsgierigheid van leerlingen en studenten en biedt hen perspectief. Dat doen wij door ons 

onderwijs aan te laten sluiten bij de belevingswereld van leerlingen en studenten. Tegelijkertijd brengen wij hen in 

aanraking met werelden die anders verborgen zouden blijven. Wij helpen leerlingen, studenten en deelnemers hun 

horizon te verbreden, laten zien wat er (nog méér) mogelijk is en openen deuren voor hen. Wij dagen hen uit de wereld 

met openheid en nieuwsgierigheid tegemoet te treden.    

   

 …is ambitieus en resultaatgericht.    

   

Leerlingen en studenten worden uitgedaagd, in elke opleiding en op elk niveau, om boven verwachting te presteren. Het 

koesteren van hoge verwachtingen en het uitspreken van deze verwachtingen maken daar onderdeel van uit. Tijdens de 

studie wordt veel en vaak feedback gegeven, duidelijke leerdoelen gesteld en inzicht gegeven in de leeropbrengsten. 

Daarbij wordt waar mogelijk maatwerk geboden, waardoor leerlingen en studenten tot maximale prestaties komen. Er is 

oog voor bijzondere kwaliteiten van ieder individu en iedereen krijgt uitdagingen aangeboden die daarbij passen. 

Uitzonderlijke prestaties – op welk niveau dan ook – worden onderkend en gewaardeerd.    

   

 …bereidt voor op het leven.    

   

Het onderwijs dat geboden wordt, bereidt leerlingen en studenten voor op een vervolgopleiding of een beroep 

(kwalificatie). Maar COG doet méér dan dat. Tijdens de studie worden leerlingen en studenten gestimuleerd en worden 

handvatten aangereikt om een waarde(n)volle rol te vervullen in deze maatschappij. Het onderwijs draagt bij aan de 

burgerschapsvorming van leerlingen en studenten: aan de ontwikkeling van hun identiteit, hun morele kompas, hun 

kritisch denkvermogen, hun verantwoordelijkheidsbesef en hun idealen. Als ze één van de scholen verlaten, hebben ze 

een beeld van wie zij zijn, wat zij belangrijk vinden en wat zij willen bijdragen aan de wereld om hen heen. Ze durven te 

vertrouwen op hun eigen oordeel en hebben de moed om bestaande denkbeelden ter discussie te stellen.   
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1.3 Identiteit 
Het watermerk omvat de identiteit, waarden en gedragsregels van COG. Het watermerk versterkt en verbindt alles wat 

COG op inhoud aan doelen en ambities definieert. Het watermerk is systematisch verankerd binnen onze organisatie.  

 

Samen maken we ons onderwijs. Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid en vanuit gezamenlijkheid en betrokkenheid 

geven we vertrouwen. Een algemeen Christelijke levensbeschouwing en visie zijn daarbij onze inspiratie. Onze 

medewerkers zetten zich in om jongeren en volwassenen in staat te stellen om het beste uit zichzelf te halen.   

  

Elke school kent haar eigen karakteristieke eigenschappen en bestaat uit kleinschalige en betrokken 

gemeenschappen. We zien elkaar en worden gezien. Uitdagingen gaan we aan, problemen pakken we op en 

successen vieren we.    

   

We leren onze leerlingen en studenten om te gaan met falen en succes en met vreugde en verdriet in beroep, 

maatschappij en persoonlijk leven. We maken ruimte voor gesprek over ervaringen, zingeving, motivatie, inspiratie, 

keuzes en visies in beroepsmatig, maatschappelijk en ethisch perspectief.    

   

Als werkgever biedt COG haar medewerkers een goede werkomgeving. Een omgeving die hen in staat stelt om het 

beste in zichzelf en hun leerlingen en studenten naar boven te halen.     

   

Ons onderwijs heeft impact op de toekomst. In de omgang met elkaar, onze middelen, onze partners en de wereld 

willen we op duurzame wijze handelen. We streven ernaar om dat wat ons door de maatschappij wordt toevertrouwd op 

een goede manier te behandelen en door te geven. 

 

1.4 Stakeholders 
Goed bestuur vormt enerzijds de brug tussen de interne organisatie en de omgeving (binnen en buiten). Anderzijds 

tussen de wortels van de organisatie en de koers vooruit (het verleden en de toekomst). De raad van toezicht en het 

college van bestuur gaan voortdurend na welke ontwikkelingen, eisen en wensen in de omgeving van COG spelen. Zij 

geven hier betekenis aan in de vertaling naar doelstellingen en strategie, elk vanuit hun eigen rol.     

   

De horizontale dialoog voeren we om zicht te krijgen op de interpretaties, verwachtingen, wensen en eisen van 

stakeholders die een belang hebben bij de stichting of de onderliggende organisatieonderdelen. Hierdoor krijgen we 

feedback, leren en verbeteren we en kunnen we draagvlak creëren en/of verantwoording afleggen.    

   

De horizontale dialoog voeren we met zowel interne (zoals medewerkers, studenten/leerlingen) als externe (zoals 

ouders en bedrijven) stakeholders. Periodiek vinden gesprekken plaats met de belangrijkste stakeholders over de 

ontwikkelingen en het beleid binnen COG en/of de organisatieonderdelen. Tabel 1. geeft een indruk van de horizontale 

dialoog met externe stakeholders. Om de relatie met de externe stakeholders te bestendigen, besteden we binnen COG 

veel aandacht aan het beheer van die relaties.   
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Partners    Vorm van samenwerking    Doelstelling    Actoren    
            
Werkveld-bijeenkomsten    

    

Periodiek overleg met vertegenwoordigers 

van de werkgevers    

Afstemming beroepspraktijkvorming 

(bpv)  

en onderwijsprogramma    

Docenten en 

locatieleiding    

Branche-regio-combinaties    Overleg, participatie, afstemming    Afstemming opleidingsvraag  

en aanbod per branche    

Locatieleiding    

Individuele bedrijven    Bpv-bezoek, maatschappelijke  

stage, overleg en account-   

management UPGRADE    

Afstemming bpv, feedback 

aansluiting onderwijs en arbeids- 

markt, bijscholing medewerkers    

Docenten, 

praktijkbegeleiders en 

directie    

Toeleverend onderwijs    

po, vo    

Voorlichting, oriëntatie en samen onderwijs 

bieden    

Aansluiting toeleverend onderwijs 

bevorderen    

Docenten, decanen, 

locatieleiding en 

directie    

Vervolgonderwijs    

mbo, hbo, wo    

Samen onderwijs aanbieden     Aansluiting afnemend  

onderwijs bevorderen    

    

Docenten, 

locatieleiding,     

directie en CvB    

Samenwerkingsorganisatie  

Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB)    

Vormgeven van mbo-onderwijs  

met uitzicht op een baan    

Erkennen en begeleiden van 

leerbedrijven en verstrekken van 

informatie over arbeidsmarkt, bpv  

en doelmatigheid    

Docenten, locatieleiding 

en directie    

Regionale meld- en 

coördinatiepunten vsv    

Overleg, doorverwijzing en participatie    Terugdringen uitval    Directie (i.s.m. scholen 

in de omgeving)     

 

UWV    

Regionaal platform arbeidsmarkt en leer- en 

werkloket    

Re-integratie, scholing van 

uitkeringsgerechtigden    

Directie UPGRADE en 

CvB       

Techniekbedrijven Foodvalley    Deelname als partner in samenwerking    Afstemming innovatie TECH4FOOD    Directie Knooppunt 

Techniek    

Lokale netwerken    Deelname aan diverse platforms en 

overlegorganen    

Aansluiting tussen ons onderwijs  

en maatschappelijke opgaven  

Locatieleiding, directie 

en CvB    

Lerende Regio Arnhem    Deelname als partner in deze samenwerking    Bevorderen aansluiting vmbo-mbo en 

terugdringen vsv    

Docenten, decanen, 

directie en CvB    

Samenwerkingsverband 

Barneveld-Veenendaal 

Passend Onderwijs    

Samenwerking passend onderwijs door het 

bevorderen van aansluiting 

 vmbo-mbo en terugdringen vsv    

Elke leerling binnen de samenwerking 

krijgt, liefst  

dicht bij huis, het onderwijs en  

ondersteuning die nodig is.   

Docenten, decanen, 

directie    

Samenwerkingsverband  

25.06 (Arnhem e.o.)    

Passend Onderwijs    

Samenwerking passend onderwijs door het 

bevorderen van aansluiting  

vmbo-mbo en terugdringen vsv    

Elke leerling binnen de  

samenwerking krijgt, liefst  

dicht bij huis, het onderwijs en 

ondersteuning die nodig is.    

Docenten, decanen, 

directie    

Lokale overheden    Bestuurlijk overleg gemeente Arnhem, Ede, 

Rheden, Veenendaal en andere vormen van 

overleg en afstemming huisvesting vo   

Aansluiten op regionale en     

lokale ambities, onder andere 

werkgelegenheid, terugdringen vsv en 

leer- en werkloket    

Locatieleiding,     

directie en CvB    

Ondernemerskringen    Deelname, presentaties, beursvloer    Opleidingsvragen en regionale 

ontwikkelingen afstemmen    

Locatieleiding, directie 

en CvB    

Het Platform Onderwijs en 

Arbeidsmarkt (POA)  

Valleiregio en Arnhem e.o.    

Samenwerkingsverbanden regionaal 

bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten    

De lokale en regionale arbeids-markt 

stimuleren, vraag en aanbod bij elkaar 

brengen    

Directie en CvB     

Mbo in bedrijf    Overleg en beoordeling    Bespreken voortgang 

kwaliteitsafspraken mbo    

Directie en CvB    

VNO-NCW    Overleg en participatie    Afstemming over 

scholingsvraagstukken    

Directie en CvB    

Andere ROC’s    Bestuurlijk overleg    Macrodoelmatigheid en 

samenwerking bevorderen 

college van bestuur    

  

Tabel 1 Horizontale dialoog externe stakeholders. N.B. dit overzicht is slechts een indicatie, dus onvolledig. 
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  Zorgopleiding voor carrière-

switchers  

 

De werkervaring en opleiding van de groep werkzoekenden in de 

zorg- en welzijnssector sluiten vaak niet aan. Dat terwijl er genoeg 

werkzoekenden zijn die gemotiveerd zijn om te leren. Daarom 

bundelen elf zorgorganisaties, het Leerwerkloket, Zorg en Welzijn 

(WZW),  het WerkgeversServicepunt en Dulon College hun 

krachten. In september 2019 tekenden deze partners symbolisch de 

samenwerking, om kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en 

maatschappelijke dienstverlening te bieden.  

 

In samenwerking met opleider UPGRADE ontwikkelde Dulon 

College een versnelde opleiding, voor mensen die al werk- en 

levenservaring hebben. Over anderhalf jaar kunnen de studenten 

een landelijk erkend mbo-diploma niveau 3 in ontvangst nemen. In 

mei maakten ze tijdens een introductiebijeenkomst al kennis met 

elkaar en met de docenten. Vanaf nu gaan zij echt aan de slag met 

de opleiding. 

 

 

              Trots op… 

Dé manier om de 
mismatch binnen 
de arbeidsmarkt 
op te lossen.   

 



   

   15  

1.5 Strategische ambities 

Terugblik en reflectie op 2019    

In de periode van het strategisch perspectief, is het accent gelegd op het bieden van hoogwaardig en innovatief 

onderwijs, waarbij we goed aansluiten bij onze studenten. Onze uitgangspunten hierbij zijn als volgt:   

 

hoogwaardig | innovatief | maatwerk | persoonlijk | leven lang ontwikkelen       

 

Beschreven doelen in de kaderbrief 2019    Behaalde resultaten   
Ontwikkelen van een gezamenlijke onderwijsopdracht.  
Hoe kunnen we de volle breedte (vo/mbo) van de  
stichting benutten en ons op onderwijsaanpak- en kwaliteit 
onderscheiden in de regio? Het is gewenst  
onder andere een COG-brede visie op ict in het onderwijs en 
een uitvoeringsprogramma vast te stellen.    

 

We hebben diverse samenwerkingsagenda’s opgesteld 
met externe stakeholders zoals gemeenten en 
onderwijspartners. Het doel hiervan is om het 
onderwijsaanbod beter aan te laten sluiten bij de kenmerken 
van een regio.     

Uitvoering geven aan de visie op het gebied van een Leven 
Lang Ontwikkelen onder andere verwerkt in de nieuwe 
Kwaliteitsafspraken MBO 2019-2022.    

    

We hebben een plan van aanpak opgesteld om Leven Lang 
Ontwikkelen in te bedden binnen ROC A12. Met de 
implementatie wordt in 2020 gestart.     

De werkwijze en samenhang tussen ROC A12, Knooppunt 
Techniek en UPGRADE worden herijkt vanuit het nieuwe 
perspectief van toekomstig onderwijs inclusief het Leven 
Lang Ontwikkelen.      

Er zijn keuzes gemaakt t.a.v. de positionering van Knooppunt 
Techniek en UPGRADE. De activiteiten van UPGRADE 
worden ondergebracht bij ROC A12. Knooppunt Techniek 
blijft een zelfstandig onderdeel binnen de stichting COG.     

 

Professionele organisatie   

Een basisvoorwaarde voor een professionele organisatie is samenwerking, dat faciliteren we met stichting brede 

ontmoetingen. De focus ligt op de inrichting van een passende ondersteuning voor de onderwijsorganisatie. 

We zijn wendbaar en voorbereid op het nu en de toekomst. Om die reden is het van belang dat we strategische 

keuzes maken om financieel gezond en wendbaar te blijven. Onze uitgangspunten hierbij zijn als volgt:   

   

betrokken en bevlogen | vakbekwaam | spil vd organisatie | duurzaam inzetbaar | docenten vd toekomst     

   
Beschreven doelen in de kaderbrief 2019    Behaalde resultaten   

Het maximaal benutten van de meerwaarde 
van onze  stichting door het inrichten van de gezamenlijke 
ondersteunende diensten in relatie tot het onderwijs op basis 
van de in 2018 geformuleerde visie en het eenduidige beeld 
van de inrichting.    

We zijn bezig de ondersteunende diensten ten gunste van het 
onderwijs, effectiever en efficiënter in te richten.  
De WHY, WHAT en HOW zijn gedefinieerd voor de 
ondersteunende diensten en er zijn keuzes gemaakt 
t.a.v. de aansturing en indeling in vakgebieden.      

 
Borgen gemeenschappelijke sturing met betrekking tot 
fysieke, sociale en digitale veiligheid (waaronder het IBP-
beleid).    
   
 
Uitvoering geven aan de HR-agenda; in het bijzonder een 
strategisch personeelsbeleid en een COG-breed verzuim- en 
arbobeleid.    

 
Het IBP-beleid is opgesteld, maar ten dele tot uitvoering 
gebracht. In 2020 is er een overleg gevoerd met interne IBP-
stakeholders om hier verdere stappen in te zetten.    
 
Op basis van de HR-agenda zijn diverse 
beleidstukken opgesteld, zoals verzuimbeleid, 
professionaliseringsbeleid, beleid rondom waarderen & 
belonen en levensfase beleid. In 2020 worden deze 
geïmplementeerd.    
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Intrinsieke leer- en verbetercultuur    

Onze focus lag bij stichting breed kennismaken en ons zicht op de kwaliteit van het onderwijs vergroten. Hierbij is de 

centrale vraag: op welke wijze kunnen de stelsels elkaar versterken? Wat kunnen we van elkaar leren? Onze 

uitgangspunten hierbij zijn als volgt:   

   

vertrouwen | blijven leren en ontwikkelen | zelfreflectie | vernieuwing    

Beschreven doelen kaderbrief 2019    Behaalde resultaten   

In het najaar van 2018 zal het Strategisch Perspectief 2019-
2022 worden vastgesteld. De voorziene activiteiten 2019 uit 
het Strategisch Perspectief dienen verankerd te worden in de 
organisatie en tot uitvoering worden gebracht.  
 
Een nieuwe P&C-cyclus wordt voorbereid en ingericht. Vanaf 
2019 zal periodiek (minimaal 3 keer per jaar)  
informatie beschikbaar zijn die sturing van management en 
bestuur directer en sneller mogelijk maakt, dan de huidige 
systematiek van een Zomernota met een bespreking in het 
najaar.    

 

Het Strategisch Perspectief is geactualiseerd. De doel- 
stellingen uit het Strategisch Perspectief 2019 – 2022 zijn 
verankerd in de jaar-, locatie- en teamplannen.     
 
 
 
De P&C-cyclus is aangepast. We werken nu met een 
trimesterrapportage die drie keer per jaar wordt opgesteld. De 
rapportages worden besproken met het CvB en de algemeen 
directeuren.    

De optimalisatie van het Integraal Kwaliteitsstelsel zal in 2019 
vervolg krijgen en daar waar mogelijk verder worden 
geperfectioneerd, in het bijzonder in relatie tot onderwijs en 
bedrijfsvoering.    

We zijn gestart met de herijking van het integraal 
kwaliteitsstelsel. Begin 2020 zal dit traject afgerond zijn, met 
bijzondere aandacht voor de uitwerking en implementatie 
hiervan in de organisatie.    

Sterk verbonden met de omgeving    

In 2019 heeft de focus gelegen op het Leven Lang Ontwikkelen in relatie tot de toenemende vraag uit de samenleving 

en markt. Onze uitgangspunten hierbij zijn als volgt:   

   

Samenwerken met regio, bedrijfsleven, toeleverend en vervolgonderwijs | grensoverstijgend samenwerken     

Beschreven doelen in de kaderbrief 2019     Behaalde resultaten   

Jaarlijkse omgevingsscan in vervolg op de analyse uit 
2018 van cijfers en ontwikkelingen van de externe 
omgeving.    

Dit punt heeft nog geen verdere opvolging gekregen.     

Uitvoering geven aan de keuze van het merkenbeleid 
c.q. de gevolgen van het merkenbeleid ROC A12 voor 
de merken COG, ROC A12 en Arentheem College.    

We zijn begonnen met de vormgeving van het merken-
beleid van COG en Arentheem College in lijn met de 
gekozen richting van ROC A12. Dit vraagt nog verdere 
uitwerking.    

Vanwege de nieuwe kwaliteitsafspraken mbo,  
onderzoek en besluitvorming over het opleidingen-
portfolio 2020-2021 e.v. van ROC A12. De keuzes  
waarborgen enerzijds kwalitatief goed onderwijs 
anderzijds een betaalbaar aanbod. Ook de organisatie 
en administratie moeten haalbaar zijn binnen het 
reguliere jaarbudget. Mogelijk invoeren in 2019-2020.   
  

De opleidingenportfolio’s 2020-2021 en 2021 – 
2022 zijn vastgesteld. Het portfolio is in het kader van 
macrodoelmatigheid en zorgplicht tevens besproken met   
de Gelderse ROC’s. De borging van de onderwijskwaliteit, 
organisatievermogen en betaalbaarheid blijven 
aandachtspunten.    
    

Stimuleren van innovatieve onderwijsinitiatieven die 
ontstaan door interactie tussen onze scholen 
en omgeving.    

Een COG-brede strategie voor innovatie, om initiatieven 
in het onderwijs te stimuleren. Onderwijsteams 
kunnen een innovatiefonds aanspreken. Er is ook een 
commissie ingesteld die onderwijsteams helpt met  
innovatieve ideeën. Een kwartiermaker technologie en 
innovatie is aangesteld om deze beweging op gang te 
brengen.      

   
Uitvoering geven aan de herijkte werkwijze en 
samenhang ROC A12, Knooppunt Techniek en 
UPGRADE.    

 

   
Er zijn keuzes gemaakt t.a.v. de samenwerking tussen 
UPGRADE, Knooppunt Techniek en ROC A12.     

De inrichting van een meer professionele 
medezeggenschapstructuur die een adequate 
uitvoering van de wettelijke bestuurstaken mogelijk 
maakt en tevens voldoende recht doet aan de behoefte 
van medezeggenschap op schoolniveau.    

De structuur is aangepast, waarbij op stichtingsniveau 
een gemeenschappelijk medezeggenschapsorgaan 
(GMO) is ingesteld. Het college van bestuur is 
gesprekspartner van het GMO. De complexiteit op het 
gebied van medezeggenschap binnen een stichting vo-
mbo is blijven bestaan door beperkingen in wet- en 
regelgeving. Het college van bestuur is hierover tevens in 
gesprek met het ministerie van OCW.     
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Speerpunten 2020    

In de kaderbrief 2020 zijn de speerpunten voor het komende kalenderjaar geformuleerd. De speerpunten vloeien voort 

uit de strategische doelen zoals deze zijn beschreven in het Strategisch Perspectief Samen voor het onderwijs van 

morgen 2019-2022. De geformuleerde doelen en kaders zijn hieronder beschreven. Deze zijn tot stand gekomen op 

basis van input van de stakeholders. De bijbehorende activiteiten zijn terug te lezen in de kaderbrief 2020.     

    

Toekomstbestendig en uitdagend onderwijs     

hoogwaardig | innovatief | maatwerk | persoonlijk | leven lang ontwikkelen    

We geven ruimte aan innovatie en duurzaamheid in ons onderwijs, zodat we maatwerk kunnen bieden aan 

studenten. In samenwerking met andere mbo- en hbo-instellingen hebben we een passend aanbod LLO voor de 

beroepsbevolking in de regio’s Arnhem en Foodvalley. We brengen medewerkers van COG in verbinding met de 

(beroeps)praktijk.   

   

Professionele organisatie    

betrokken en bevlogen | vakbekwaam | spil vd organisatie | duurzaam inzetbaar | docenten vd toekomst     

Wij hebben helderheid over ieders rol en verantwoordelijkheden, zodat opdrachten uitvoerbaar zijn. Wij werken aan de 

kwaliteit van interne processen en bedrijfsvoering, waardoor een betere aansluiting van de ondersteunde diensten op 

het primaire proces en onderwijs ontstaat. Wij werken cyclisch aan onze gezamenlijke kwaliteitsverbetering. Wij streven 

goed werkgeverschap na, de organisatie is financieel gezond en onze scholen zijn een ontmoetingsplek. Op het gebied 

van informatie en privacy voldoen we aan de wettelijke regelgeving.       

    

Intrinsieke leer- en verbetercultuur.     

vertrouwen | blijven leren en ontwikkelen | zelfreflectie | vernieuwing    

We willen leren van en met elkaar. We vergroten de inspraak van leerlingen en studenten in onze organisatie.    

     

Sterk verbonden met de omgeving    

Samenwerken met regio, bedrijfsleven, toeleverend en vervolgonderwijs| grensoverstijgend samenwerken    

We werken op structurele wijze samen met onze stakeholders: studenten, alumni, het werkveld en 

bedrijfsleven, toeleverend en vervolgonderwijs, collega instellingen, gemeenten en regio.   

 



 

2 Onderwijs 
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2.1 Onderwijsresultaten vo 
Deze paragraaf beschrijft de resultaten van het voortgezet onderwijs in 2019. Hierbij draait het niet alleen om “harde” 

cijfers, zoals leerlingaantallen, indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs en scores op leerling- en ouderenquêtes, 

maar ook om kwalitatieve gegevens, zoals de resultaten van kwaliteitsonderzoeken en onderwijsinnovaties op de vo-

scholen. We sluiten de paragraaf af met de verantwoording vanuit maatschappelijke thema’s in het vo.   

 

2.1.1 Leerlingaantallen 

De afgelopen jaren (tussen 2015 en 2018) is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs landelijk met ongeveer 

2,5% gedaald. Ook voor de komende jaren wordt op landelijk niveau verwacht dat het totaal aantal leerlingen zal 

afnemen. Er wordt echter een grotere daling voor het vmbo verwacht (-12%) dan voor het havo  

(-4%) en vwo (-1%). Ten opzichte van vorig jaar is de landelijke prognose naar beneden bijgesteld.   

   

Uit de cijfers voor Het Perron blijkt dat in de komende jaren een krimp wordt verwachten, omdat Veenendaal zich in een 

krimpregio bevindt. De schoolleiding wil meer leerlingen aantrekken door o.a. de school beter in de markt te zetten met 

een nieuwe merkidentiteit. Daarnaast werkt Het Perron aan aantrekkelijker onderwijs, door bijvoorbeeld de ontwikkeling 

van de richting vmbo-tl+ en de invoering van keuzewerktijduren. We verwachten hiermee komende periode de 

leerlingaantallen op peil te houden.   

   

Voor het Arentheem College is in de komende jaren een kleine groei te zien in de prognose van de leerlingaantallen.  

 

       2017       2018       2019       2020       2021       2022       2023  

Arentheem College      2.579      2.733      2.755      2.817      2.846      2.819            2.780  

Het Perron      1.081         979         962         863         824         852                 872  

Totaal         3.507      3.673      3.726      3.680      3.670      3.671      3.652  

Landelijk  991.493  974.911  956.897  944.580  938.207     934.219   931.953  

Tabel 2 prognose leerlingaantallen 

2.1.2 Tevredenheid over het onderwijs  

Tevredenheidsonderzoeken zijn belangrijk voor onze kwaliteitscyclus. Ze geven ons een scherp beeld van de mening 

van leerlingen en ouders. Dat geeft ons de mogelijkheid om ons onderwijs te verbeteren, actieplannen te evalueren en 

bij te sturen. 

 

Leerlingtevredenheid 

Op de vo-scholen zetten we jaarlijks een vragenlijst uit onder de leerlingen, om hun tevredenheid over het onderwijs te 

meten. Daarnaast voldoen wij hiermee aan de eisen van het ministerie van OCW, om de tevredenheid en het 

veiligheidsbevinden van onze leerlingen te meten.    

 

Op het Arentheem college is in het voorjaar van 2019 per school uit alle leerjaren een representatieve steekproef 

samengesteld. In totaal zijn er 1254 enquêtes uitgezet, waarvan er 664 zijn ingevuld. Dit levert voor alle Arentheem-

scholen een respons op van 53%. Op Het Perron werd gebruikgemaakt van een nieuwe leverancier van het 

softwarepakket voor tevredenheidsonderzoeken. De kwaliteit en uitvoering van het onderzoek was niet naar 

tevredenheid. Door organisatorische problemen was de respons met 12% veel lager dan normaal. In 2020 wordt 

het leerlingtevredenheidsonderzoek opnieuw uitgevoerd met meer aandacht voor het proces van afname van de 

vragenlijst. Ook willen we leerlingen stimuleren om de vragenlijst in te vullen.   

  

Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen van Thomas a Kempis en Leerpark Presikhaaf gemiddeld minder tevreden zijn 

dan vorig jaar, terwijl de tevredenheid van de leerlingen van Titus Brandsma juist gestegen is. Een nadere analyse van 

de cijfers laat zien dat de Arentheem-scholen op het domein ‘brede vorming’ over het algemeen wat lager gescoord 

hebben. Op Thomas a Kempis en Titus Brandsma is de waardering voor de buitenschoolse activiteiten 

en de begeleiding richting een vervolgstudie gedaald. Bij Leerpark Presikhaaf zijn er verbeterpunten om meer 

afwisseling te bieden in de lessen en het gebruik van digitaal lesmateriaal door leraren. Op Titus Brandsma zijn de 

leerlingen dit jaar meer tevreden over het functioneren van de docenten in de klas. In het domein van begeleiding, d.w.z. 

extra hulp en begeleiding door de mentor, scoren alle drie de Arentheem- scholen hoger dan de landelijke benchmark.   
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De scholen hebben in hun jaarplannen verbeteracties opgenomen om de leerlingtevredenheid het komend jaar te 

verhogen. Dit doen ze o.a. door leerlingen meer keuzevrijheid en flexibiliteit te bieden in het lesaanbod, meer aandacht 

voor LOB en voorbereiding op de vervolgstudie. Door de inzet van digitale middelen brengen we meer afwisseling aan in 

de lessen.   

   

Uit de analyse van de resultaten van Het Perron blijkt dat leerlingen vmbo-b het minst tevreden zijn (6,2) en leerlingen 

vmbo-k het meest tevreden (7,0). Het minst tevreden zijn de leerlingen over de aansluiting van lessen op 

gebeurtenissen in het nieuws. In het komend schooljaar worden de leerling- en ouderenquêtes weer via de “oude” 

leverancier Kwaliteitscholen uitgezet. Dit proces gaan we beter coördineren en begeleiden. We verwachten daarmee 

een hogere respons en resultaten die beter bruikbaar zijn.    

   

Figuur 2 Leerlingtevredenheid 

Oudertevredenheid 

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij ons onderwijs en om hun mening over ons onderwijs te 

onderzoeken. Daarom nemen wij ook jaarlijks een tevredenheidsvragenlijst af onder de ouders van onze leerlingen, op 

basis van een selectie van klassen uit verschillende leerjaren en onderwijstypen. Dit onderzoek heeft in het voorjaar van 

2019 plaatsgevonden.  

 

Op de Arentheem-scholen zijn in totaal 940 enquêtes uitgezet, waarvan er 334 zijn ingevuld. Dit levert gezamenlijk een 

respons op van 36%. Op Het Perron viel de respons onder ouders tegen, net als bij de leerlingenenquête. Dit had bij 

beide enquêtes te maken met een nieuwe aanbieder van de tevredenheids-onderzoeken en interne, organisatorische 

problemen. Het responspercentage bedroeg ruim 6%.  

  

De scores voor oudertevredenheid zijn op alle drie de Arentheem scholen in 2019 iets gedaald ten opzichte van het jaar 

ervoor. Overigens wijken de scores vrijwel niet af van de landelijke cijfers, wat wil zeggen dat het Arentheem College 

wat betreft de oudertevredenheid gelijk op loopt met het landelijke gemiddelde. Dat is dus zeker niet slecht, al is onze 

ambitie om de oudertevredenheid minimaal op hetzelfde niveau te behouden als in 2018.  
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Onze belangrijkste aandachtspunten liggen op het terrein van uitdaging bieden aan leerlingen en hen  stimuleren om 

hun best te doen. Deze onderdelen hangen samen met het plezier van de leerlingen in de school, dat ook iets gedaald 

is, net als het imago van de scholen. Ouders zijn het meest positief over de begeleiding van de leerlingen.  

 

Alle scholen hebben in hun jaarplannen voor schooljaar 2019-2020 verbeteracties opgenomen om de oudertevreden-

heid te verhogen. We willen onder andere leerlingen meer regie geven over hun eigen leerproces, meer aandacht 

hebben voor de communicatie naar ouders en positieve berichtgeving over de school.   

  

Op Het Perron is de oudertevredenheid in 2019 gedaald van 8,1 naar 7,1. De ouders die de vragenlijst hebben ingevuld, 

geven aan dat zij minder tevreden zijn over de communicatie van de school met betrekking tot de vorderingen van hun 

kind en belangrijke gebeurtenissen op school. Ook de stelling dat hun kind met plezier naar school gaat, wordt minder 

positief beoordeeld dan het landelijke gemiddelde. Zoals aangegeven in bovenstaande alinea, gaan we in het komende 

schooljaar de afname van de tevredenheidsenquêtes beter organiseren. Hiermee verwachten we de respons te 

verhogen en dat de resultaten een betrouwbaarder beeld zullen geven van de mate van tevredenheid van de ouders.    

 

 

 Figuur 3 Oudertevredenheid 

Schoolklimaat en veiligheid 

Leerlingen van het Arentheem College en Het Perron voelen zich over het algemeen zeer veilig op school, gezien de 

goede cijfers die variëren van 8,3 tot 9,43. Echter, met name de score van de vmbo-leerlingen op het Leerpark 

Presikhaaf is beduidend lager dan het landelijke gemiddelde. De analyse van de cijfers laat zien dat met name de vmbo-

onderbouw leerlingen de veiligheid lager dan gemiddeld beoordelen en dat alle leerlingen meer dan gemiddeld last 

hebben van pesten. Leerpark Presikhaaf zet in op een eenduidige handhaving van de schoolregels, zodat de leerlingen 

weten waar zij aan toe zijn.  

 

Leerlingen die een conflict hebben gaan onder 

begeleiding van een docent die getraind is in de 

methode Herstelgericht Werken, met elkaar in  

gesprek om gezamenlijk een oplossing te vinden.  
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De cijfers voor het schoolklimaat zijn ruim voldoende op de vo-scholen, variërend van 6,4 tot 7,4. Op Het Perron valt 

deze score ruim lager uit dan het landelijke gemiddelde. Met name de vmbo-b leerlingen zijn minder tevreden over het 

schoolklimaat. Dat ligt met name aan de sfeer op school. De leerlingen van Het Perron zijn wel erg tevreden over de 

veiligheid en geven aan dat er op school nauwelijks sprake is van pesten. Op het Leerpark Presikhaaf geven leerlingen 

aan dat ze minder tevreden zijn over de sfeer op school en de omgang met de andere leerlingen van de school. Het 

Leerpark zet in op duidelijkheid en consequente toepassing van de schoolregels om de (sociale) veiligheid op de school 

te vergroten. Daarnaast wordt er bij lesobservaties en tijdens intervisie aandacht besteed aan een positief leerklimaat in 

de lessen.  

 

  Landelijk 

gemiddelde 
Thomas a 

Kempis  
Titus Brandsma Het Perron  Leerpark vmbo  

Schoolklimaat  7,1 7,4 7,2 6,4 6,6 

Veiligheid  9,2 9,3 8,9 9,4 8,3 

Tabel 3 Schoolklimaat vo-scholen 

In tabel 4 zijn de scores voor het Praktijkonderwijs binnen de vo-scholen weergegeven. De waardering voor het 

schoolklimaat is onder de leerlingen van de praktijkschool Leerpark Presikhaaf wat lager dan gemiddeld. De leerlingen 

zijn het meest ontevreden over de onderlinge omgang met elkaar binnen de school. Ook hebben de leerlingen wat meer 

dan gemiddeld last van pesten. De waardering voor het schoolklimaat en de veiligheid op het praktijkonderwijs van Het 

Perron is goed te noemen.   

 

  Landelijk 

gemiddelde 
Praktijkschool 

Leerpark 
Praktijkschool 

Het Perron 

Schoolklimaat  7,3 9,6 7,4 

Veiligheid  9,6 9,1 9,4 

Tabel 4 Schoolklimaat praktijkonderwijs 

 

2.1.3 Slaagpercentages 

Op het Leerpark Presikhaaf zijn in schooljaar 2018-2019 wederom alle leerlingen geslaagd voor hun diploma. Dit geldt 

voor zowel de leerlingen vmbo-bbl als vmbo-kbl. Leerpark Presikhaaf blijft inzetten op extra ondersteuning van de 

eindexamenleerlingen door huiswerkbegeleiding en examentraining, ook in de meivakantie. Dit werpt zijn vruchten af. Bij 

Titus Brandsma is het slaagpercentage gestegen van 91,9% naar 94,3%. Dit cijfer komt nu boven het landelijke 

gemiddelde (92,9%) uit. Ook is te zien dat bij de profielen Techniek, Economie en Zorg & Welzijn de 

slagingspercentages (ruim) boven het landelijk gemiddelde liggen.   

 

Het percentage geslaagden onder de havisten van Thomas a Kempis is opnieuw hoger dan het voorgaande jaar, 

namelijk 85,3%. Kijkend naar de verschillende profielen is te zien dat met name op de profielen C&M en N&G  

(ruim) onder het landelijk gemiddelde wordt gescoord. Binnen het profiel N&T zijn alle leerlingen geslaagd. Op het vwo 

is het percentage geslaagden gedaald van 91,9% naar 87,3% en dat is onder het landelijke gemiddelde  

 

(90,7%). Uit de analyse blijkt dat op de profielen C&M, E&M en N&G (ruim) onder het landelijk gemiddelde wordt 

gescoord. Het slaagpercentage binnen het vwo op Thomas a Kempis daalt. Een oorzaak hiervan is dat de leerling-

populatie steeds diverser wordt qua niveau en ondersteuningsbehoefte, in combinatie met de groei van het aantal vwo-

examenkandidaten. Hierdoor wordt het moeilijker om persoonlijke aandacht te kunnen geven, om leerlingen positief te 

blijven stimuleren. De komende jaren gaan we onze docenten scholen in het coachen van leerlingen om dit probleem te 

ondervangen. Op Het Perron zijn de slaagpercentages op alle niveaus van het vmbo vrijwel ongewijzigd ten opzichte 

van het vorige jaar. Alle slaagpercentages liggen nog wel iets onder het landelijke gemiddelde.   
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Figuur 4 Slaagpercentages vo 

2.1.4 Opbrengsten 2019 (dossier Inspectie van het Onderwijs) 

Een van de manieren van de Inspectie van het Onderwijs om naar de kwaliteit van onderwijs op middelbare scholen te 

kijken, is via de onderwijsresultaten. Deze brengen we jaarlijks voor elke vo-school in kaart. Het onderwijsresultaten-

model bestaat uit de volgende indicatoren en geldt vanaf 2016:  

 

1. Onderwijspositie ten opzichte van advies primair onderwijs  

Deze indicator zet de onderwijspositie van een vo-leerling in leerjaar 3 af tegen het ontvangen basisschooladvies 

in groep 8. De toegekende scores (-1/0/+1) van alle leerlingen worden opgeteld en gedeeld door het aantal 

leerlingen. Deze fractie wordt vervolgens omgerekend naar een percentage.  

 

2. Onderbouwsnelheid 

Deze indicator geeft weer hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 

2 naar leerjaar 3.  

 

3. Bovenbouwsucces  

Deze indicator bepaalt voor elke leerling in de bovenbouw vanaf leerjaar 3 of de overgang naar het volgend 

schooljaar al dan niet succesvol is. Deze indicator wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid zittenblijvers, 
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het slaagpercentage en de hoeveelheid leerlingen die opstromen naar een hoger niveau.  

 

4. Examencijfers Deze indicator laat het gemiddelde cijfer over drie jaar zien van het centraal examen van alle 

vakken in een onderwijssoort. Alle vakken met een centraal examencijfer  die meetellen bij de uitslagbepaling 

worden meegenomen.   

  
Het verschil tussen het schoolexamencijfer (se) en het centraal examencijfer (ce) is niet langer 

onderdeel van de beoordeling van de onderwijsresultaten. Dit is nog wel onderdeel van de handhaving op artikel 29, lid 

1a en 1b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), dat zegt dat het verschil niet te groot mag worden. De 

Inspectie van het Onderwijs kijkt daarom nog wel naar deze indicator. Deze diagnostische indicator geeft het gemiddeld 

behaalde verschil aan tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van alle vakken.  
  

Aan de onderwijsresultaten van de vo-scholen is 

te zien dat alle cijfers (ruim) boven de norm 

liggen en daarmee “voldoende” scoren in het 

eindoordeel van de Inspectie van het Onderwijs.  

 

De onderbouwpositie t.o.v. het advies van het primair onderwijs (po) van leerlingen op Het Perron, Titus Brandsma en 

Leerpark Presikhaaf ligt zeer ruim boven de norm, wat betekent dat er sprake is van veel opstroom naar een hoger 

niveau. Ook de doorstroom van havo bovenbouwleerlingen op Titus Brandsma ligt zeer ruim boven de norm van de 

Inspectie van het Onderwijs. Dat betekent dat er nauwelijks sprake is van zittenblijvers. Dit ligt in de lijn met het streven 

van Titus Brandsma om zitten blijven zo veel mogelijk te beperken binnen de school.  

 

 

 Thomas à Kempis Titus Brandsma Leerpark Presikhaaf 

 Locatiebreed Locatiebreed Locatiebreed 

Onderbouwpositie t.o.v. advies po 5,48% (norm: 4,75%) 15,86% (norm: -0,55%) 10,87% (norm: -12,10%) 

Onderbouwsnelheid 98,08% (norm: 94,55%) 98,16% (norm: 94,37%) 99,57% (norm: 92,64%) 

 Havo Vwo Vmbo-g/tl havo Vmbo-bbl Vmbo-kbl 

Bovenbouwsucces  

(3-jarig gemiddelde) 

80,57%  

(norm: 76,44%) 

88,43%  

(norm: 80,38%) 

90,26%  

(norm: 84,06%) 

94,44%  

(norm:78,16%) 
- - 

Examencijfer  

(3-jarig gemiddelde) 

6,28  

(norm: 6,21) 

6,56  

(norm: 6,23) 

6,31  

(norm: 6,10) 
nvt 

6,62  

(norm: 6,18) 

6,45  

(norm: 6,07)  

        

Eindoordeel 2017 Voldoende Voldoende Voldoende nvt Voldoende Voldoende 

Eindoordeel 2018 Voldoende Voldoende Voldoende nvt Voldoende Voldoende 

Eindoordeel 2019 Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende 

       

Verschil se-ce 2019 0,00  0,05 0,00 0,03 -0,28 -0,05 

       

Oordeel 2017 Gering verschil Gering verschil Gering verschil nvt Gering verschil Gering verschil 

Oordeel 2018 Gering verschil Gering verschil Gering verschil nvt Gering verschil Gering verschil 

Oordeel 2019 Gering verschil Gering verschil Gering verschil Gering verschil Gering verschil Gering verschil 

Tabel 5 Onderwijsresultatenmodel Arentheem College6 

  

                                                             
 
6 Internet schooldossier Inspectie voor het Onderwijs, Onderwijsresultaten 2019 vo, 21 januari 2019 



   

   25  

 

 Vmbo-breed 

Onderwijspositie t.o.v. advies po 20,92% (norm: -10.05%) 

Onderbouwsnelheid 99,55% (norm: 95,43%) 

 Vmbo-bbl Vmbo-kbl Vmbo-gtl 

Bovenbouwsucces 86,82% (norm: 87,27%) 93,10% (norm: 85,73%) 95,22% (norm: 85,40%) 

Examencijfer (3-jarig gemiddelde) 6,73 (norm: 6,32) 6,26 (norm: 6,14) 6,26 (norm: 6,11) 

       

Oordeel 2017 Voldoende Voldoende Voldoende 

Oordeel 2018 Voldoende Voldoende Voldoende 

Oordeel 2019 Voldoende Voldoende Voldoende 

    

Verschil se-ce 2019 -0,52 0,02 0,29 

       

Oordeel 2017 Gering verschil Gering verschil Gering verschil 

Oordeel 2018 Gering verschil Gering verschil Gering verschil 

Oordeel 2019 Gering verschil Gering verschil Gering verschil 

Tabel 6 Onderwijsresultatenmodel Het Perron7 

 

2.1.5 Inspectie en kwaliteitsonderzoeken  

Op onze vo-scholen hebben in 2019 geen in- of externe audits plaatsgevonden, maar hanteren we een 

collegiale visitatiesystematiek. De eigen ontwikkelvraag van de school staat hierin centraal. Zo verbeteren we het 

werken volgens de PDCA-cyclus en geven we vorm aan de school als lerende organisatie. Bij kwaliteitsaudits worden 

scholen beoordeeld op basis van vast omschreven normen of kaders, zoals het onderzoekskader van de Inspectie van 

het Onderwijs. Het accent van de visitatiesystematiek ligt tijdens het onderzoek niet zozeer op een beoordeling op basis 

van een checklist, maar op het leren van elkaars werkwijze en het bevorderen van het kwaliteitsdenken. Sinds 

schooljaar 2014-2015 hebben vijf scholen aan dit traject deelgenomen, namelijk de vier vo-scholen van COG, aangevuld 

met het OBC Elst. Daarmee hebben de visitaties een interscolair karakter gekregen.  

Visitatiemethodiek  

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is proefgedraaid met een nieuwe visitatiemethodiek, ontwikkeld door Stap 2 van 

de VO-raad en onder begeleiding van een externe adviseur. De eerste stap van de visitatie is het invullen van een 

vragenlijst die meet in hoeverre er sprake is van een “ambitieus leerklimaat” op de betreffende afdeling van de school. 

De teamleden gaan over de resultaten onderling in gesprek en formuleren op basis hiervan een eigen 

ontwikkelvraag. Een visitatieteam, dat bestaat uit collega-docenten en schoolleiders van de andere scholen, gaat 

vervolgens een dag op bezoek bij de afdeling om de ontwikkelvraag te onderzoeken. Er worden verschillende 

lesobservaties gedaan en er vinden gesprekken plaats met o.a. leerlingen en docenten. Aan het eind van de visitatie 

dag geeft het visitatieteam een terugkoppeling van de bevindingen. Verbeteracties die de school of de afdeling 

onderneemt naar aanleiding van de visitatie, worden opgenomen in hun jaarplan.   

  

In schooljaar 2018-2019 hebben alle vo-scholen, over diverse onderwerpen een visitatie gehad volgens deze 

methode. De onderzoeksresultaten zijn in een rapportage gedeeld met de teams of afdelingen die gevisiteerd zijn. 

Aangezien de onderzoeksvraag en dus ook de resultaten voor iedere school verschillend zijn, is er geen stichtingbrede 

conclusie uit te trekken. Daarom zijn de resultaten niet in dit bestuursverslag opgenomen. Uit de evaluatie van de visitaties 

bleek dat deze werkwijze op alle scholen een kwaliteitsimpuls heeft gegeven aan de betreffende teams. Daarom is 

besloten om de komende jaren door te gaan met deze nieuwe visitatiemethodiek.  

Inspectieonderzoek Titus Brandsma  

In maart 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de vmbo-gt afdeling van Titus 

Brandsma, op basis van het nieuwe inspectiekader van 2017. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de aanvraag 

                                                             
 
7 Internet schooldossier Inspectie voor het Onderwijs, Onderwijsresultaten 2019 vo, 21 januari 2019 
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excellente school door Titus Brandsma. Volgens de nieuwe regels moet een school eerst de beoordeling “goed” 

ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs, voordat zij een aanvraag mag doen om in aanmerking te komen voor het 

predicaat excellente school.   

 

De conclusie van de inspectie was dat de afdeling vmbo-gt de waardering “goed” toegekend werd, gebaseerd op de 

volgende bevindingen. Ten eerste voldoet de afdeling ten minste aan de deugdelijkheidseisen (basiskwaliteit) voor alle 

standaarden van het waarderingskader. Daarbij zijn, voor zover onderzocht, geen tekortkomingen vastgesteld in de 

overige wettelijke voorschriften. Daarnaast wordt de standaard Kwaliteitscultuur (KA2) en drie standaarden uit de 

kwaliteitsgebieden Onderwijsproces als goed gewaardeerd, namelijk Aanbod, Zicht op ontwikkeling en begeleiding en 

Extra ondersteuning.   

  

Met dit mooie resultaat op zak, heeft Titus Brandsma in mei 2019 de procedure opgestart om opnieuw het predicaat 

Excellente school te verkrijgen voor de komende drie jaar. In de loop van 2019 zijn er gesprekken geweest met de jury 

die de aanvraag beoordeelt, en heeft de jury ook een bezoek gebracht aan Titus Brandsma. Inmiddels is bekend dat 

Titus Brandsma het predicaat Excellente School behaald heeft (januari 2020). 

2.1.6 Klachten  

In 2019 hebben de vo-scholen geen enkele formele klacht ontvangen die door de klachtencommissie afgehandeld is. 

Alle klachten die ingediend zijn, werden naar tevredenheid van de betrokkenen intern opgelost binnen de scholen. Bij 

onderstaande klachten, tabel 7, is de algemene directie van COG-vo betrokken geweest.   

 

School Aard Aantal Status 

Leerpark Presikhaaf Onduidelijke communicatie en lesuitval 1 Afgehandeld 

Thomas a Kempis Melding Veilig Thuis 1 Afgehandeld 

Thomas a Kempis Schorsing leerling i.v.m. dealen drugs 1 Ongegrond 

Thomas a Kempis Klacht m.b.t. functioneren mentor 1 Afgehandeld 

Het Perron Advisering school m.b.t. plaatsing leerling op vavo 1 Afgehandeld 

Totaal  5  

Tabel 7 Klachten 

2.1.7 Onregelmatigheden examens 2018-2019   

Op de locaties Het Perron en Titus Brandsma zijn in schooljaar 2018-2019 geen onregelmatigheden in het proces van 

examinering vastgesteld. Op Leerpark Presikhaaf is door de inspectie een afwijking in het examenreglement gevonden. 

Een artikel betreffende de herkansing van het CPSE was onjuist geformuleerd. Dit is hersteld en voor het komende 

schooljaar als actiepunt aangemerkt, zodat de examenreglementen op alle Arentheem-scholen opnieuw worden 

gecontroleerd op juistheid.   

  

Op Thomas a Kempis heeft tijdens de examenperiode een voorval plaatsgevonden, waarbij de examens Frans van 18 

havo-leerlingen uit de auto van een vakdocent zijn gestolen. Deze examens waren al nagekeken door de docent, maar 

nog niet voorgelegd aan een tweede corrector. De school heeft in overleg met de Inspectie van het Onderwijs de 

examens ongeldig verklaard. De 18 leerlingen hebben in het tweede tijdvak het examen opnieuw afgelegd.   

2.1.8 Onderwijsvernieuwingen en ontwikkelthema’s vo  

De vo-scholen hebben in het kalenderjaar 2019 gewerkt aan onderwijsvernieuwingen die passen bij de thema’s 

maatwerk  en differentiatie, flexibilisering en meer eigen regie van leerlingen over hun leerproces. Hieronder volgt per 

school een korte beschrijving van de plannen en de resultaten die in 2019 zijn behaald.   

Thomas a Kempis 

Op Thomas a Kempis is in 2019 een ontwikkeling gemaakt om leerlingen meer keuzevrijheid en eigenaarschap te 

bieden. Het implementatieplan om gefaseerd onderdelen van het plan in te voeren is gereed. In schooljaar 2019-2020 is 

een start gemaakt met de invoering van flexuren in leerjaar 4 van de havo. Ook zijn er ervaringsdagen ingevoerd. 

Tijdens die dagen bieden we leerlingen omgevingsgerichte lessen die de verbinding leggen tussen de lesstof en de 

buitenwereld, bijvoorbeeld in de vorm van projecten. Een aantal burgerschapsdoelen krijgt ook een plek in de 

ervaringsdagen.  
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Als onderdeel van de onderwijsvernieuwing worden docenten opgeleid tot coach, zodat zij leerlingen kunnen begeleiden 

in het maken van hun eigen keuzes. Deze keuzes en de resultaten daarvan worden vastgelegd in een portfolio, 

waarmee leerlingen kunnen laten zien welke extra activiteiten en competenties zij in hun schoolloopbaan hebben 

ontwikkeld. Er wordt op dit moment proefgedraaid met een nieuwe applicatie voor het portfolio. Om de leerlingen ook 

meer differentiatie in de lessen te kunnen bieden, hebben we de inzet van digitale middelen (Chromebook) uitgebreid en 

maken we meer gebruik van digitale lesstof.   

Leerpark Presikhaaf  

Op Leerpark Presikhaaf is het bieden van maatwerk en differentiatie al enkele jaren een speerpunt in de plannen. 

Binnen de onderbouw vmbo worden basis- en kaderleerlingen gezamenlijk in klassen ingedeeld. Hierdoor heeft 12% 

van de leerlingen een vak op een hoger niveau gevolgd. Dit heeft nog niet als resultaat gehad dat 

eindexamenkandidaten dit vak ook op een hoger niveau afsluiten, maar daar wordt aan gewerkt door leerlingen in de 

bovenbouw meer uit te dagen.   

 

In schooljaar 2019-2020 zijn keuzewerktijduren (KWT-uren) ingevoerd op het vmbo. De leerlingen maken in overleg met 

hun mentor zelf een keuze welk vak zij in dat uur willen volgen. Zij krijgen door het gebruik van weekplanners en 

feedback van hun docenten een beter overzicht van hun eigen leerproces.    

 

Voor de vmbo-leerlingen is het van belang dat zij tijdens de les geactiveerd worden om mee te doen. Om ervoor te 

zorgen dat docenten meer activerende lessen kunnen aanbieden, zijn er experts activerende didactiek ingeschakeld. Zij 

leggen lesbezoeken af en ondersteunen docenten die dat nodig hebben.   

  

Binnen het praktijkonderwijs van Leerpark Presikhaaf werken we aan een verbinding tussen praktijk en theorie. De 

sectordocenten en de AVO-docenten gaan nauw samenwerken bij de afstemming van de leerinhoud van leerlijnen. 

Daarnaast zijn er twee woonvertrekken ingericht die in schooljaar 2019-2020 in gebruik worden genomen. Deze zijn 

bedoeld om tijdens de lessen in te zetten als levensechte leerbronnen, om de leeropbrengsten Wonen te vergroten. Een 

arbeidstrainingscentrum is opgezet om leerlingen arbeidsvaardigheden aan te leren.   

  

Het praktijkonderwijs ontwikkelt ook een schooldiploma met daarbij behorende criteria en eindtermen voor de 

praktijkschoolleerlingen. Een schooldiploma werkt statusverhogend voor deze leerlingen. De invoering van dit diploma 

zal naar verwachting een positief bijdragen aan de doorstroom naar arbeid en een vervolgopleiding.    

Titus Brandsma  

Op Titus Brandsma is de ontwikkeling van de havo bovenbouw een belangrijk thema. In schooljaar 2019-2020 gaat de 

eerste lichting havisten op Titus Brandsma het eindexamen afleggen. In de eerste helft van 2019 is hiervoor hard 

gewerkt aan het vormgeven van het examenprogramma van havo 5, inclusief lessentabel, PTA’s en examenreglement, 

volgens de wettelijke eisen en inspectienormen. Het onderwijs op basis van 20/80 learning is doorontwikkeld en vindt 

plaats in de mavo- en havo-bovenbouw. Dit betekent dat deze leerlingen twee dagdelen in de week geen theorielessen 

krijgen. Die tijd besteden ze aan projecten die een relatie hebben met de praktijk. Daarin is veel aandacht voor de 

ontwikkeling van ondernemerschap en de aansluiting op het vervolgonderwijs. Deze manier van werken past goed bij de 

visie van Titus Brandsma, waarin betekenisvol onderwijs en het “wereldwijs” maken van leerlingen centraal staan.   

  

De UNESCO projectweken dragen ook bij aan de visie van Titus Brandsma. Leerlingen gaan dan aan de slag met 

thema’s als vrede en mensenrechten, duurzaamheid en intercultureel leren. In 2019 zijn de programma’s van deze 

projectweken aangepast, zodat ze beter aansluiten bij de genoemde thema’s en burgerschapsdoelen.   

  

In 2019 zijn een nieuw studiecentrum en leerhuis in gebruik genomen, waar de leerlingen zelfstandig kunnen werken. In 

het studiecentrum kunnen zij individueel hun huiswerk maken wanneer het hen uitkomt. Het leerhuis wordt gebruikt om 

tijdens ingeplande studie-uren zelfstandig of in groepjes aan opdrachten te werken. Leerlingen krijgen zo meer 

verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces.   

Het Perron  

Op Het Perron is de vmbo-tl+ route met succes geïmplementeerd. Tl+ staat voor een volwaardig tl-diploma met   

een beroepsgericht vak. De plus staat voor de beroepsgerichte vaardigheden die worden aangeboden en het 

beroepsgerichte vak waar de leerling examen in doet. Tl+ heeft een uitgebreid vakkenpakket en is daarmee een 
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aantrekkelijke opleiding geworden. Op termijn evalueren we of de manier waarop we deze opleiding hebben  

georganiseerd, haalbaar blijft. Deze manier van onderwijs geven vraagt namelijk veel van onze docenten. Daar 

tegenover staan de succeservaringen en het plezier waarmee projecten worden afgerond.   

  

Met ingang van 1 augustus 2019 heeft Het Perron een andere onderwijslogistiek ingevoerd. De voorbereidingen 

hiervoor zijn in het schooljaar 2018-2019 al gestart. De roostereenheid is aangepast van 40 naar 30 minuten. Dat 

betekent in de praktijk dat er lessen van 60 minuten worden gegeven, in plaats van 80 minuten. De lessentabel is 

aangepast en er zijn op drie dagen in de week begeleidingsuren in het rooster van de leerlingen verwerkt.  

 

De begeleidingsuren zijn bedoeld om het onderwijs beter af te stemmen op de mogelijkheden en de behoeften van de 

leerlingen. De onderwijsteams zijn verantwoordelijk voor de invulling van de begeleidingsmomenten. Zij kunnen deze 

uren inrichten met bijvoorbeeld vakgerelateerde inhoud. Dit kan extra begeleiding zijn voor de basisstof, maar ook 

verdieping.  

 

Daarnaast nemen we activiteiten op in het kader van LOB (zoals bedrijfsbezoeken), sectororiëntatie of oriëntatie voor 

het vervolgonderwijs. Ook vanuit de mentorrol kunnen activiteiten een plaats krijgen binnen de begeleidingsmomenten. 

Leerlingen schrijven inschrijven voor begeleidingsmomenten, maar kunnen ook uitgenodigd worden door een docent.   

   

Tenslotte heeft de school in 2019 een nieuwe uitstraling gekregen: de naam is gewijzigd van CSV Het Perron naar Het 

Perron. Het logo en promotiemateriaal zijn in een nieuw jasje gestoken. Tegelijkertijd is een dialoog op gang gebracht 

over de identiteit van de school. Dit hebben we gekoppeld aan de versterking van ons schoolklimaat. Vanuit onze 

christelijke identiteit heeft Het Perron de opdracht om een voorbeeld te zijn voor elkaar en in het bijzonder voor de 

leerlingen. De verbetering van het pedagogisch klimaat begint daarmee bij de medewerkers. In gedrag, houding en 

taalgebruik zijn wij allemaal medeverantwoordelijk. In schooljaar 2019-2020 geven we hier verder vorm aan en nemen 

we de uitgangspunten op in het nieuwe Schoolplan.   

2.1.9 Maatschappelijke thema’s vo  

 

Strategisch Personeelsbeleid  

Als school willen we toekomstbestendig en uitdagend onderwijs bieden aan onze leerlingen: samen leren, regie nemen 

over het eigen leerproces en gevoeld eigenaarschap, zijn een aantal zaken die we hierbij belangrijk vinden. Op het 

gebied van personeelsbeleid stimuleren we medewerkers om de regie te nemen over het eigen leren en zich vanuit een 

nieuwsgierige en onderzoekende houding te blijven ontwikkelen, passend binnen de ambities van de scholen. 

Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol. In de afgelopen periode hebben we:  

 Aandacht besteed aan de ontwikkeling van het leiderschap van leidinggevenden, onder meer in de 

studiebijeenkomsten van het Management Platform VO;  

 Op een aantal belangrijke thema’s, zoals gesprekscyclus, begeleiding nieuwe medewerkers, kwaliteitszorg 

en ondersteuning, hebben we werkgroepen gevormd waarin we met directieleden en afdelingsleiders in 

gesprek zijn over het (te ontwikkelen) beleid en de wijze waarop hier binnen de scholen, passend bij de 

onderwijskundige visie, vorm aan wordt gegeven;  

 In het kader van het Professioneel Statuut met medewerkers en leidinggevenden gesproken over wat we 

belangrijk vinden, wat we van elkaar verwachten, hoe we met elkaar omgaan en hoe we binnen de scholen 

met elkaar de zeggenschap regelen;   

 Binnen de scholen van het Arentheem College de professionalisering van medewerkers gekoppeld aan de 

ontwikkelingen binnen het onderwijs. Op het Thomas a Kempis betekent dit bijvoorbeeld dat er trainingen en 

intervisie plaatsvinden, op het gebied van de coachende mentor en trainingen in het  

werken met portfolio’s. Op het Titus Brandsma richt de professionalisering zich op differentiatie en moderne 

didactiek. Op Leerpark Presikhaaf is er veel aandacht voor intervisie en collegiale visitatie.  

 

Het Arentheem College heeft in 2019 samen met SgOMB, de HAN en RDA een aanvraag gedaan bij het ministerie van 

OCW om aspirant-opleidingsschool te worden. Dit betekent dat studenten (leraren in opleiding) meer dan tot nu toe het 

geval is, binnen onze scholen worden opgeleid. Begin december is bekend geworden dat de aanvraag is toegekend. 

Dat betekent dat het Arentheem college voor de jaren 2020 tot en met 2023 een jaarlijkse subsidie ontvangt om de 

opleidingsschool vorm te geven. Met deze ontwikkeling verwachten we een grotere aantrekkingskracht te hebben op 

(aankomende) docenten en daarmee beter in staat te zijn om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. 
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Passend onderwijs  

Het Arentheem College maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 25.06 (regio Arnhem). 

De algemeen directeur van COG-vo maakte in 2019 deel uit van het bestuur van dit samenwerkingsverband en 

locatiedirecteuren van het Arentheem College participeerden in een aantal werkgroepen. Per 1 januari 2019 is Passend 

Onderwijs 25.06 via opting-out overgestapt op populatiebekostiging. Dat betekent dat de middelen voor LWOO worden 

verdeeld over de scholen die deze ondersteuning bieden, via een verdeelsleutel op basis van leerlingaantallen. Het 

samenwerkingsverband is in 2019 begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe ondersteuningsplan, dat in de 

loop van 2020 moeten worden vastgesteld.   

 

Het Perron is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Barneveld – Veenendaal (25.11). De 

algemeen directeur van COG-vo maakte in 2019 deel uit van het bestuur van het samenwerkingsverband. De 

locatiedirecteur van Het Perron was lid van het directeurencollectief van het samenwerkingsverband. Het Perron maakte 

in 2019 gebruik van een aantal faciliteiten van het samenwerkingsverband, waaronder de rebound-voorziening Overstag 

en de diensten van de ambulant begeleiders.   

 

In het kader van passend onderwijs zetten de vo-scholen middelen in voor extra ondersteuning aan leerlingen die dat 

nodig hebben. Met dat doel hebben we een ondersteuningsstructuur op de scholen ingericht, waarmee we aan de extra 

zorg- of onderwijsbehoefte van leerlingen tegemoet kunnen komen. De begeleiding van de leerling vindt zoveel mogelijk 

plaats door de mentor, docent en het onderwijsteam. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen 

specialisten binnen of buiten de school dit zowel aan de leerling, de mentor of docent als eventueel de ouders 

aanbieden. Dit is voor iedere leerling maatwerk.  

 

De ondersteuningsstructuur bestaat o.a. uit zorgcoördinatoren en interne begeleiders zoals school- maatschappelijk 

werkers, orthopedagogen en ambulante begeleiders. In het periodieke overleg van het interne zorgteam, worden 

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte besproken en gemonitord. Daarnaast zijn er verschillende 

voorzieningen op de scholen voor leerlingen met een OPP (Ontwikkelingsperspectief Plan), bijvoorbeeld het Pluspunt. 

Dat is een ruimte waar deze leerlingen rustig kunnen werken als de drukte in een lokaal even teveel wordt.  

 

Daarnaast bieden we ondersteuning aan leerlingen met specifieke leermoeilijkheden, zoals dyslexiebegeleiding, 

remedial teaching en hulp bij plannen en organiseren. Er zijn ook trainingen voor leerlingen met specifieke 

ondersteuningsvragen kunnen volgen, zoals faalangstreductietraining, weerbaarheidstraining en sociale vaardigheids-

training. Voor leerlingen die meer zorg nodig hebben bestaat de mogelijkheid om externe deskundigen in te schakelen, 

waaronder een jeugdarts of een psycholoog.   

 

Met de ondersteuning op de scholen beogen we dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, naar hun eigen 

mogelijkheden en talenten, en willen we thuiszitten en schooluitval voorkomen. De visie op de basis- en extra 

ondersteuning van de scholen en de uitwerking daarvan, is beschreven in de schoolondersteuningsprofielen (SOP) die 

in nauw overleg met het SWV worden opgesteld.   

  

Kwaliteit van toetsing en examinering  

Op het Arentheem College is de werkgroep ‘toetsing en examinering’ verantwoordelijk voor het toezicht op de 

procedures, de reglementen en de kwaliteit van de examens/toetsen. De kwaliteit, betrouwbaarheid en validiteit van de 

schoolexamens worden geborgd en gecontroleerd met behulp van het RTTI-systeem. De examenprogramma’s en 

syllabi, die jaarlijks door het College voor Examens worden vastgesteld, vormen het uitgangspunt voor de 

vakwerkplannen en PTA’s van de verschillende secties en schoolexamens. Niet in de laatste plaats omdat zij 

voorschriften geven voor de vorm en de uitvoering van de schoolexamens, waardoor de kwaliteit ervan mede bepaald 

wordt. De examensecretarissen op de scholen controleren en bewaken het proces van examinering.   

 

In de examenreglementen van het Arentheem College zijn alle regels die van belang zijn voor het schoolexamen, het 

centraal examen en de schriftelijke en mondelinge toetsen bij elkaar gebracht. Voor de start van het nieuwe schooljaar 

worden de afspraken binnen de secties over o.a. toetsing vastgelegd in hun vakwerkplannen. Secties beschrijven hierin 

hoe zij het minimum en maximum aantal toetsen borgen, de kwaliteit en het niveau van de SE-toetsen bewaken, en de  

onderdelen examenstof in het SE absolveren. Binnen het Arentheem College streven secties ernaar dat de school-

examens, correctie- en beoordelingsmodellen en normering zo mogelijk altijd, maar in ieder geval regelmatig worden 
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onderworpen aan collegiale beoordeling. De sectievoorzitters bewaken het beoordelingsproces.  

 

Op het Perron is een examencommissie aangesteld om de examinering te bewaken. Deze commissie wordt gevormd 

door de locatiedirecteur, de drie afdelingsleiders, de examensecretaris en de examencoördinator. Deze examen-

commissie komt maandelijks bijeen en bespreekt de voortgang van het examen en ontwikkelingen op beleidsmatig 

gebied. Ook worden beslissingen genomen over onregelmatigheden, afwijkingen in PTA en afname van examens.  

De school heeft naast de verplichte documenten als examenreglement en PTA ook een document voor de docenten 

ontwikkeld: de examenwijzer. Hierin staan alle belangrijke rondom het examen feiten die docenten horen te weten.  

 

Met behulp van checklists van de VO-Raad is in een onafhankelijke controle onderzocht of de schoolexamens voldoen 

aan de noodzakelijke of gewenste punten voor een zorgvuldige uitvoering van het schoolexamen. Op basis van deze 

controle, zijn aanpassingen gedaan aan het proces en de documenten. 

Allocatie van middelen  

De rijksbekostiging voor de vo-leerlingen komt binnen bij stichting COG. Het wordt toegewezen aan de scholen met dien 

verstande dat de scholen een afdracht doen aan de stichting, ten behoeve van de ondersteunende diensten en het 

bestuursapparaat. Het gaat om de volgende bedragen:  

 

Voor Het Perron betreft het een vast bedrag van: € 150.000  

Voor het Arentheem college betreft het :  

 Vaste bijdrage Arentheem  € 257.000  

 COG ondersteuning   € 131.635 (geïndexeerd)  

Totaal Arentheem college 2019                                € 388.635  

 

De afspraken over de afdrachten zijn gemaakt op het moment dat de scholen zich aansloten bij COG. In 2020 worden 

deze afspraken geëvalueerd en opnieuw vastgesteld, als gevolg van de herinrichting van de ondersteunende diensten.  

 

Vmbo-techniek  

Het Arentheem College participeert, samen met scholen van Quadraam, SgOMB, Aeres en het Rhedens en de 

Onderwijsspecialisten in het regionaal programma Sterk Techniekonderwijs. Doel is o.m. om gezamenlijk het aantal 

leerlingen in de techniek/technologische vmbo-opleidingen te vergroten en het techn(olog)isch onderwijs te actualiseren. 

In totaal is voor dit project ca. 6,9 miljoen euro beschikbaar voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023. Het programma 

bestaat uit een regionale activiteitenlijn en een aantal plannen die de deelnemende scholen zullen uitvoeren. In het 

voorjaar van 2020 moet duidelijk worden welk bedrag beschikbaar komt voor de activiteiten van het Leerpark, en wat dit 

betekent voor de inzet van docenten van het Leerpark.  

 

 

Door gezamenlijk onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, 

versterken we de aansluiting van het technisch vmbo op 

mbo-vervolgopleidingen, zoals doorlopende leerlijnen op 

het gebied van Automotive, Bouw, Zorg & Technologie. 
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Na een intensieve samenwerking met omliggende vmbo-scholen is Het Perron in 2019 gekomen tot een regiovisie en 

een subsidieaanvraag voor Sterk Techniekonderwijs. Deze subsidie is toegekend en wordt in het nieuwe schooljaar 

aangesproken om de vier lijnen (regio, po-vo, vmbo, vmbo-mbo) een impuls te geven. 

  

De programmalijn vmbo richt zich met name op het dekkend en up-to-date houden van het technisch onderwijsaanbod 

in de regio. De subsidie wordt onder andere besteed aan de ontwikkeling van docenten, om ze op de hoogte te brengen 

van actuele technische en technologische kennis en kunde. Ook leren docenten over geavanceerde lesmaterialen en  

technologische toepassingen in het onderwijs, zoals virtual of augmented reality. De aanvullende bekostiging die 

Leerpark Presikhaaf en Het Perron in 2019 hebben ontvangen, zijn besteed aan:  

 

 apparatuur, materialen en inventaris voor de techniekafdelingen BWI, PIE en M&T;  

 bij de afdeling van MVI (Leerpark Presikhaaf) zijn computers en diverse materialen (o.a. 

fotoapparatuur) aangeschaft om de keuzedelen binnen het vak MVI te kunnen geven;  

 personeelskosten, d.w.z. de scholing van techniekdocenten;  

 promotie van het techniekonderwijs (Het Perron);  

 aanvullende financiering en verbouwing van het Laadperron (praktijkruimte logistiekonderwijs, Het 

Perron).  

 

Met deze bestedingen willen we de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het techniekonderwijs verbeteren en de instroom 

van leerlingen in het techniekonderwijs vergroten.    

2.2 Onderwijsresultaten vavo 

2.2.1 Examenresultaten8 

De slaagpercentages voor de diploma’s is voor vmbo gestegen in 2018-2019 ten opzichte van 2017-2018, voor havo en 

vwo is een daling te zien. De slaagpercentages voor certificaten zijn in 2018-2019 voor zowel vmbo als havo gestegen, 

maar ook hier laat vwo een daling zien zoals te zien in figuur 11.    

 Figuur 5 Slaagpercentage diploma's en slaagpercentage certificaten 

  

                                                             
 
8 Dulon vavo kwaliteitsverslag 2016, 2017 en 2018, slaagspercentage, 21 januari 2019 

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte 

om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de 

pagina wilt plaatsen.] 
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2.2.2 Opbrengsten 2019 

De Inspectie van het Onderwijs houdt ook toezicht op het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het 

onderzoekskader mbo 2017 is van toepassing. Bij vavo zijn bij de standaard (onderwijs)resultaten twee indicatoren 

opgenomen:  

1. Het verschil tussen het centraal examencijfer (ce-cijfer) en het schoolexamencijfer (se-cijfer) – norm: maximaal 

0,5 punt. EN 

2. Het gemiddeld eindcijfer op het centraal examen (ce) – norm: 6,0. OF 

3. Het percentage voldoende vakken – norm: minimaal 65% 

 

Het verschil tussen se en ce lag in meetperiode 2016-2017 en 2018-2019 tussen -0,31 en 0,29. Zie figuur 12 voor een 

overzicht. Dit betekent dat alle niveaus aan de norm voldoen. Ten opzichte van de vorige resultaten is voor vmbo-t het 

verschil tussen se en ce kleiner geworden, voor havo is in 2019 het verschil toegenomen en voor vwo is het verschil 

sterk toegenomen. Het gemiddelde examencijfer over het driejaarsgemiddelde van 2017-2019 voldoet alleen voor vwo 

aan de norm van de Inspectie van het Onderwijs.  

 Tabel 8 Onderwijsresultaten vavo 

Examenjaar 2018 (schooljaar 2017-2018) is het eerste jaar dat er ook naar het percentage voldoende vakken wordt 

gekeken. Ook deze indicator wordt berekend aan de hand van een driejaarsgemiddelde. Echter is 2018 het eerste jaar 

van de meting, daarom kan er pas over twee jaar een oordeel worden gegeven. Ter indicatie is in tabel 9 het percentage 

voldoende vakken voor de afgelopen drie schooljaren opgenomen. Het examenjaar 2019 individueel bekeken voldoet 

voor alle niveaus aan de grens van minimaal 65% van de vakken voldoende.  

 

 Vmbo-t havo vwo 

Examenjaar  Percentage voldoende 

vakken 

Percentage 

voldoende vakken 

Percentage voldoende 

vakken 

2019 73,6% 73,8% 64,3% 

2018 69,5% 68,1% 71,5% 

2017 61,5% 61,9% 62,6% 

3 jarig gemiddelde9 68,2% 67,9% 66,1% 

Tabel 9 Percentage voldoende vakken vavo Dulon college van 2016-2017 tot en met 2018-2019 

2.2.3 Uitval vavo  

Onder uitval wordt het aantal leerlingen verstaan dat gedurende het schooljaar uitgeschreven wordt. De afgelopen jaren 

zien we bij vmbo-t verreweg de meeste uitval. In 2018-2019 is het aantal uitvallers bij vmbo-t sterk afgenomen en ligt 

zelfs net onder het percentage van de havo. In 2019-2020 zal intensievere inzet op SLB wellicht kunnen leiden tot een 

sterkere daling van de uitval. Zie tabel 10 voor een overzicht. 

 

 2014 - 2015 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Vwo 7% 8% 9% 5% 13% 

Havo 20% 21% 8% 16% 16% 

Vmbo-t 31% 28% 18% 25% 15% 

Tabel 10 Percentage uitval vavo10  

                                                             
 
9 Het gemiddelde wordt hier gegeven op basis van de afgelopen drie jaar. Dit is puur ter indicatie, omdat de nieuwe indicator vanaf 1 
augustus 2017 geldt. Dit betekent dat er nu nog geen oordeel door de Inspectie van het Onderwijs gegeven wordt. 
10 Kwaliteitsverslag Dulon College vavo, inschrijvings- en uitvalcijfers, december 2019. 

 vmbo-t  havo  vwo 

Examenjaar  Gem. 

se  

Gem. ce  Verschil 

se-ce  

 Gem. 

se  

Gem.  

ce  

Verschil  

se-ce  

 Gem.  

se  

Gem.  

ce  

Verschil se-

ce  

2019 6,08 5,92 -0,17  5,80 6,09  0,29  6,32 6,01 -0,31 

2018 6,18 5,90 -0,29  5,77 5,95  0,18  6,33 6,10  0,18 

2017 6,03  5,87  -0,16   6,02  5,84  -0,18   6,20  5,94  -0,26  

driejaarsgemiddelde 6,10 5,90  0,21  5,86 5,96  0,10  6,28 6,02 -0,13 
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2.3 Onderwijsresultaten ROC A12 
In dit hoofdstuk komen de onderwijsresultaten van ROC A12 aan bod. Hier komen voornamelijk feitelijkheden en cijfers 

aan bod; bijvoorbeeld over studentenaantallen, voortijdig schoolverlaten en tevredenheid van medewerkers. Waar 

mogelijk is een korte analyse opgenomen.   

 

2.3.1 Studentenaantallen 

In 2018-2019 telde Nederland ongeveer 496.200 mbo-studenten, 2,8% meer dan het jaar ervoor. Dit betekent voor het 

derde jaar op rij een stijging en bijna 30.000 studenten meer dan geprognosticeerd door het ministerie van OCW. 

Wederom is de stijging geheel te wijten aan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De verwachting is dat het 

studentenaantal nog één jaar op rij zal stijgen, maar dat er vanaf 2020-2021 een daling in het aantal studenten zal 

plaatsvinden (zie tabel 11). Deze daling is dus één jaar uitgesteld. In vorige ramingen werd de daling namelijk vanaf 

2019-2020 verwacht. Vooral voor niveau 2 en 3 in bol en entree, en niveau 2 in bbl wordt een sterke daling verwacht11. 

 

 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Verschil 2025-2026  

t.o.v. 2018-2010 

Bol 375,5 358,8 352,7 353,6 351,4 349,2 348,2 347,7 -7,40% 

Entree 12,3 11,7 11,9 12,4 12,5 12,5 12,6 12,7 3,25% 

Niveau 2 53,4 48,7 45,6 43,9 41,7 40,2 39,4 38,9 -27,15% 

Niveau 3 69,9 62,8 60,1 59,8 59,1 58,5 58,1 57,9 -17,17% 

Niveau 4 240,0 235,6 235,0 237,6 238,2 238,0 238,1 238,2 -0,75% 

          

BBL 120,6 138,5 141,0 132,4 125,3 118,7 112,9 109,5 -9,20% 

Entree 3,1 3,4 3,0 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 -22,58% 

Niveau 2 29,7 33,0 30,9 26,4 23,3 21,0 19,4 18,4 -38,05% 

Niveau 3 53,1 60,8 63,0 60,1 57,2 54,3 51,7 50,3 -5,27% 

Niveau 4 34,7 41,3 44,1 43,2 42,3 40,9 39,4 38,4 10,66% 

          

Totaal 496,2 497,3 493,7 486,1 476,7 467,8 461,1 457,1 -7,88% 

Tabel 11 Landelijke raming aantal mbo studenten (x1.000) 

Het voedingsgebied van ROC A12 bevindt zich in twee regio’s: de Gelderse Vallei (Foodvalley) en Gelderland-Midden. 

Vanuit de regio Gelderse Vallei komt het merendeel van de studenten van ROC A12 uit de gemeenten Ede (23,4%), 

Veenendaal (15,7%), Barneveld (4,4%), Rhenen (3,8%) en Wageningen (4,23%). Vanuit de regio Gelderland-Midden 

komen de meeste studenten uit de gemeenten Arnhem (11,4%) en Rheden (4,9%)12. 

 

De verwachting is dat de landelijke basisgeneratie (jongeren tussen de twaalf en achttien jaar oud) in het 

voedingsgebied van ROC A12 tot en met 2030 zal gaan dalen. Vanaf 2035 wordt een stijging verwacht.  Uitgesplitst per 

gemeente is zichtbaar dat de komende jaren (tot en met 2025) de grootste daling wordt verwacht in de gemeente 

Rhenen (-13%), gevolgd door gemeente Veenendaal (-8%). In de gemeente Barneveld wordt juist een lichte stijging van 

de basisgeneratie verwacht (+1%). Zie tabel 12 voor een overzicht. 

 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Ede 10.780 10.756 10.218 10.169 11.098 11.908 

Veenendaal 6.117 6.005 5.630 5.469 5.749 6.131 

Arnhem 12.159 11.217 11.372 11.089 11.408 11.908 

Rheden 3.437 3.502 3.423 3.144 3.292 3.439 

Barneveld 5.849 5.856 5.887 6.082 6.701 7.518 

Rhenen 1.876 1.814 1.631 1.462 1.490 1.570 

Wageningen 2.656 2.679 2.564 2.613 2.913 2.775 

Totaal 42.874 41.829 40.725 40.028 42.616 45.142 

Tabel 12 Bevolkingsprognose basisgeneratie 12 – 18 jaar13 

                                                             
 
11 Rijksoverheid, Ministerie van OCW, Referentieraming 2019, 19 september 2019. 
12 Eduarte KRD, deelnemers 1-10-2017, 1-10-2018 en 1-10-2019, geraadpleegd 24 januari 2020 
13 Statistisch Zakboek Gelderland, Databank-Onderwijs-Bevolking basisgeneratie en Studenten, 24 januari 2020. 
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Het totaalaantal mbo-studenten in de grootse toeleverende gemeenten van ROC A12 is wederom gestegen. Door een 

stijging van bijna 4% is het totaal aantal mbo-studenten in het voedingsgebied gestegen tot meer dan 15.000 studenten 

(zie tabel 13). ROC A12 volgt hiermee de landelijke trend van stijgende studentaantallen.  

 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Verschil 2018-2019  

t.o.v. 2013-2014 

Arnhem 4.928 4.677 4.624 4.599 4.649 4.756 -3,49% 

Barneveld 1.961 1.946 1.989 2.061 2.120 2.188 11,58% 

Ede 3.329 3.341 3.379 3.437 3.505 3.596 8,02% 

Rheden 1.260 1.272 1.220 1.207 1.184 1.237 -1,83% 

Rhenen 524 540 530 533 533 573 9,35% 

Veenendaal 2.038 1.996 1.950 2.021 2.144 2.198 7,85% 

Wageningen 517 501 472 475 473 573 10,83% 

        

Totaal 14.557 14.273 14.164 14.333 14.608 15.121 3,87% 

Tabel 13 Totaalaantal mbo-studenten per jaar en gemeente14 

Het studentenaantal op ROC A12 op 1 oktober 2019 is wederom licht gestegen ten opzichte van het schooljaar ervoor. 

Dit ligt in lijn met de stijging van het aantal studenten in de voedingsgemeenten van ROC A12 (tabel 13 en 14). 

Overeenkomstig met de landelijke prognoses, zien we bij ROC A12 sinds 2016-2017 een verschuiving van bol naar bbl. 

Deze verschuiving wordt onder andere veroorzaakt door een groeiende krapte op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van 

het aantal leerbanen hangt nauw samen met de economische situatie. Daar waar het aantal bol studenten is gedaald 

met 3,7% in 2019 ten opzichte van 2018, is er een stijging van 18,2% in de bbl. De daling in het aantal bol-studenten is 

het grootst voor niveau 2 en niveau 3 (gemiddeld -13,7%). Het aantal bol-studenten op niveau 4 is net als voorgaand 

jaar licht gestegen (3,3%). Hiermee volgt ROC A12 de landelijk trend van een toename studentaantallen.  

 

 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-201915 

Totaal 5.709 5.836 5.843 5.968 6.073 

      

Bol 4.693 4.723 4.569 4.468 4.302 

Entree 57 56 48 65 75 

Niveau 2 892 856 834 796 713 

Niveau 3 1.379 1.286 1.188 1.092 917 

Niveau 4 2.365 2.525 2.499 2.515 2.597 

      

Bbl 1.016 1.113 1.274 1.498 1.771 

Entree 25 13 15 17 26 

Niveau 2 261 266 275 308 347 

Niveau 3 452 444 548 719 884 

Niveau 4 278 390 436 454 514 

Tabel 14 Studentaantal ROC A1216 

2.3.2 VSV ROC A12 – per niveau (in %) 

Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. 

Een startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of minimaal een mbo-niveau 2 diploma. Het vsv-percentage staat voor 

het aantal vsv’ers ten opzichte van het totaalaantal onderwijsdeelnemers (tot 23 jaar) die aan het begin van het 

schooljaar ingeschreven staan. Vanaf schooljaar 2016-2017 is de streefnorm voor niveau 3 en 4 niet meer 

samengevoegd. Er geldt dus nu een specifieke norm voor elk niveau17. Daarnaast is de norm voor zowel schooljaar 

2016-2017 als voor 2017-2018 aangescherpt (zie tabel 15).  

  

                                                             
 
14 Centraal Bureau voor de Statistiek, leerlingen deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio. Geraadpleegd 24 januari 2020. 
15 Voorlopige 1-10-2019 telling, peildatum 12 februari 2020. 
16 Qlikview, Eduarte App 2.1.3, Deelnemersaantallen, 12 februari 2020. 
17 Streefnormen en prestatienormen vsv, Onderwijs in cijfers, 27 maart 2017. 
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In 2018-2019 lag het vsv-percentage voor alle niveaus boven de gestelde streefnorm, ook is het percentage ten 

opzichte van voorgaand schooljaar voor alle niveaus toegenomen. Zie tabel 15 voor een overzicht.  

 

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor de toename van het aantal voortijdig schoolverlaters. De gevolgen van 

een drempelloze instroom verklaren een deel van de uitval. Door de herziene toelatingswetgeving ervaren de 

medewerkers minder grip op het voorkomen van uitval. Het effect van de invoering van passend onderwijs maakt dat de 

aard en intensiteit van studenten met een ondersteuningsbehoefte in de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De aard 

van de zorgvraag ligt buiten de mogelijkheden van het ondersteuningsrepertoire van het onderwijsteam. Ook de ernst 

van de problematiek is toegenomen en is er vaker sprake van multi-/systeem-problematiek.  

 

Conform de afspraken in de kwaliteitsagenda 2019-2023 zal het beleid zich richten op verdere professionalisering van 

de begeleiding en het versterken van de zorgstructuur in de regio. De percentages liggen boven het landelijk 

gemiddelde, echter als gekeken wordt naar de absolute aantallen dan zijn er nog steeds relatief weinig voortijdig 

schoolverlaters bij ROC A12. 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019* 

 ROC A12 Landelijk Streefnorm ROC A12 Landelijk Streefnorm ROC A12 Landelijk Streefnorm 

Entree 22,22% 27,30% 27,50% 13,33% 23,92% 27,50% 32,31% n.n.b. 26,4% 

Niveau 2 9,72% 9,46% 9,50% 9,34% 10,39% 9,50% 11,49% n.n.b. 8,6% 

Niveau 3  4,63% 3,96% 3,60% 3,90% 4,38% 3,50% 4,75% n.n.b. 3,2% 

Niveau 4 3,38% 3,44% 2,75% 3,24% 3,92% 2,75% 4,22% n.n.b. 2,7% 

Tabel 15 Percentage vsv ROC A12 schooljaar 2016-2017 tot en met 2018-201918 
* voorlopige cijfers 
 

 
Figuur 6 Vsv percentage ROC A12 entree tot en met niveau 4 ten opzichte van streefnorm 

2.3.3 Studententevredenheid 

Elke twee jaar neemt ROC A12 deel aan de JOB-monitor. Dit is een landelijk studenttevredenheidsonderzoek in het 

mbo dat wordt uitgevoerd door de Jongeren Organisatie Beroeps Onderwijs (JOB). In 2019 heeft geen JOB-monitor 

plaatsgevonden. 

                                                             
 
18 Bron: DUO, vsv-cijferportal, geraadpleegd 24 januari 2020. 
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2.3.4 Studiesucces 16-19 (in %) 

 

Figuur 7 Studiesucces mbo 

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 op de standaard studiesucces aan de 

hand van drie indicatoren: jaarresultaat (jr), diplomaresultaat (dr) en startersresultaat (sr). Het resultaat op de drie 

genormeerde indicatoren wordt berekend op het niveau van de opleiding: bc-code x niveau. Hierbij wordt gerekend met 

een gewogen driejaarlijksgemiddelde Een bc-code verwijst naar een cluster crebo’s uit een opleidingsdomein en is 

gekoppeld aan een niveau. De onderwijsresultaten zijn indien mogelijk gebaseerd op driejaarsgemiddelden. De 

oordeelsvorming op het niveau van de opleiding (bc-code x niveau) op basis van de drie genormeerde indicatoren leidt 

tot een van de volgende oordelen en waardering:  

 

 Goed: De opleiding voldoet aan de norm voor alle drie indicatoren en voor jaarresultaat en 

diplomaresultaat moet gelden dat het gelijk of beter is dan de norm ‘goed’.  

 Voldoende: De opleiding voldoet voor minstens twee van de drie indicatoren aan de norm ‘voldoende’. 

 Onvoldoende: De opleiding scoort op minder dan twee van de drie indicatoren onder de norm ‘voldoende’. 

 

Naast deze genormeerde indicatoren waarop de Inspectie 

van het Onderwijs een oordeel vormt worden in het 

onderzoekskader ook niet-genormeerde indicatoren 

beschreven (o.a. studiesucces van entree-opleidingen en 

vervolgsucces), die niet van een oordeel worden voorzien. 

De resultaten op deze indicatoren geven een beeld van de 

prestaties van de instelling, ten opzichte van hun eigen 

doelen en ambities en ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde.  

 

 

Tabel 16 Indicatoren studiesucces 

Hierboven (Tabel 16) wordt een beeld gegeven op instellingsniveau, in bijlage III is een overzicht opgenomen conform de 

beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs (bc x niveau). 

Indicator Niveau Norm 

voldoende 

Norm 

Goed 

Jaarresultaat 2 

3 

4 

67 

68 

68 

82 

85 

85 

Diploma-

resultaat 

2 

3 

4 

61 

70 

70 

79 

89 

89 

Starters-

resultaat 

2 

3 

4 

79 

82 

82 

79 

82 

82 
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2.3.5 Jaarresultaat 

Het jaarresultaat geeft de verhouding weer tussen het aantal gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten 

die in het betreffende schooljaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. In tabel 17 zijn de resultaten 

over schooljaar 2016-2017 tot en met 2018-2019 weergegeven.  

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Driejaarsgemiddelde 

16-19 * 

Norm 16-19 

voldoende 

Norm 16-

19 goed 

Niveau 2 73,8% 72,2% 75,4% 73,9% 67% 82% 

Niveau 3 66,6% 68,8% 70,1% 68,5% 68% 85% 

Niveau 4 72,1% 73,2% 73,4% 72,9% 68% 85% 

Tabel 17 Overzicht jaarresultaat ROC A12 per niveau19 

* Gewogen gemiddelde over drie opbrengstjaren. 

2.3.6 Diplomaresultaat 

Het diplomaresultaat heeft betrekking op het aantal studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van 

alle studenten die in het betreffende schooljaar de instelling verlaten. In tabel 18 zijn de resultaten over schooljaar 2016-

2017 tot en met 2018-2019 weergegeven. 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Driejaarsgemiddelde 

16-19* 

Norm 16-19 

voldoende 

Norm 16-19 

goed 

Niveau 2 67,7% 67,7% 70,3% 68,6% 61% 79% 

Niveau 3 69,9% 70,6% 72,2% 70,9% 70% 89% 

Niveau 4 74,6% 74,7% 75,8% 75,1% 70% 89% 

Tabel 18 Overzicht diplomaresultaat ROC A12 per niveau20 
* Gewogen gemiddelde over drie opbrengstjaren. 

2.3.7 Startersresultaat  

Het startersresultaat is het aandeel van nieuwe instromers in de instelling in een bepaald jaar dat in het eerste jaar 

gediplomeerd is uitgestroomd of het volgend jaar nog binnen de instelling studeert. In tabel 19 zijn de resultaten over 

schooljaar 2016-2017 tot en met 2018-2019 weergegeven. 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Driejaarsgemiddelde 

16-19* 

Norm 16-19 

voldoende 

Niveau 2 84,6% 83,8% 84,2% 84,2% 79% 

Niveau 3 84,6% 85,0% 85,0% 84,8% 82% 

Niveau 4 84,5% 85,0% 85,4% 85,0% 82% 

Tabel 19 Overzicht startersresultaat ROC A12 per niveau21 

* Gewogen gemiddelde over drie opbrengstjaren. 

2.3.8 Analyse studiesucces 

Voor het driejaarsgemiddelde over schooljaar 2016-2017 tot en met 2018-2019 waren de gemiddelde resultaten voor 

niveau 2, 3 en 4 op instellingsniveau voor alle genormeerde indicatoren voldoende (gebaseerd op interne cijfers). 

Gekeken naar het laatste opbrengstjaar blijven alle niveaus gelijk of stijgen zichtbaar in zowel jaar-, diploma-, als 

startersresultaat. 

 

Bij weergave van bc-code x niveau (zie 4.6.3 Studiesucces, eerste alinea), wordt duidelijk dat – volgens de gehanteerde 

normen van de Inspectie van het Onderwijs – in totaal geen combinaties worden beoordeeld als goed, 43 als voldoende 

en 20 als onvoldoende. Over de overige 21 bc-code x niveau combinaties kon geen oordeel worden gegeven.  

Ten opzichte van de oordelen van het vorige driejaarsgemiddelde (14-17)22 zijn de goede oordelen nu voldoende 

oordelen. Er zijn twee opleidingen minder met het oordeel onvoldoende. 

                                                             
 
19 Qlikview EduarteApp 2.1.3, Rendementen – Jaarresultaat, 22 januari 2019. 
20 Qlikview EduarteApp 2.1.3, Rendementen – Diplomaresultaat, 22 januari 2020. 
21 Qlikview EduarteApp, 2.1.3.,Rendementen – Startersresultaat, 22 januari 2020.  
22 Ten opzichte van het jaarverslag 2017 zijn de rekenregels van de Inspectie van het Onderwijs gewijzigd. Hierdoor komt de informatie 
niet overeen met informatie in het jaarverslag van 2017. 



   

   38  

 

Zowel onze Jaar- Diploma- als Startersresultaten laten een stijgende lijn zien ten opzichte van opbrengstjaar 2017. Op 

alle niveaus, leerwegen en locaties wordt minimaal de norm behaald. ROC A12 laat resultaten zien die zich boven het 

landelijk gemiddelde begeven. De stijgende lijn is te verklaren doordat de acties die zich richten op de begeleiding 

rondom de studenten effect hebben gehad. Deze maatregelen hebben zich gericht op de intensivering van 

Studieloopbaanbegeleiding en de professionalisering van de Studieloopbaanbegeleider. Een goede 

studieloopbaanbegeleiding vergroot het studiesucces van onze student.  

 

De verklaringen voor onvoldoende studiesucces zijn uiteenlopend. In een aantal gevallen hebben de resultaten te 

maken met relatief kleine aantallen studenten in opleidingen. Overschrijvingen tussen niveaus en opleidingen hebben 

een effect op resultaten. Het stoppen met een opleiding leidt tot een onvoldoende opleiding. De toename van uitval zorgt 

voor een daling van het studiesucces. ‘Groenpluk’ in economisch goede tijden zorgt voor meer uitval, met name binnen 

de technieksector is het merkbaar dat studenten de school verlaten, omdat de arbeidsmarkt hen op dit moment veel 

kansen biedt (technische opleidingen). In het komende jaar werken we verder aan het realiseren van de doelstellingen 

in de kwaliteitsagenda, met de focus op positieve leerprestaties en het bieden van aantrekkelijk en uitdagend onderwijs.  

2.3.9 Audits en kwaliteitsonderzoeken 

Er zijn geen interne audits uitgevoerd in 2018-2019. In 2018-2019 zijn 50 personen geschoold met een 

basisauditorentraining waarbij de focus heeft gelegen op de vorming van een interne auditpool. Hierbij wordt ieder 

onderwijsteam minimaal eens per vier jaren bezocht. Er is één externe onderwijs- en kwaliteit gerelateerde audit 

uitgevoerd. De audit is uitgevoerd door Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bij de 

samenstelling van dit bestuursverslag nog niet bekend. In de systemcheck door Erasmus Plus blijkt dat we voldoen aan 

de eisen die door de subsidieverlener zijn verstrekt.  

2.3.10 Klachten ROC A12 

We spreken van een formele klacht als deze is ingediend bij de Algemene Directie/het CvB. In het afgelopen jaar zijn 

twee klachten binnengekomen. In het voorgaande jaar waren dat er nog 13. Er is actief ingezet op het voorkomen van 

klachten door snelle actie door onderwijsteams en locatiedirecteuren van ROC A12. In tabel 20 staan de (aard van de) 

klachten die zijn ingediend bij ROC A12 in schooljaar 2018-2019. 

 

Aard  ROC A12 totaal 

Klacht over docent 1 

Klacht over informatievoorziening examinering 1 

Tabel 20 Klachten ROC A12 

2.3.10 Onderwijsprogramma (en eventuele afwijkingen), numerus fixus en keuzedelen 

ROC A12 biedt alle studenten aantrekkelijk onderwijs, met goede aansluiting op behoeften en ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. Ons onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd in co-creatie met werkgevers. We bieden een 

opleidingsportfolio aan dat aansluit bij de behoeften van de regio en toegankelijk is. Binnen het portfolio zien we een 

verschuiving naar nieuwe leerwegen en andersoortig onderwijs voor een grote diversiteit aan doelgroepen. Als we kijken 

naar de landelijke ontwikkelingen, dan verwachten we een grotere vraag uit de markt. Dit doet een beroep op ons 

adaptief vermogen. 

 

ROC A12 leidt niet alleen op voor de arbeidsmarkt.  

Ook persoonlijke vorming en voorbereiding op goed 

burgerschap zijn van belang.  

 

Er is een aantal opleidingen met een numerus fixus. Een opleiding dient een verzoek tot het instellen van een numerus 

fixus in bij het CvB. De onderbouwing ligt vaak in het beperkte aanbod stageplekken of is afhankelijk van gemaakte 

afspraken in de regio. In tabel 21 worden de opleidingen met een beperking opleidingsomvang vermeld. Een aantal 

opleidingen mag aanvullende eisen voor toelating stellen. Dat geldt voor de opleidingen binnen de domeinen Handhaver 

toezicht en veiligheid, VEVA Audiovisueel specialist, Fotografie en Mediavormgever en Sport en Bewegen.  
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Crebo nummer Naam opleiding Niveau Maximum deelnemersaantal 

 

25149 

25150 

25499 

25500 

Klas Service & support: 

Medewerker (financiële) administratie 

Medewerker secretariaat en receptie 

Medewerker facilitaire dienstverlening 

Medewerker sport en recreatie 

2 57 

25188 Game developer 4 15 

25192 Medewerker ICT 2 18 

25195 Fotograaf 4 50 (2 x 25) 

25196 Medewerker Fotografie 2 36 (2 x 18) 

25250 

25251 

25253 

25257 

Assistent Bouwen, wonen, zorg 

Assistent Dienstverlening en zorg 

Assistent Installatie en constructie 

Assistent Verkoop/retail 

1 

1 

1 

1 

30  

(25250, 25251, 25253, 25257 samen) 

25251 

25252 

Assistent Dienstverlening en zorg 

Assistent Horeca, voeding of 

voedingsindustrie 

1 

1 

20  

(25251 en 25252 samen) 

25253 Assistent Installatie en constructie 1 15 

25254 

25257 

Assistent Logistiek 

Assistent Verkoop/retail 

1 

1 

20  

(25254 en 25257 samen)  

25407 Beveiliger 2 90 (60 Dulon, 30 Astrum) 

25408 Coördinator Beveiliging 3 20 Dulon aug 19 

20 Astrum feb 20 

25409 Handhaver toezicht en veiligheid 3 30 jonger dan 18 

30 ouder dan 18 

25416 Aankomend medewerker grondoptreden   2 78 

25418 Aankomend onderofficier grondoptreden    3 30 

25498 Helpende zorg en welzijn 2 55 

25197 Allround DTP-er 3 18 

25201 Mediavormgever 4 25 

25 

Tabel 21 Opleidingen met een numerus fixus in 2019-2020 
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2.3.11 Keuzedelen  

ROC A12 wijkt niet af van de wettelijke aanbodverplichting keuzedelen. De student kan bij de ECOL een verzoek doen 

voor het volgen van een niet gekoppeld keuzedeel. Er zijn 23 aangevraagde verzoeken voor niet 

gekoppelde keuzedelen gedaan, hiervan zijn er 20 toegekend. 

2.3.12 Onderwijstijd 

De onderwijsteams programmeren conform de wettelijke urennorm. Er zijn geen aanvragen tot afwijkingen gedaan. 

Enkele teams lopen bij de uitvoering van het onderwijstijdwet tegen knelpunten in de uitvoering aan. Vandaar dat in 

september 2019 het onderwijstijdbeleid aan de hand van meest recente wet- en regelgeving herzien. Onderwijsteams 

kunnen met ingang van cohort 2020 afwijking van de onderwijstijd aanvragen. ROC A12 volgt de wettelijke 

uitgangspunten: op basis van het didactische concept en na instemming van het CvB en de SR. 

 

2.3.13 Verslag centrale examencommissie  

De Centrale Examencommissie (CEC) wordt benoemd door het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor de 

kwaliteitsborging examinering en diplomering. De kerntaken richten zich op het adviseren over examenbeleid en –

kaders, het opstellen kwaliteitscriteria van examinering o.b.v. kwaliteitsdoelen management, het opstellen (jaar)planning 

voor de kwaliteitsborging van examinering en het opstellen en vaststellen van procedures examencommissie. De CEC 

verantwoordt zich in het jaarverslag uitgebreid over de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar. Hieronder een 

korte samenvatting en vooruitblik.  

Wijziging examenorganisatie  

Gedurende het schooljaar 2018-2019 is er binnen ROC A12 een organisatiewijziging doorgevoerd. Deze heeft geleid tot 

een wijziging van de examenorganisatie. De CEC heeft dit transitieproces samen met de ECOL’s vormgegeven. De vier 

ECOL's  en de Centrale Vaststellingcommissie (CVC) zijn opgegaan in twee domein gerelateerde decentrale 

examencommissies (DEC's). 

Reparatie resultatenbomen 

Er heeft een grote herstelactie plaatsgevonden op het gebied van de examenplannen. Een belangrijk aspect van het op 

orde brengen van de examenplannen was de aansluiting met de resultatenboom in Eduarte zodat er een 

systeemtechnische validatie van de, door de student behaalde resultaten, plaats kon vinden waarop de ECOL het 

diplomabesluit kon nemen. De inzet op een goede samenwerking tussen de actoren in de keten, de coördinatoren 

examinering, functioneel beheer, de CVC en de CEC heeft geleid tot kwaliteitsverbetering van de examenplannen.  

Vaststelling van de Examens 

De CEC heeft op advies van de Centrale Vaststelling Commissie (CVC) de aangeboden examenplannen vastgesteld. 

Eigen constructie is extern gevalideerd en vastgesteld. Het, bij gecertificeerde examenleveranciers, ingekochte 

instrumentarium is ongewijzigd ingezet.  

Generieke examens 

De ECOL Dulon heeft onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de beoordeling van de generieke examens. De 

geconstateerde afwijkingen zijn besproken met de directie en hebben geleid tot een verbeteraanpak. De opbrengst van 

de verbeterpunten wordt in schooljaar 2019-2020 beoordeeld. 

Kwaliteit Examendossiers 

De CEC heeft in beperkte mate zelfstandig onderzoek verricht naar de kwaliteit van de examendossiers. De kwaliteit 

van de examendossiers kende een grote spreiding en ligt in lijn met de bevindingen van de ECOL’s. 74% van de 

dossiers kon de toets der kritiek doorstaan. Herstelacties hebben geleid tot verbeterde examendossiers. 

Met betrekking tot de kwaliteitsverbetering is er maar een beperkte verbetering van de kwaliteit van de examendossiers 

waarneembaar. De CEC stelt vast dat de geconstateerde manco’s adequaat hersteld zijn en er geen twijfel bestaat over 

de rechtmatigheid van de diplomering. 

Beoordeling aan de hand van de Inspectiestandaarden 

De ECOL’s hebben in kaart gebracht in hoeverre opleidingsteams volgens hun bevindingen voldoen aan de 

standaarden van de Inspectie van het Onderwijst. Per opleidingsteam is aangegeven of aan de standaard voldaan 

wordt, risicovol of niet op orde. Er zijn 17 opleidingsteams beoordeeld.  
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Opvolging van de resultaten instellingsaudit door het Kwaliteitsnetwerk MBO 

Op basis van het jaarverslag van de CEC over het schooljaar 2017-2018 en de instellingsaudit van het Kwaliteitsnetwerk 

MBO zijn de verbeterpunten voor de examenorganisatie, de borgende rol, en de verbeter-punten voor de onderwijs-

organisatie, de zorgende rol, in beeld gebracht en verwerkt in verbeterplannen. Het merendeel van de verbeterpunten 

die betrekking hebben op de borgende rol is gerealiseerd. Dit betreft onder andere het verbeteren van de samenwerking 

tussen de CEC en de ECOL’s en CVC, het verbeteren van de scheiding tussen de zorgende- en de borgende rol, 

verbetering en aanscherping van de jaarverslagen van de ECOL’s en het wederzijds delen van kennis en ervaring 

tussen CEC en ECOL’s en CVC. Een punt van verbetering voor het komende schooljaar is het betrekken van student-

evaluaties bij de beoordeling van het examenproces. Onder verwijzing naar de aanbevelingen uit het auditrapport 

concludeert de CEC dat de aanbevelingen die betrekking hebben op de borgende kant, de examencommissies, zijn 

opgevolgd en geïmplementeerd. Over de opvolging van de aanbevelingen voor de onderwijsorganisatie, de zorgende 

kant, kan de CEC geen oordeel geven. 

Aanbevelingen voor de onderwijsorganisatie 

De CEC heeft periodiek haar bevindingen over de kwaliteit van het examenproces van het schooljaar 2018-2019 met de 

voltallige directie gedeeld en afspraken gemaakt over de gesignaleerde verbeterpunten en de wijze waarop de 

aanbevelingen een plaats krijgen in de teamplannen (o.b.v. de bevindingen Examenstandaarden).  

Aantal uitgegeven diploma’s  

ROC A12 heeft in schooljaar 2018-2019 in totaal 1862 diploma’s uitgegeven van 1-10-2018 t/m 1-8-2019.  

Verzoeken vrijstelling, aangepaste examinering en extra kansen 

De ECOL’s hebben 899 verzoeken ingediend  voor vrijstellingen, aangepaste examinering en overige verzoeken zoals 

extra herkansing. Hiervan zijn zijn er 833 toegewezen. Het merendeel van de verzoeken had betrekking op vrijstellingen, 

van de 474 verzoeken tot vrijstelling zijn er 415 toegekend. 

Onregelmatigheden 

In totaal zijn er bij de ECOL’s 24 onregelmatigheden (uiteenlopend van aard, tijdens examens gemeld. De betreffende 

ECOL heeft de onregelmatigheden op een correcte wijze afgehandeld.  

 

Fraude 

Er zijn geen signalen van fraude geweest. 

Klachten en incidentmeldingen 

De CEC heeft 7 klachten/incidentmeldingen ontvangen. De klachten/incidentmeldingen zijn door de CEC behandeld en 

de uitkomst is met betrokkenen gedeeld. Er zijn geen klachten bij de Commissie van Beroep ingediend. 

Vooruitblik 

De CEC heeft voor het schooljaar 2019-2020 prioriteiten benoemd. Deze zijn met de directie van ROC A12 besproken. 

De CEC gaat aanvullende onderzoeken uitvoeren waarbij de focus ligt op verschillen tussen goed en minder goed 

presterende teams en wat er geleerd kan worden van elkaar. Aanbevelingen zijn gericht op het versterken van het 

lerend vermogen en de inzet op deskundigheidsbevordering van de examenorganisatie. Met betrekking tot de 

deskundigheidsbevordering wordt ingezet op inhoud en samenwerking tussen de DEC's en CEC.  
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2.4 UPGRADE  
In 2019 heeft UPGRADE de tevredenheid van de deelnemers en de slagingspercentages van de inburgerings-lessen 

sterk verbeterd, waarbij de deelnemerstevredenheid is gestegen van 5.9 naar 8.4. Dankzij o.a. deze verbeteringen, is 

opnieuw het Keurmerk Blik op Werk behaald voor de uitvoering van inburgeringslessen. Het aantal deelnemers aan de 

lasopleidingen is dusdanig gestegen dat het in 2019 leidde tot een wachtlijst. Dit hadden we nog niet eerder 

meegemaakt. Ook de vraag naar de opleiding dubbelkwalificatie bbl maatschappelijke zorg-verzorging is groot. In 2019 

hebben we 10 groepen opgeleid, waarbij 12 regionale zorginstellingen betrokken waren.  

Sterk verbonden met de omgeving 

Als praktijkopleider legt UPGRADE doorlopend de verbinding met de arbeidsmarkt, kijkt nadrukkelijk naar de behoeften 

in de regio en onderhoudt de contacten met de publieke sector zoals gemeenten, UWV, Leren en Werken en het 

Werkgeverservicepunt. Dit leidt tot mooie samenwerkingsverbanden en de ontwikkeling van een breder 

opleidingsaanbod voor o.a. de zorg- en technische sector.  

 

Vanuit de techniek neemt de vraag naar maatwerk toe en heeft UPGRADE de doelstelling het opleidingsaanbod voor de 

technische sector te verbreden. De training Tekening lezen en de cursus Autocad zijn dit jaar nieuw gestart. In opdracht 

van het Werkgeversservicepunt, hebben we een aantal carrousels georganiseerd voor werkzoekenden, ter verkenning 

van werken in de techniek. Dit leidde tot een aantal inschrijvingen voor een cursus of bbl-opleiding bij ROC A12. Ook is 

in 2019 met het Opleidingsbedrijf Metaal (OBM) een “pilot” afgesproken, gericht op acquisitie van opleidingstrajecten in 

de techniek in het algemeen en metaal en lassen in het bijzonder. Omdat OBM deels actief is in een andere regio, wordt 

hierdoor voor UPGRADE een nieuwe markt ontsloten en de acquisitiekracht versterkt. 

 

In samenwerking met Icare is per september een 1,5-jarige opleiding Verzorgende IG (VIG) gestart. De mogelijkheden 

tot zij-instroom Verpleegkunde niveau 4 worden nader onderzocht, gezien de grote behoefte aan personeel op dit 

niveau. UPGRADE werkt ook nauw samen met de scholen van ROC A12, zoals bij de ontwikkeling van het keuzedeel 

Helpende Plus. Dit keuzedeel moet ervoor zorgen dat medewerkers op niveau 2 een aantal specifieke 

beroepshandelingen mag verrichten. Hierdoor worden medewerkers op niveau 3 ontlast. Omdat we meer vraag 

verwachten naar keuzedelen binnen het onbekostigd onderwijs, is het vergroten van het aanbod in 2020 een van onze 

doelstellingen.  

 

Vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering (in 2021) zijn we in 2019 gestart met het leerwerktraject ‘Nieuwkomers in 

de ouderenzorg’. In 2020 volgen hierop de leerwerktrajecten in logistiek en horeca. UPGRADE is een samenwerking 

gestart met Werkkracht, een organisatie de Participatiewet uitvoert voor de gemeente Ede. Aan inburgeraars die via 

Werkkracht aan het werk zijn, bieden we het traject ‘Taal op de werkvloer aan’. Samen met Werkkracht ontwikkelen we 

manieren om inburgering en werk bij bedrijven in Ede nog beter op elkaar af te stemmen.  

Leven lang ontwikkelen  

In 2019 is in samenwerking met ROCA12 een visiedocument opgesteld, waarin we richting geven aan de transitie van 

UPGRADE naar ROC A12 en de inbedding van leven lang ontwikkelen (LLO). In dit visiestuk wordt gepleit voor een 

herpositionering van ROC A12; van mbo-school voor 16-20 jarigen naar een (beroeps)opleider voor de regio voor 

werkenden en niet-werkenden van 16-66 jaar. In toenemende mate wil ROC A12 een makelende en schakelende rol 

vervullen op de arbeidsmarkt. UPGRADE gaat in 2020/2021 als een serviceorganisatie ondersteuning bieden aan de 

schoolteams om invulling te geven aan LLO. 
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 TechnoDiscovery 

Overal is techniek. En ook een schreeuwend tekort aan technisch 

geschoolde medewerkers. Stichting TechnoDiscovery FoodValley is 

een van de partijen die de broodnodige instroom in de technieksector 

wil stimuleren.  

 

In het najaar van 2019 is de Kenniscampus in Ede verrijkt met een 

nieuwe, fysieke ruimte van TechnoDiscovery in het schoolgebouw 

van Technova College. Het programma TechnoDiscovery gaat 

ondersteuning bieden aan po- en vo-scholen in Ede, bij de invulling 

van wetenschap & techniek in de klas.  

 

 

               Trots op… 

Ontdekken, 
ervaren en leren, 
in de zeven 
werelden van 
techniek. 
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2.5 Knooppunt Techniek 
In juni 2019 heeft Knooppunt Techniek haar eerste lustrum en de verworven positie in de regio FoodValley gevierd. 

Steeds meer bedrijven en overheid weten Knooppunt Techniek te vinden voor vernieuwende projecten op het snijvlak 

van (technisch) onderwijs en arbeidsmarkt. De activiteiten zijn gericht op meer instroom en innovaties in het technisch 

beroepsonderwijs en het verstevigen van de verbinding tussen onderwijs en (regionaal) bedrijfsleven.  

 

Als verbinder in de regio voerde Knooppunt Techniek het programmamanagement van het Techniekpact Foodvalley, 

Toptechniek in Bedrijf “Gelderse Steden’, PPS Food Midden Nederland, Technodiscovery en PPS Tech4Food. Het werk 

van Knooppunt Techniek is geslaagd als een project na afloop van de (gesubsidieerde) projectperiode een logische plek 

krijgt in de staande organisatie. Een voorbeeld hiervan is het programma ‘Sterk Techniekonderwijs’ (STO). Hierin nam 

Knooppunt Techniek het initiatief om een netwerk van scholen en bedrijven in de regio te vormen die met elkaar 

invulling geven aan techniek & technologie in het algemeen vormend onderwijs. Vanaf 1 januari 2020 gaat dit netwerk 

een actueel onderwijsaanbod ontwikkelen voor vmbo-scholen in de FoodValley.  

 

Studenten van het team Mechatronica hebben hun eigen 

industriële Smart Industry-lijn ontwikkeld, die we inzetten 

en doorontwikkelen in het reguliere onderwijs 

 

Met financiering van het Regionaal Investeringsfonds heeft Knooppunt Techniek sinds 2015 een publiek-private 

samenwerking opgezet. Rondom de aandachtsvelden circulaire economie, 3D-technieken en Smart Industry, hebben de 

aangesloten partners verschillende initiatieven ontwikkeld. Onder de noemer Tech4Food werkten we aan de 

professionalisering van docenten en de doorontwikkeling van het MakersLab. Er werd geëxperimenteerd met hybride 

onderwijsvormen en loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs. Veel activiteiten worden inmiddels voortgezet in de 

staande organisaties, een ander deel wordt verder ontwikkeld binnen nieuwe projecten. Enkele voorbeelden van deze 

verduurzaming:  

 het MakersLab is ingedaald in het Technova College. Studenten van Technova College kunnen hier onder 

begeleiding van de labcoaches oplossingen vinden voor technische uitdagingen. Leerlingen van 

omringende vo-scholen maken in het MakersLab kennis met technisch beroepsonderwijs. 

 studenten van het team Mechatronica hebben hun eigen industriële Smart Industry-lijn ontwikkeld die we 

inzetten en doorontwikkelen in het reguliere onderwijs.  

 het team Bouwkunde heeft aandacht voor circulariteit als vast onderdeel opgenomen in haar curriculum.  

 het team IT & Development is aangesloten op de ontwikkelingen van de ICT Campus. Studenten pakken 

regionale vraagstukken op, we hebben een nauwe samenwerking met hbo-instellingen en met elkaar 

denken we mee over het ontwikkelen van een digitale werkplaats.  

 

In 2019 is de positionering van Knooppunt Techniek binnen COG aan de orde geweest, met verschillende scenario’s. 

Onze afwegingen hadden te maken met de afstand van Knooppunt Techniek tot het reguliere onderwijsproces en onze 

plaats in de regio. Hierop is besloten om de positie van Knooppunt Techniek naast de scholen te houden als onderdeel 

van COG. De directie van Knooppunt Techniek legt rechtstreeks verantwoording af aan het college van bestuur van 

COG. Het adagium ‘van COG, voor COG’ en ‘van de regio, voor de regio’ blijft onverminderd van kracht. De regio 

FoodValley is ons werkgebied. Onze activiteiten gaan we verbreden naar aangrenzende sectoren waarin technologie 

(zorg en logistiek) duidelijk aanwezig is.  
   

Kiezen voor techniek start al in het basisonderwijs. Dan ontstaan beelden bij leerlingen, niet pas bij de keuze voor een 

profiel in het voortgezet onderwijs. Daarom richt Stichting TechnoDiscovery zich op het primair onderwijs, dat bovendien 

een opdracht heeft om in 2020 aandacht te geven aan Wetenschap & Technologie. Op verschillende plaatsen ontstond 

de behoefte om Technodiscovery nieuw leven in te blazen. Knooppunt Techniek bracht partijen bij elkaar, met als 

resultaat een nieuw programma dat wordt uitgevoerd in Technova College. Sinds oktober ontvangt TechnoDiscovery 

hier wekelijks groepen leerlingen die aan de slag gaan met uitdagende opdrachten. Knooppunt Techniek zorgt voor de 

ontwikkeling van het programma, de planning van de evenementen en de begeleiding van de groepen. 
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3 Personeel en Organisatie 
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3.1 Formatie en kengetallen  
  

Ten opzichte van 2018 is het totaal aantal werknemers binnen COG in 2019 gestegen van 1.154 naar 1.169 (zie figuur 8 

en tabel 22). Bij het Arentheem College is zowel het aantal medewerkers als het aantal fte gestegen. Door de stijging in 

het leerlingenaantal bij het Arentheem College wordt de toename in het aantal fte bijna in het geheel veroorzaakt door 

een toename in het onderwijzend personeel. Bij ROC A12, GD, UPGRADE en Het Perron zijn slechts kleine wijzigingen 

te zien in het aantal medewerkers, ten opzichte van 2018. In tabel 22 is een overzicht van het totaalaantal medewerkers 

en fte binnen COG in 2017, 2018 en 2019 opgenomen.   

  

      

Figuur 8 Aantal medewerkers en aantal fte’s uitgesplitst naar man/vrouw 
 

Werkgever  2017 2018 2019 

  Aantal  fte  Aantal  fte  Aantal  fte  

Arentheem College  339  251,8  338  261,4  349  271,5  

Het Perron  189  150,8  179  144,5  176  139,3  

GD  63  53,0  59  50,7  69  60,5  

ROC A12  589  436,1  561  414,4  555  409,9  

UPGRADE  12  4,2  17  7,0  20  7,8  

Totaal COG  1.192  895,9  1.154  878,4  1.169  889  

 Tabel 22 Totaal aantal medewerkers COG 

Leeftijdscategorieën 

Voor COG werken 529 mannen en 640 vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën. Circa 11% is 30 jaar of jonger, het 

gaat hierbij om 129 medewerkers: 57 mannen en 72 vrouwen. Binnen COG zijn 364 medewerkers werkzaam in de 

leeftijd van 55 jaar of ouder, dit is 31% van het totale aantal medewerkers. Het betreft 195 (158 fte) mannen en 169 (119 

fte) vrouwen. ROC A12 heeft een hoger percentage (36%) dan Arentheem College (24%) en Het Perron (32%). De 

gemiddelde leeftijd is het hoogst bij UPGRADE (50 jaar), gevolgd door ROC A12 (48 jaar), Het Perron (46 jaar), 

Arentheem College (44 jaar) en de GD (43 jaar).  
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Voor het Arentheem zat bijna 71% van de medewerkers in het primaire proces (OP). Voor Het Perron lag het 

percentage iets lager met bijna 65%. Bij ROC A12 lag het percentage op iets meer dan 65%. Zie tabel 23 voor een 

overzicht.  

  

  OP  OOP  OBP  Directie  Management  Niet in 

loondienst  

Totaal  

Arentheem 

College  

247  65  19  5  Nvt  13  3494  

Het Perron  114  50  3  2  5  Nvt  176  

ROC A12  357  49  148  1  nvt  nvt  555  

Tabel 23 Functiecategorieën in aantallen op Arentheem College, Het Perron en ROC A12  

 

Met betrekking tot functieverdelingen in LB,LC en LD schalen zat het overgrote deel van de medewerkers in een LB 

schaal (62% bij Arentheem College, 77% bij Het Perron en 68% bij ROC A12). Zie tabel 24 voor een overzicht.    

 

  LB  LC  LD  

Arentheem College  149  48  42  

Het Perron  84  24  1  

ROC A12  216  100  1  

Tabel 24 Functieverdeling in aantallen LB, LC en LD  

Uitstroom 

In 2019 heeft de stichting van een aantal collega’s afscheid genomen; in totaal is 203 FTE uitgestroomd. De 

belangrijkste redenen van uitstroom was enerzijds dat collega’s met pensioen zijn gegaan en anderzijds dat tijdelijke 

contracten afliepen en niet zijn verlengd. Zie tabel 25 voor een overzicht.    

  

  Arentheem College Het Perron ROC A12 GD UPGRADE 

Einde inleenperiode  n.v.t.  0,5683  2,8219  0,4458  0,6850  

Einde contract  11,1417  17,2555  60,08  8,1345  1,1209  

Gepensioneerd  1,6511  17,8041  49,8426  n.v.t.  1,7  

Initiatief wg.  1,4667  1,6044  0,2204  n.v.t.   n.v.t.  

Overgeplaatst om technische redenen  0,0017  n.v.t.  0,0245  0,4296  n.v.t.  

Overleden  0,7684  n.v.t.  n.v.t.  0,3003  n.v.t.  

Vrijwillige beëindiging  7,8603  5,3064  10,0749  1,7700  0,0833  

Totaal  22,889  42,5387  123,0667  11,08  3,5892  

 Tabel 25 Uitstroom in FTE (betreft zowel interne als externe medewerkers) 

Verzuim  

COG breed lag het verzuimpercentage op 6,42%, dit is een stijging ten opzichte van 2018 (6,22%).   

Uitgesplitst per onderdeel binnen COG zien we het hoogste verzuimpercentage bij Het Perron (7,74%) en de GD 

(7,12%). Ten opzichte van vorig jaar betekent dit een stijging voor beide onderdelen. Ook binnen het Arentheem College 

en Upgrade is een kleine stijging zichtbaar. Het verzuimpercentage van ROC A12 is licht gedaald, echter nog steeds 

hoog te noemen. Zie figuur 9 voor een overzicht van de verzuimpercentages.     
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  Figuur 9 Verzuimpercentage 

 Figuur 10 Nulverzuim               Figuur 11 Verzuimfrequentie 

        

     

Werkgever 2016 2017 2018 2019 

Arentheem College    4,15% 6,01% 5,64% 5,82% 

Het Perron  5,12% 3,61% 6,91% 7,74% 

GD  2,51%               3,5% 5,04% 7,12% 

ROC A12                5,6% 6,45% 6,64% 6,22% 

UPGRADE  2,91% 1,14% 1,38% 1,86% 

Totaal COG  4,75% 5,41% 6,22% 6,42% 

Tabel 26 Verzuimpercentage 2016 tot en met 2019  

In 2019 is voor alle onderdelen van COG het verzuimbeleid geactualiseerd. Voor het COG-brede verzuimbeleid, dat nu 

bij het GMO ter instemming ligt, is zowel binnen als buiten de organisatie input opgehaald. Het conceptbeleid is daarna 

met de leidinggevenden van de scholen besproken. Tijdens deze bijeenkomsten bleek dat er behoefte was aan 

praktische en ondersteunende informatie. Het verzuimbeleid is daarom doorontwikkeld tot een kennisdocument, met 

achtergrondinformatie voor zowel leidinggevenden als medewerkers.  

  

Het Perron en ROC A12 hebben een preventief beleid gezondheidsrisico’s voor medewerkers, waarin o.a. werkdruk als 

thema is uitgewerkt. Alle collega’s krijgen de mogelijkheid om een reflectiegesprek te voeren met een extern bureau. 

Daarnaast wordt er, in overleg met de bedrijfsarts, leidinggevende/teamleiding, preventief en curatief externe coaching 

en begeleiding ingezet voor medewerkers. In 2019 heeft ROC A12, met instemming van de OR, een werkdrukplan 

opgesteld. Het plan heeft als doel een gezond en goed werkklimaat te creëren, waarin medewerkers met werkplezier 

hun bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit, het behalen van de doelen van het team, de locatie en de organisatie. In 

2020 wordt het plan verder uitgewerkt.   
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In 2019 is het ziekteverzuim bij het Perron gestegen naar 7,74%. De meldingsfrequentie is gedaald naar 1,38%. De 

stijging van het verzuim is met name het gevolg van een aantal langdurig zieke medewerkers. 2,34% verzuimt tussen de 

1 en 42 dagen, 3,42% verzuimt tussen de 43 t/m 365 dagen, 1,77% verzuimt langer dan 1 jaar en 0,21% verzuimt 

langer dan 2 jaar.   

  

Het verzuimpercentage van het Arentheem College is in 2019 licht toegenomen van 5,77% in 2018 naar 5,82 % in 2019. 

De verzuimfrequentie is ook iets gestegen van 1,47 in 2018 naar 1,55 in 2019. Zowel het korte verzuim (tot en met 7 

dagen), het middellange verzuim (tot en met 6 weken) en het lange verzuim (tot 1 jaar) zijn gestegen.  De volgende 

trends vallen op:  

 Het verzuimpercentage van mannen is gedaald van 5,88% in 2018 naar 5,53% in 2019, terwijl het 

verzuimpercentage van vrouwen is gestegen van 5,84% in 2018 naar 6,8% in 2019.  

 Mannen hebben zich in 2019 vaker ziekgemeld dan vrouwen. De meldingsfrequentie bij mannen bedraagt 

1,7, die bij vrouwen 1,45.  

 Het percentage nul verzuim bij mannen bedraagt 31%, dat bij vrouwen 23,5%.  

 In de leeftijdsgroep tot 35 jaar is het verzuimpercentage gedaald. We zien daar wel een 

meldingsfrequentie van 1,78.   

 In de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar is het verzuimpercentage in 2019 nagenoeg gelijk aan dat in 2018, resp. 

6,88% en 6,85%.  De meldingsfrequentie is wel gestegen van 1,14 in 2018 naar 1,37 in 2019.  

 In de leeftijdsgroep vanaf 64 jaar bedraagt het verzuimpercentage in 2019 7,44%. In 2018 was dit nog 

11,7%. De meldingsfrequentie van deze leeftijdsgroep is gestegen van 0,79 in 2018 naar 1,07 in 2019.  

  

Bij ROC A12 was het verzuimpercentage 6,64% in 2018, in 2019 is dit gedaald naar 6,22%, een daling van 0,42%. Het 

gedeelte van het verzuimpercentage met een duur van 43 dagen of meer is 4,27%. De bedrijfsarts heeft geconstateerd 

dat in 2019 (zoals ook in 2017 en 2018) het verzuim met een medische oorzaak een groot aandeel heeft. De 

verzuimfrequentie is in zijn totaliteit licht gestegen van 0,96 naar 0,99. We zien de hoogste verzuimfrequentie in 

onderwijsperiodes 1 en 2 (september t/m maart).   

  

Bij de GD laat het ziekteverzuimcijfer een stijgende lijn zien ten opzichte van 2018 (van 5,04% naar 7,12%). De stijging 

heeft vooral betrekking op langdurige ziekte. Door het aantal verzuimmeldingen is te constateren dat het percentage 

door enkele medewerkers wordt beïnvloed. Het betreft voornamelijk verzuim met medische oorzaak.   

3.2 Professionalisering 
De ontwikkeling van onze medewerkers is direct verbonden aan de ontwikkeling van het onderwijs. Om die relatie te 

verstevigen hebben ontwikkelactiviteiten een nauwe samenhang met onderwijsontwikkelingen en feedback van de 

leerling/student en andere stakeholders. In 2019 hebben onze scholen ruim geïnvesteerd in de ontwikkeling en kwaliteit 

van de medewerkers.  

 

Tijdens studiemiddagen worden workshops over ICT, activerende didactiek, ontwikkelen van nieuw toetsbeleid en LOB 

aangeboden. In teams is er gewerkt aan het verbeteren van (activerende) didactiek. Vier collega’s hebben meegewerkt 

aan (professionalisering van) COG-visitaties. Collega’s van de technische profielen hebben hun technische 

vaardigheden verbeterd door diverse cursussen te volgen bij de betreffende vakopleidingen. Het Onderwijs Service 

Centrum verzorgt jaarlijks een mentorcursus specifiek voor nieuwe docenten van Het Perron. Op individueel niveau 

volgen collega’s cursussen en/of opleidingen.  

 

In 2019 waren 12 docenten van Het Perron in opleiding voor het behalen van hun bevoegdheid, één docent was in 

opleiding voor een extra bevoegdheid, één docent volgde de master SEN en drie collega’s volgden een 

professionaliseringstraject op het gebied van leiding geven en management. Twee docenten hebben hierbij gebruik 

gemaakt van een lerarenbeurs.   
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Nieuwe docenten leren van en met elkaar tijdens 4-6 

intervisiebijeenkomsten per schooljaar, gedurende hun 

eerste twee jaren op Het Perron. Startende collega’s 

nemen gedurende 3 jaar deel aan een begeleidings- en 

professionaliseringsprogramma. 

 

  

In september 2019 heeft binnen het Arentheem College opnieuw een brede conferentie plaatsgevonden onder het motto 

leren van, met en over elkaar. De conferentie startte met een inleiding van J. Kessels over de vraag of toekomstig en 

uitdagend onderwijs vraagt om gespreid leiderschap. Aansluitend waren er een aantal workshops gekoppeld aan de 

verschillende lesdomeinen.   

  

Op de scholen van het Arentheem College is de professionalisering van medewerkers gekoppeld aan de ontwikkelingen 

binnen het onderwijs. Op het Thomas a Kempis betekent dit bijvoorbeeld dat er trainingen en intervisie plaatsvinden op 

het gebied van de coachende mentor en trainingen in het werken met portfolio’s. Op het Titus Brandsma richt de 

professionalisering zich op differentiatie en moderne didactiek. Op Leerpark Presikhaaf is er veel aandacht voor 

intervisie en collegiale visitatie.  

  

Jaarlijks worden binnen het Arentheem College scholingen verzorgd voor startende medewerkers, startende mentoren, 

herstelgericht werken en BHV/EHBO. Daarnaast verzorgt Scala jaarlijks een of meerdere cursussen, afhankelijk van de 

vraag die er binnen de scholen bestaat. Een medewerker van Scala wordt op aanvraag ingezet voor SVIB (School 

Video Interactie Begeleiding).  

  

In 2019 zijn twee schoolopleiders begonnen met de opleiding Schoolopleider. Aan startende werkplekbegeleiders is de 

basiscursus werkplekbegeleider aangeboden. Daarnaast vinden er in samenwerking met Scholengroep Over en Midden 

Betuwe themabijeenkomsten voor werkplekbegeleiders plaats- en intervisiebijeenkomsten.   

  

In 2019 is voor drie docenten de zij-instroomsubsidie aangevraagd. Een van deze zij-instromers volgt het 

Onderwijstraineeship. Dat is een tweejarig traineeprogramma voor academici met een achtergrond in een vak waarvoor 

een tekort aan docenten bestaat of dreigt. Het programma dat de onderwijstrainees volgen wordt bekostigd uit de zij-

instroomsubsidie.  

  

13 docenten studeren met een lerarenbeurs voor een tweede bevoegdheid in een ander vak of in eerstegraads 

bevoegdheid voor het eigen vak. De professionalisering van leidinggevenden vindt onder meer plaats in Management 

Platform VO. In 2019 zijn er vanuit dit platform vijf studiebijeenkomsten georganiseerd voor afdelingsleiders en 

directeuren van de vo-scholen van COG. Het ging onder meer over visie op leiderschap,  Deep Democracy, lessen uit 

Canada en de (veranderende) rol van de leidinggevenden binnen onze scholen. Daarnaast zijn er schoolleiders die een 

opleiding volgen en vindt op het Thomas a Kempis coaching van het lokaal management team (LMT) plaats.  

 

ROC A12 heeft In 2019 geïnvesteerd in scholing/ontwikkeling van haar medewerkers. De onderwijsdag was voor alle 

medewerkers en stond in het teken van Samen Leren, Samen Werken. Voor de medewerkers met de rol  

personeel en/of kwaliteitszorg en het management is een 24 uurs themabijeenkomst georganiseerd.   
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In 2019 zijn medewerkers die deel uitmaken van de examenorganisatie geschoold. Het gaat hierbij om trainingen voor 

docenten met de rol examinering, DEC-leden en assessoren. Ook hebben auditorentrainingen en bijeenkomsten voor 

werkplekbegeleiders en studieloopbaanbeleider plaatsgevonden. Een aantal docenten heeft een individueel ontwikkel-

traject gevolgd op het gebied van onderwijskundig leiderschap. Methodieken om het didactisch handelen te versterken 

hebben ook bijgedragen aan de taakvolwassenheid in het team. Binnen deze trajecten is het essentieel om samen te 

erkennen wat nodig is en vanuit eigenaarschap verbetering na te streven.  

   

In 2019 zijn twee medewerkers gestart met een masteropleiding, één van hen kwam in aanmerking voor een 

lerarenbeurs. Voor 2019 - 2020 hebben nog zeven docenten een lerarenbeurs aangevraagd voor een bacheloropleiding, 

waardoor er in totaal acht docenten gebruik maken van de lerarenbeurs.  

 

De ondersteunende diensten van ROC A12 hebben in 2019 een professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van 

efficiency. Een groot aantal medewerkers heeft een training Lean Management gevolgd en met succes afgerond. Deze 

cursus is gericht op het efficiënter inrichten van (bedrijfs)processen door maximale waarde voor de klant te realiseren 

met zo min mogelijk verspilling.   

 

   2017  2018  2019  

Arentheem College   11  12  13  

Het Perron   8  1  1  

ROC A12   8  8  8  

 
Tabel 27 Gebruik lerarenbeurs in 2017, 2018 en 2019 in aantal docenten 

Bevoegdheden leraren en docenten   

Bij Het Perron was 91% van de leraren bevoegd of in opleiding om hun bevoegdheid te behalen. Van de onbevoegde 

medewerkers heeft het merendeel wel een pabobevoegdheid of een onderwijsbevoegdheid.  

   

Eind 2019 was binnen het Arentheem College 91,1% van de docenten bevoegd, 8,4% van de docenten waren 

benoembaar dat wil zeggen dat zij bezig zijn met een opleiding om hun bevoegdheid te behalen. Slechts 0,5% van de 

docenten was niet bevoegd en niet in opleiding. Dit betreffen docenten die tijdelijk ter vervanging in dienst zijn.   

   

Bij ROC A12 is het streven dat iedere docent bevoegd voor de klas staat. Diegene die niet bevoegd is, start, zo spoedig 

mogelijk na indiensttreding, de opleiding van de PDG (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) of een tweedegraads 

lerarenopleiding. Eind 2019 was 95,3% bevoegd, 3,8% is onbevoegd en in opleiding en voor 0,9% start de opleiding in 

2020.   
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Innovatie binnen teams: Smart 

Industry-lijn Mechatronica 

 

Het was een boeiend project voor studenten, dat ook van de 

docenten andere manieren van lesgeven en begeleiden heeft 

gevraagd. Samen met bedrijven met verschillende expertises 

bedachten zij samen oplossingen om een zichtbare innovatie (Smart 

Industry Productielijn) in te zetten in het onderwijs.  

 

De lessen werden vooral Just in Time (JIT) gegeven, wat betekent 

dat de lesonderwerpen werden afgestemd op datgene dat op dat 

moment nodig was. Daarnaast werd door de lessen het minimum 

niveau van de student bewaakt en heeft elke student basiskennis 

opgedaan. Door deze opzet konden studenten naar interesse 

verdieping zoeken en gingen docenten hun nieuwe rol nog beter 

afstemmen. Hierdoor kregen ze een beter beeld -en respect- voor 

elkaars expertise.    

 

 

 

              Trots op… 

Studenten 
mechatronica 
ontwerpen en 
realiseren eigen 
Smart Industry-lijn.   
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3.3 Medewerkerstevredenheid    
In januari 2019 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij zowel ROC A12 als de GD. De respons van 

de GD ligt op 82,4%. De benchmark binnen het mbo ligt op 76%. De gemiddelde betrokkenheid bij de GD scoort een 

6,5. Dit ligt ruim onder het landelijk gemiddelde binnen het mbo (7,3). Het thema betrokkenheid is onderverdeeld in zes 

thema’s: mijn werk, mijn werk en energie, mijn team, mijn leidinggevende, mijn organisatie en mijn 

ontwikkelmogelijkheden. Binnen alle thema’s (op mijn werk en energie na) wordt onder het landelijk gemiddelde 

gescoord. De toevoeging van extra vragen, waarop over het algemeen vrij laag is gescoord, kan van invloed zijn 

geweest op de scoren van 6,5 voor betrokkenheid.  

 

        
Figuur 12 Medewerkerstevredenheid ROC A12 

Uit de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (januari 2019) van ROC A12 blijkt dat zowel de 

werknemerstevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid zijn gestegen ten opzichte van de vorige meting in 2017. Als 

het gaat om betrokken- en bevlogenheid van de medewerkers dan liggen de resultaten onder het landelijke gemiddelde 

zoals gemeten in de Benchmark.  

  

Als trotspunten worden de werksfeer, studentgerichtheid en ontwikkelingsmogelijkheden genoemd. 

Verbetermogelijkheden komen naar voren op het terrein van communicatie, transparantie en arbeidsvoorwaarden. ROC 

A12 legt in 2020/2021 de focus op waarderen en belonen, het werkdrukplan en het verbeteren van transparantie in 

besluitvormingsprocedures.   

   

In 2019 is binnen het Arentheem College het MTO afgenomen. Uit de resultaten blijkt dat de algemene tevredenheid 

ongeveer even hoog (7,7) is als in 2017 (7,6). In vergelijking met de landelijke benchmark wijken de scores op de 

verschillende domeinen niet veel af. Alleen de domeinen arbeidsomstandigheden, beloning en ontwikkelings-

mogelijkheden worden lager beoordeeld dan het landelijke gemiddelde. Verder is uit de resultaten op te maken dat het 

onderwijzend personeel (OP) over de meeste  arbeidsgerelateerde aspecten minder tevreden is dan het onderwijs-

ondersteunend personeel (OOP). Bij het domein beloning zien we de grootste negatieve afwijkingen van de benchmark, 

zowel bij OP als bij OOP. Over de arbeidsomstandigheden is het OP het minst tevreden in vergelijking met de 

benchmark. En over de collega’s zijn zowel de OP’ers als de OOP’ers het meest tevreden vergeleken met het landelijke 

gemiddelde. Helaas kon er uit de gegevens in het MTO dit jaar geen onderscheid worden gemaakt tussen de 

verschillende schoollocaties. Daarom was het niet mogelijk om hier op locatieniveau conclusies of verbeteracties aan te 

verbinden. Besloten is om het MTO in het voorjaar van 2020 te herhalen. Dan loopt de tweejaarlijkse MTO-cyclus weer 

gelijk met Het Perron, hier wordt het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2020 weer afgenomen.     
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3.4 Ontwikkelingen HRM   

Professionele (onderwijs)organisatie    

Om onze ambities te realiseren is het belangrijk dat er een professionele organisatie staat, waar medewerkers graag 

(samen)werken om uitdagend onderwijs te verzorgen. Medewerkers voelen zich uitgedaagd om in ontwikkeling en 

beweging te blijven; zij nemen regie over hun loopbaan. Ook weten ze tot welke resultaten hun werkzaamheden leiden. 

Ze hebben een onderzoekende en ondernemende houding als het gaat om hun bijdrage en ze verantwoorden zich 

daarover. Ook potentiële medewerkers weten de weg naar COG te vinden. Ze voelen zich welkom in onze organisatie 

en worden gewaardeerd om hun inbreng.     

   

In maart 2018 is in samenspraak met het Strategisch Beraad van COG de HR-agenda tot stand gekomen. De HR-

agenda heeft als doel om te komen tot een nieuw en innovatief personeelsbeleid dat aansluit bij de strategische 

doelstellingen van de stichting COG. In de HR-agenda zijn de thema’s (1) aantrekkelijk en goed werkgeverschap, (2) 

persoonlijke groei en (3) arbeidsaanbod opgenomen.  In 2019 zijn we binnen deze thema’s aan de slag gegaan en zijn 

de visie en uitgangspunten geformuleerd voor de beleidsonderdelen Waarderen en Belonen, Professionalisering, 

Levensfasebeleid en Verzuimbeleid. 2020 zal in het teken staan van het uitwerken en verder implementeren van het 

beleid. Wij beogen met ons beleid, waarin de visie op het nemen van eigen regie door medewerkers uitgedragen wordt, 

bij te dragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers, en daarmee ook aan de 

professionele organisatie.     

Banenafspraak mbo en vo    

De participatiewet en de afspraken omtrent de banenafspraak zijn vanaf 2015 van kracht. COG steunt dit doel vanuit 

intrinsieke motivatie, onze bestuurlijk propositie luidt: “COG participeert mee”. In 2019 zijn veel goede initiatieven tot 

stand gekomen met wisselende resultaten. Het gaat veelal om maatwerk en dus blijft het zoeken naar de juiste modus. 

Ook in 2020 blijven we ons inspannen om succesvolle plaatsingen te realiseren.   

   

Voor de GD is de realisatie van 1,7 participatiebaan (= 25,5 klokuren per week) niet behaald. Vanuit HR hebben 

meerdere gesprekken plaatsgevonden met een jobcoach om de samenwerking te intensiveren. Desondanks bleef de 

juiste match tot dusver uit. De oorzaak hiervan ligt met name gelegen in het feit dat de verschillende teams binnen de 

ondersteuning momenteel niet de gewenste begeleiding kunnen bieden die noodzakelijk is.   

   

In 2019 heeft Het Perron 2,35 participatiebanen van 25,5 uur ingevuld. Sinds december 2019 tellen de cijfers van de 

marktsector ook mee in het aantal participatiebanen. Het Perron zet via inkoop IW4 mensen (mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt) in voor de schoonmaak. Vanuit de schoonmaak telt Het Perron dan 5,67 participatiebanen mee 

voor de banenafspraak (situatie december 2019). In totaal zit Het Perron eind 2019 daarmee op een cijfer van 8,02 

participatiebanen.    

    

Binnen het Arentheem College zijn in 2019 twee vacatures ingevuld in het kader van de banenafspraak. Het betreft 

totaal 1,5 fte, dit komt overeen met 2,17 participatiebanen.   

  

Bij ROC A12 is het aantal participatiebanen ongewijzigd bleven ten opzichte van 2018, dit zijn 2,48 participatiebanen. 

Evenwel zijn er vele initiatieven geweest om de samenwerking te intensiveren en een goede match mogelijk te maken. 

Voorbeelden zijn: een meet & greet met HR, jobcoaches van het UWV Ede en Arnhem en contactpersonen van 

gemeenten Ede, Veenendaal, Wageningen en Arnhem. Met de cateraar van ROC A12 is de samenwerking gezocht, wat 

inmiddels heeft geleid tot een proefplaatsing in 2020. Een soortgelijke samenwerking is opgenomen in het contract met 

het schoonmaakbedrijf. Er hebben diverse gesprekken met kandidaten plaatsgevonden, wat niet heeft geleid tot een 

plaatsing.   
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Jaar  ROC A12 

streefcijfer     
ROC A12 

gerealiseerd     
Arentheem+     
Het Perron 

streefcijfer     

Arentheem 

gerealiseerd     
Het Perron     
gerealiseerd     

Arentheem +     
Het Perron 

totaal      

2015    1,8    2,51     1,37     0,55     0     0,55     

2016    3,9    4,0     2,95     1,73     2,55     4,28     

2017    6,0    3,29     4,50     7,39     2,55     9,94     

2018    11,4    3,01     7,6     4,39     4,10     8,49     

2019  12,7   4,34    12,1     4,54    8,02    12,56   

Tabel 28 Quotum banenafspraak   

Beloningsbeleid CvB en RvT    

COG volgt de toetsingscriteria en regelgeving van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dit wordt door drie 

afdelingen financiën, human resource management en personeelsadministratie regelmatig gecontroleerd. Hierover vindt 

rapportage plaats naar de concern controller en de leden van college van bestuur en leden van de raad van toezicht.     

3.5 Uitgaven uitkeringen 
Een van de aandachtspunten voor het beleid in 2021 is de beheersing van uitgaven met betrekking tot uitkeringen. Na 

ontslag van een medewerker wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, blijft COG als werkgever verantwoordelijk 

voor de begeleiding. We onderkennen dat het beleid nog niet op het gewenste niveau is. Wel handelen we op de 

volgende wijzen om uitgaven rond uitkeringen te beheersen:  

 

Uit tijdelijk dienstverband ziek uit dienst 

Voor de begeleiding van medewerkers die uit een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst gaan en onder de ziektewet 

vallen blijft COG verantwoordelijk. Het vaststellen van de duur en hoogte van de ziektewet uitkering en de begeleiding 

tijdens deze periode is uitbesteed aan HCA (Human Capital Alert). Er is nauw contact tussen HCA en COG over de 

voortgang van het ziekteverloop en over de activiteiten die nodig zijn om de ex-medewerkers toe te leiden naar het 

arbeidsproces, in het 1e dan wel in het 2e spoor.  

 

Arbeidsongeschiktheid tijdens vast dienstverband  

COG heeft in het traject naar eigen risicodragerschap van de WGA besloten om de begeleiding in eigen hand te 

houden. Dit heeft er toe geleid dat medewerkers, die tijdens een vast dienstverband arbeidsongeschikt raken en bij wie 

na einde wachttijd een WIA uitkering wordt toegekend door het UWV, worden begeleid door COG. Met individuele 

maatwerktrajecten wordt onderzocht of re-integratie elders of op een andere functie mogelijk is. Indien re-integratie niet 

mogelijk blijkt, kan COG het UWV verzoeken om een herbeoordeling van de WGA-uitkering naar een IVA-uitkering.  

WW- en BW-uitkering na ontslag 

Met de medewerkers die na ontslag recht hebben op een WW- en BW-uitkering is periodiek contact. Er wordt individueel 

maatwerk ingezet wanneer nodig, met als doel iemand zo spoedig mogelijk naar passend werk op de arbeidsmarkt te 

leiden. In sommige gevallen is dit om moverende redenen niet meer mogelijk.   

3.6 Overig   
 

A. Functiebouwwerk   

Begin 2018 is binnen het Arentheem College gestart met de actualisatie van de OOP-functies op de scholen. Het betreft 

de functiegroepen onderwijsassistent, administratie en beheer en onderhoud. Eind 2019 is dit traject afgerond. Binnen 

de overige onderdelen van de stichting hebben in 2019 geen grote wijzigingen plaatsgevonden in het functiebouwwerk.    
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B. Werving & Selectie   

In kalenderjaar 2019 zijn binnen Het Perron 20 vacatures geweest, hiervan zijn er 18 vervuld. Met name de tijdelijke 

vervangingsvacatures blijken steeds lastiger in te vullen. Dat betekent dat er voor de invulling van die vacatures steeds 

vaker gebruik gemaakt wordt van bemiddelingsbureaus. In het voorjaar 2019 zijn we gestart met het werven van 

medewerkers voor het schooljaar 2019-2020. In het laatste kwartaal van 2019 zijn er ook nog een aantal vacatures 

geweest vanwege vertrekkende medewerkers en vervanging.     

   

Over het algemeen krijgt Het Perron positieve reacties terug over de manier waarop de werving en selectie is 

vormgegeven. Nieuwe medewerkers en studerende medewerkers krijgen een goede begeleiding waarbij de HR-

adviseur en docentenbegeleider of schoolopleider nauw samenwerken. In het eerste jaar worden 4-6 intervisie-

momenten gepland en in het tweede jaar volgen er nog vier. Dit zorgt voor een goede binding tussen collega’s.    

   

Binnen het Arentheem College zijn in 2019 alle 81 vacatures vervuld, het betrof 33 vervangingsfuncties waarvan 15 in 

verband met zwangerschap. Met name deze vervangingsfuncties, zeker als de startdatum niet aan het begin van het 

schooljaar ligt, blijken steeds moeilijker in te vullen. Er is in 2019 dan ook 13 maal gebruik gemaakt van een externe 

organisatie om de vacatures te vervullen. Voor alle andere functies leert de praktijk dat, zeker als op tijd met de werving 

wordt gestart en er voor een substantiële omvang wordt geworven, er voldoende geschikte kandidaten beschikbaar 

zijn.   

   

Binnen ROC A12 zijn de moeilijk in te vullen vacatures ongewijzigd gebleven te opzichte van 2019. Het gaat hierbij met 

name om docenten voor beroepsgerichte vakken, zoals ICT, verpleegkunde en technische vallen, 

zoals mechatronica en bouwkunde. Daarnaast blijven de vacatures docent Nederlands niet eenvoudig in te vullen. Van 

de 76 vacatures zijn er 70 ingevuld. Dit heeft geleid tot hogere kosten in de werving en door tijdelijke externe inhuur om 

lesuitval te voorkomen. Nieuwe medewerkers worden begeleid door het team. De begeleiding  

wordt gefaciliteerd door het desbetreffende team. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan de invulling van de 

jaartaak van startende docenten.   

   

In 2019 waren er vier vacatures binnen de Gemeenschappelijke Dienst (GD), welke allen zijn ingevuld. Tabel 29 geeft 

een overzicht van de vacatures binnen de scholen en de GD.  

     

School   Aantal vacatures  Aantal ingevuld  Aantal vervanging/verlof  

Arentheem College   81  81  33  

Het Perron   20  18  6  

ROC A12    76  70  6   

GD    4  4   0   

Tabel 29 Aantal vacatures 2019 
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4 Bedrijfsvoering 
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4.1 Facilitaire zaken en huisvesting  

In 2019 is door het CvB en de RvT een strategisch huisvestingsplan vastgesteld voor alle COG-scholen en onderdelen. 

Dit plan heeft als doel om onze huisvestingsportefeuille meer flexibel, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig te maken. 

‘Huisvesting volgt onderwijs’, is de kern van onze strategie. Dat wil zeggen dat de onderwijsvisie leidend is voor de 

keuzes die we binnen huisvesting maken. De huisvestingsstrategie, voor de periode 2020-2024, ontwikkelt zich langs 

drie lijnen:    

 de doorlopende taak om de functionaliteit en flexibiliteit van de onderwijsgebouwen te verbeteren 

 het verkleinen van de huisvestingsportefeuille op basis van een marktconform ruimtegebruik  

 het duurzamer maken van de huisvesting op basis van wettelijke eisen en de ambitie van COG.   

  

Op Leerpark Presikhaaf is volgens deze strategie de tweede fase van de verbouwing afgerond. Voor Dulon College 

zijn verkennende voorbereidingen getroffen voor mogelijke herbouw en/of nieuwbouw van de school in 2023. Dit zal 

in 2020 verder worden uitgewerkt in een huisvestingsvoorstel. In 2019 is gestart met het ophalen van de onderwijsvisie, 

waarop we de verdere planning gaan baseren.    

  

Functionaliteit en flexibiliteit  

In 2019 zijn al verbeteringen doorgevoerd aan een zorg & technologielokaal met de nieuwste technologische 

toepassingen in de zorg (domotica), met o.a. sensoren en camera's die gegevens kunnen meten en registreren. 

Daarnaast is er een verpleegpost ingericht waar de systemen worden uitgelezen en studenten overleg voeren. In een 

rollenspel kunnen we in dit lokaal calamiteiten simuleren en studenten uitdagen hiervoor oplossingen te vinden.    

Ruimtegebruik  

In het nieuwe schoolgebouw van Technova College zijn het MakersLab en TechnoDiscovery terug in de school 

ondergebracht. Centraal in het gebouw is hiervoor een glazen wand geplaatst, om zowel ruimte te creëren voor een 

gedeelde werkplaats als het behoud van de inrichting en uitstraling van Technova College. En zo zijn er meer ruimtes in 

onze schoolgebouwen aangepast en opgeknapt om efficiënt met ruimtes om te gaan en de leer- en leefbaarheid te 

vergroten. Zoals akoestische panelen die een magazijn ook als werkplaats geschikt maken, een fitness en fysioruimte, 

verbeterde klimaatbeheersing en een schuifdeurwand om een multifunctionele ruimte te creëren.   

  

Duurzaamheid  

Voor alle panden van de stichting is de verplichte EED Audit uitgevoerd (Energy Efficiency Directive Audit). In de audit 

wordt per gebouw informatie verzameld over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden. Hieruit volgen 

eventuele maatregelen om op korte en lange termijn energie te besparen. De uitkomsten hebben we verwerkt in 

de MeerjarenOnderhoudsPlanning en gedeeld met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarmee hebben we 

voldaan aan de informatieplicht. Het Perron is in 2019 gestart met het vervangen van de conventionele verlichting door 

ledverlichting. Met deze aanpassing bereiken we een aanzienlijke energiebesparing van minimaal 60% op het elektra-

verbruik van de verlichting. Op alle locaties zijn we gestart met afval scheiden en zijn we in gesprek met verschillende 

afvalverwerkers om het afval op de juiste manier te verwerken.    

Prettige en veilige werkomgeving  

Na een aanbestedingstraject i.s.m. CHE heeft COG sinds oktober een nieuw schoonmaakcontract met CSU. Een 

schoonmaakbedrijf met een locatiespecifieke aanpak die belang hecht aan gastvrijheid en het creëren van banen voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omzien naar de ander is een belangrijke waarde van COG. Deze waarde 

laten we graag ook tot uiting komen in het schoon houden van onze gebouwen. Zo faciliteren we een prettige 

werkomgeving in ruime zin. Dulon College is een van de ‘gezonde scholen’ van COG en is er wederom in geslaagd de 

gouden Schoolkantineschaal van het Voedingscentrum te bemachtigen. De gouden schaal wordt uitgereikt aan gezonde 

schoolkantines met een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod. Daarbij hebben we het meubilair van de kantine 

gefaseerd vernieuwd en het terras op het schoolplein opgeknapt.    

  

Cameratoezicht is onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van COG. Binnen onze scholen waren veel 

verschillende typen veiligheidscamera’s aanwezig, met elk hun eigen video management systeem. Zoveel systemen in 

gebruik hebben, vergt veel van het beheer. Daarom hebben we in 2019 het camerabeleid gewijzigd en gekozen voor 

één platform met een systeem waarop uiteenlopende camera’s kunnen draaien.   
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 4.2 ICT   

Samenwerken met Office 365   

Sinds de implementatie van Office 365 in 2018 zijn op verschillende plekken in de organisatie stappen gemaakt. We zijn 

nog niet zover doorontwikkeld als we hadden gewild, maar in de nieuwe Sharepoint omgeving worden steeds meer 

communicatiepagina’s ontwikkeld, die de functionaliteit van de oude omgeving vervangen. Op een van de locaties wordt 

zelfs verkend wat de mogelijkheden zijn van een gedeelde communicatiepagina met studenten. Initiatieven als deze 

gebeuren vooral ad-hoc en zijn nog niet project-gedreven. In het eerste kwartaal van 2020 gaan we in een stageproject 

met twee IT-studenten van CHE wel onderzoeken hoe medewerkers nu samenwerken in Office 365. En wat er nodig is 

om het gebruik ervan eventueel naar een hoger niveau te brengen. We gaan ook kijken welke organisatieonderdelen al 

toe zijn aan de volgende stap: docent en student laten samenwerken in Office 365, bijvoorbeeld met Microsoft Teams.   

 

Vernieuwing dataopslag en studentinformatiesysteem  

Operational Datastore (ODS) is de plek waar alle data van COG wordt opgeslagen, van bronsysteem tot 

gebruikersaccounts. In 2019 is intern gewerkt aan een nieuwe ODS, omdat de vorige verouderd was. Gaandeweg 

hebben we onze werkwijze moeten bijstellen, omdat het nieuwe studentinformatiesysteem (SIS) van ROC A12 erg 

afhankelijk is van de ODS. De doorontwikkeling van de ODS hebben we verder doorgezet in samenwerking met een 

externe partij. Naar verwachting zal de ODS aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 zijn afgerond. Vervolgens 

kan het SIS op deze nieuwe omgeving aansluiten. Bij het ontwerp en de implementatie van het nieuwe SIS (Osiris) voor 

ROC A12, heeft ICT ook een grote rol bij het leggen van de koppeling met andere systemen en het overzetten van data 

uit het huidige SIS (Eduarte).   

  

Co-locatie servers en vernieuwing netwerkruimte   

Door vernieuwende technieken van de afgelopen jaren, de toenemende samenvoeging van servers en opslag in 

de cloud (zoals SaaS applicaties als Office 365), is de hoofdserverruimte uit 2007, ons ontgroeid. Het bleek niet rendabel 

om de serverruimte op deze schaal te vernieuwen. Om de volgende strategische redenen hebben we ervoor gekozen 

om ons serverpark te verhuizen naar Dataplace Arnhem:    

Door de beweging naar de cloud, zal de omvang van ons serverpark steeds verder afnemen. Dataplace biedt flexibiliteit 

in de afname van opslagcapaciteit. Bovendien is dit in de toekomst eenvoudig af te schalen.   

Dataplace garandeert ook een hogere beschikbaarheid en veiligheid (Tier3) dan in eigen beheer mogelijk is.   

Omdat Dataplace onderdeel is van het glasvezelnetwerk van COG, worden geen extra datakosten gemaakt, in 

tegenstelling tot andere datacenters. Door de strategische ligging van Dataplace in ons glasvezelnetwerk, zijn de locaties 

in Arnhem in mindere mate afhankelijk van onze locatie in Ede. Zo zijn we een stap dichterbij het strategische 

uitgangspunt dat alle locaties IT-technisch onafhankelijk van elkaar werken. Daarnaast hebben we op de 

locatie Reehorsterweg 80 (waaronder Dulon College) de netwerkruimte in een nieuw jasje gestoken om daar voor de 

komende tijd de beschikbaarheid van het netwerk beter te kunnen garanderen en te voldoen aan de eisen van het 

nieuwe camerasysteem.    

 

4.3 Marketing & Communicatie (M&C)  
In een complexe organisatie met verschillende stakeholders, zoals in het onderwijs, streven we naar een stevige 

verbinding tussen de omgevingsfactoren van COG en de interne organisatie. Interne communicatie speelt hierin een 

sleutelrol. Met de herinrichting van de ondersteunende diensten, heeft het CvB de eerste stappen gezet om de 

onderlinge bekendheid tussen de vakgebieden van de organisatie te vergroten. Met enkele medewerkers binnen het 

vakgebied communicatie, hebben we een werkgroep gevormd om de huidige structuur van de afdeling marketing en 

communicatie te herzien en zo bij te dragen aan een effectievere en efficiëntere inrichting. In lijn daarvan zijn we 

gestart met een plan van aanpak voor een verbeterde interne communicatie, mede ter ondersteuning van de transitie.    
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10 jaar Leerpark Presikhaaf   

Alle Arentheem-scholen zijn vertegenwoordigd op scholenmarkten in de regio. In samenwerking met een aantal vo-

scholen is een schoolkeuzegids ontwikkeld voor de ouders van basisschoolleerlingen van groep 8, waarin de scholen 

zich presenteren. Daarnaast organiseren we zelf open dagen, minilessen, DO IT-lessen en informatieavonden. Ook 

waren we op de jaarlijkse Techniekdag aanwezig met een stand, om onze doelgroep te bereiken en naamsbekendheid 

te verhogen. Leerpark Presikhaaf stond in het teken van haar 10-jarig bestaan, dat feestelijk is gevierd met verschillende 

activiteiten, waaronder een Jubileum Open Huis en een schoolfeest.    

CSV wordt Het Perron   

Voor Het Perron was 2019 het jaar van de transitie van CSV Het Perron naar Het Perron. Door alle lagen van de school 

zijn bijeenkomsten geweest, waarin we de organisatie hebben beschreven, allereerst in de vorm van onze droom. 

Vervolgens hebben we invulling gegeven aan onze kern, belofte, bewijs en onze identiteit. Dit resulteerde in een nieuwe 

positionering en nieuw logo met als pay-off ‘Het Perron brengt je praktisch overal’. We zijn trots op Het Perron. En dat 

hebben we uitgedragen op campagnebeelden langs de weg en in de media in Veenendaal.   

  

Bezoekers Het Perron  

Rond de herfstvakantie starten we met de werving van leerlingen, door de groepen 8 van basisscholen uit te nodigen 

voor onze open dagen. In 2019 hebben we ongeveer 1100 bezoekers ontvangen tijdens deze twee dagen. We hebben 

projecten gedraaid in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, zoals diverse techniekbedrijven, Stichting Buitenzorg, 

Ouwehands dierenpark en zorginstellingen. In juni vielen eerstejaars leerlingen in de prijzen met de Vakkanjer Scouts. 

Een delegatie uit Japan kwam op bezoek om te zien en ervaren hoe wij Levensecht Leren toepassen op Het Perron.    

Positionering mbo-scholen, naamsbekendheid en sterke merken  

De mbo-scholen van COG zijn in de afgelopen jaren gepositioneerd als kleinschalige scholen met ieder een eigen naam 

en identiteit, te weten: Astrum College, Dulon College en Technova College. Het merk ROC A12 treedt op de 

achtergrond en fungeert als een koepelorganisatie voor de nieuwe merken. Studenten werven lukt alleen als de scholen 

een goede naamsbekendheid hebben. Dat betekent dat wij de komende jaren extra inzetten om het publiek bekend te 

maken met deze nieuwe positionering. Dit is een doorlopende opdracht, waarbij we zoeken naar vernieuwende 

strategieën die passen bij onze doelgroep. De wijziging van de positionering biedt ons marketingkansen om studenten, 

opleidingen en de identiteit van de scholen met elkaar te matchen. De werving van leerlingen en studenten is de 

hoofdtaak van de afdeling M&C, om de continuïteit van de scholen te waarborgen. Vijf keer per jaar staan onze deuren 

open voor potentiele studenten en hun ouders. We bieden ze informatie over onze mbo-opleidingen en ze krijgen ter 

plekke een indruk van de sfeer op onze scholen. Ook gaan docenten naar scholenmarkten en voorlichtingsavonden op 

vo-scholen, zowel in de omgeving als in randgebieden zoals de Achterhoek of de Betuwe.   

  

Werven met bedrijven  

In de TechHub van Technova College organiseren we specifieke evenementen om toekomstige studenten nu al te 

interesseren voor techniek. Vanuit Zorg & Welzijn werken we samen met WZW en organiseren we Meet & Greet dagen 

om herintreders en zij-instromers te bereiken. In 2019 behaalden we een groot aantal bezoekers tijdens de Meet & Greet 

die aansloot op de landelijke campagne ‘Ik Zorg’. Studenten konden zich direct inschrijven en een match maken met een  

van de aanwezige zorgorganisaties, een mooi voorbeeld van de opbrengst van samenwerking met het bedrijfsleven.   

4.4 Inkoop  
De afdeling Inkoop is een nieuwe afdeling die in begin 2019 is opgericht. Sinds eind 2019 zijn op de afdeling werkzaam 

een teamleider, een inkoper, een medewerker en een assistent. De eerste opdracht was de bestaande contracten van 

alle locaties van COG inzichtelijk krijgen en beheren via een contractadministratiesysteem. Vanuit die database werken 

we met een inkoopkalender. Hiermee willen we o.a. overkoepelende contracten realiseren, zoals een schoonmaak- 

contract. In een doorkijk naar 2020 melden we dat alle inkoopmedewerkers in de diverse scholen werken om de 

verbinding te leggen met het onderwijs. Door te weten wat er speelt kunnen we concrete acties uitzetten.  

De implementatie van het inkoopbestelsysteem staat ook op de planning. Een van onze ambities is om het aantal 

leveranciers met 20% terug te dringen.   
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Het Perron 

Het Perron is officieel de nieuwe naam van onze school. Daar zijn 

we trots op! Onze nieuwe uitstraling laat nog beter zien waar we 

voor staan en waar we voor gaan.  

 

Het Perron laat leerlingen groeien zonder grenzen door uitdagend, 

modern en veelzijdig beroepsgericht onderwijs. Op weg naar een 

toekomst met perspectief. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden. 

Groeien in kennis en kunde, maar ook in sociale en 

beroepsvaardigheden. Groeien als mens en (toekomstig) 

werknemer.  

Op Het Perron ontwikkelt elke leerling alle kennis, inzichten en 

vaardigheden die nodig zijn om te kunnen doorgroeien op de 

arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. En zolang wij niet in grenzen 

denken, is alles mogelijk. https://youtu.be/gFJ6SFcJZg8  

 

 

              Trots op… 

CSV Het 
Perron heet  
per 1 augustus 
2019 Het 
Perron 

 

https://youtu.be/gFJ6SFcJZg8
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5 Governance 
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De raad van toezicht, het college van bestuur en de medewerkers van COG richten zich op het bereiken van 

maatschappelijke doelen, waarvoor publieke middelen zijn ontvangen. Het college van bestuur en de raad van toezicht 

willen de ontvangen publieke middelen op een zorgvuldige wijze besteden. Goed bestuur is hierbij het uitgangspunt. 

De raad van toezicht en het college van bestuur vinden het belangrijk dat dit uitgangspunt tot uitdrukking komt in de 

cultuur en het beleid (en de verantwoording daarover). Zo ook in de uitstraling en het imago van COG.   

 

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor 

goed onderwijs. De raad van toezicht heeft als taak toezicht 

te houden op de besturing van COG.  

 

Goed bestuur 

Bij goed bestuur ligt de nadruk op de bestuurscultuur. De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, 

verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie zijn leidend voor de manier waarop de raad van 

toezicht en het college van bestuur hun taken en rollen vervullen. De raad van toezicht, het college van bestuur en de 

medewerkers van COG conformeren zich aan de ‘branchecode goed bestuur in  

het mbo’ en de ‘code goed onderwijsbestuur vo’. Beide codes zijn gebaseerd op vigerende wet- en regelgeving. 

Bovendien bevatten ze voorschriften op het gebied van de verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van 

belangenverstrengeling. In 2018 is er een handboek ontwikkeld met daarin de vigerende governance documenten. In 

2019 heeft toetsing op dit handboek en eventuele bijstelling van de governancedocumenten plaatsgevonden. Een 

belangrijke ontwikkeling hierin is het herzien van de statuten van de stichting COG. Begin 2020 zullen deze statuten van 

kracht worden. 

   

Het integraal analyseren en interpreteren van kengetallen over financiën, personeel, bedrijfsvoering, inhoud en  

de kwaliteit van het onderwijs maken onderdeel uit van goed bestuur. Systemen van planning & control, 

risicomanagement en kwaliteitszorg zijn nodig om dit op de verschillende niveaus binnen de organisatie te borgen. Deze 

systemen bieden het college van bestuur ondersteuning bij het voeren van de dialoog met directies en de raad van 

toezicht. Binnen COG is voor de sturing en beheersing een planning & control cyclus ingericht. In hoofdstuk 6 wordt 

verder in gegaan op de planning- & control-cyclus.   

   

De raad van toezicht en het college van bestuur conformeren zich bij de bezoldiging aan de Wet Normering 

Topinkomens, die per 1 januari 2015 in werking is getreden. Deze wet bepaalt de vergoeding van bestuurders  

en de honorering van toezichthouders in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt intern en door de accountant getoetst 

of de verstrekte bezoldiging past binnen wet- en regelgeving. Met dit verslag wordt de bezoldiging 2019 vóór 1 juli 

2020 openbaar gemaakt. De gegevens voor de bezoldiging van topfunctionarissen zijn opgenomen in de jaarrekening.    

5.1 Raad van toezicht  
De wettelijke taak van de Raad van Toezicht houdt in dat toezicht gehouden wordt op de rechtmatige verwerving van 

middelen en de rechtmatige en doelmatige besteding van deze middelen. De RvT heeft zich nauwgezet gekweten van 

deze taak. Daarbij is de raad van toezicht verantwoordelijk voor goedkeuring van het strategisch perspectief, de 

begroting en de jaarrekening. Het toezicht wordt uitgeoefend met inachtneming van de Branchecode goed bestuur in het 

mbo en de Code goed onderwijsbestuur vo, de statuten en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In het 

verslagjaar is veel aandacht besteed aan communicatie; goed bestuur en toezicht komen immers tot stand in dialoog.     

Governance   

In 2017 zijn naar aanleiding van de Wet Versterking Bestuurskracht diverse governance documenten opgesteld en 

geactualiseerd. In 2018 en 2019 is hier een vervolg aan gegeven door de diverse governance documenten op 

te nemen in het Handboek Governance. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats door de raad van toezicht op het eigen 

functioneren. Deze evaluatie staat los van het functioneren in samenwerking met het bestuur. Dit laatste onderdeel van 

de evaluatie is aan de orde geweest in de RvT vergadering van 16 december 2019 en als zodanig opgenomen in het 

verslag van deze vergadering dat werd vastgesteld op 3 februari 2020. Het eerste onderdeel is niet op een moment 
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uitgevoerd. Eind 2018 kondigde de toenmalige voorzitter RvT zijn vertrek aan in verband met zijn benoeming tot  

bestuursvoorzitter van een mbo-instelling. In dit verband is eind 2018/begin 2019 gesproken over zijn opvolging en is het 

functioneren van de leden RvT aan de orde gesteld. Dit proces kreeg als uitkomst dat een voorzitter uit eigen kring 

voortkwam. Een tweede moment van evaluatie vond plaats in de laatste vergadering in 2019. Deze gang van zaken 

heeft ertoe geleid dat in 2019 geen formele evaluatievergadering heeft plaatsgevonden. Het voornemen is om in 2020 in 

het najaar een evaluatie te laten uitvoeren, onder de leiding van een externe voorzitter.  

Inspectie   

In oktober 2019 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs het themaonderzoek ’Governance in het mbo’ over het 

samenspel tussen raden van toezicht en colleges van bestuur. Uit het onderzoek blijkt dat het interne toezicht in het 

mbo, dat wordt uitgevoerd door de raden van toezicht, de laatste jaren professioneler is geworden en kan worden 

bevorderd door continue reflectie en intervisie. De raad van toezicht is nauw betrokken bij het reilen en zeilen van COG 

en fungeert, behalve als werkgever, ook als adviseur en sparringpartner voor het college van bestuur. Dialoog, reflectie 

en tegenspraak zijn hierbij sleutelwoorden.      

Bezoldiging    

De bezoldiging van de raad van toezicht is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens. De 

bezoldiging per lid is opgenomen in de Verantwoording Wet Normering Topinkomens 2019 bij onderdeel B jaarrekening 

op pagina 130.      

Vergaderingen   

Via vergaderingen, schriftelijke rapportages, verslagen en individuele gesprekken wordt de raad van toezicht op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen COG. De raad van toezicht en het college van bestuur komen ten minste 

viermaal per jaar bijeen. In 2019 heeft de voltallige raad van toezicht acht keer vergaderd. Om medewerkers, studenten 

en leerlingen op hun locaties te ontmoeten, vonden de vergaderingen zoveel mogelijk plaats op een van de locaties van 

COG. Zo zijn het Leerpark Presikhaaf in  Arnhem, de Gemeenschappelijke Dienst in Ede, Het Perron 

Veenendaal, het Astrum College Velp en het Dulon College Ede bezocht en was er voorafgaande aan de vergadering 

een presentatie door de (onderwijs)teams.   

   

Sfeer en werkwijze tijdens de vergaderingen waren prettig en constructief. Er was ruimte voor het delen van visies, 

achtergronden en adviezen. De variatie in de vergaderlocaties biedt de raad van toezicht een waardevolle gelegenheid 

om leerlingen en studenten in hun eigen habitat te ontmoeten. Deze praktijkbezoeken worden als bijzonder leerzaam en 

verrijkend ervaren.    

   

In het voorjaar van 2019 is het Strategisch Perspectief 2019-2022 ’Samen voor het onderwijs van morgen’ met diverse 

gremia en medezeggenschapsorganen besproken en goedgekeurd door de raad van toezicht. In het Strategisch 

Perspectief staan de ambities verwoord die richtinggevend zijn voor de komende jaren.    

   

Een ander belangrijk document is ’Gefundeerd bouwen aan de toekomst van COG’, het Strategisch Huisvestingsplan 

2020-2024. Op basis van de strategische doelen van COG zijn de huisvestingsambities voor COG in het najaar van 

2019 voorgelegd aan en geaccordeerd door de raad van toezicht.      

Commissies   

De vijf leden van de raad van toezicht houden toezicht op het functioneren van het college van bestuur en - middels 

commissies - op specifieke onderwerpen. Door de brede samenstelling van de raad van toezicht is alle deskundigheid 

aanwezig om de toezichthoudende taak adequaat te vervullen. De vergaderingen van de raad van toezicht worden 

voorafgegaan door vergaderingen van de auditcommissie (zes keer bijeen gekomen) en de commissie onderwijs, 

kwaliteit en identiteit (drie maal bijeen gekomen). Daarnaast kent de raad van toezicht een remuneratiecommissie die 

onder andere de jaargesprekken met het college van bestuur en de concern controller heeft gevoerd. Deze commissie 

heeft ook de salarissen van de leden van het college van bestuur en de vergoeding opgesteld voor de leden van de raad 

van toezicht in 2020.    

   

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/themarapporten/2019/11/04/governance-in-het-mbo


  

   65  

De auditcommissie besprak het bestuursverslag en de jaarrekening, de managementletter en het accountantsverslag 

over 2018, en bereidde het gesprek met de accountant voor. De auditcommissie was betrokken bij de selectie voor de 

keuze van een nieuwe accountant voor COG. In de auditcommissie zijn de financiële evaluatie van aanbesteding 

nieuwbouw Technova, de Kaderbrief 2020, 1e en 2e trimesterrapportage 2019 en het bestedingsplan 

bestemmingsreserves Kwaliteitsagenda 2019-2022 doorgenomen. Daarnaast is aandacht besteed aan de governance-

reglementen, het treasurystatuut en –jaarplan, en de uitgangspunten van het Strategisch Huisvestingsplan 2020-2024. 

De bespreking van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting over de periode 2020-2024 in de raad van 

toezicht zijn voorbereid door de auditcommissie. Zowel de inhoudelijke als de strategische discussie met het college 

van bestuur en de concerncontroller over deze onderwerpen vonden plaats in een open en constructieve setting.   

   

De commissie onderwijs, kwaliteit en identiteit ziet toe op de interne controle van de onderwijs- en examen-kwaliteit, en 

de kwaliteitsborging. Dit jaar was er met name aandacht voor de kwaliteitsverslagen, de trimester-rapportages en de 

taakvolwassenheidsmonitor. De diverse commissies stellen samen met de leden van het college van bestuur 

adviezen op voor de voltallige raad van toezicht. De commissievergaderingen bieden ook de ruimte om meer in detail in 

te gaan op de geagendeerde onderwerpen.   

    

Waardering    

Door de jaren heen is er door alle betrokkenen gebouwd aan een robuust COG. De raad van toezicht spreekt haar 

waardering uit voor de resultaten die in verslagjaar 2019 zijn bereikt. Op deze plaats wil de raad van toezicht alle 

medewerkers, directie en bestuur bedanken voor hun inzet, professionaliteit en passie.    

    

5.2 GMO  
Het GMO is het gemeenschappelijke medezeggenschapsorgaan van GMR Arentheem, MR Het Perron, OR 

Gemeenschappelijke dienst en OR ROC A12. Na de zomervakantie zijn er een paar personele wijzigingen binnen het 

GMO geweest. Robbert Veens is gestopt als voorzitter GMO (en GMR Arentheem). Thea Nabring is tot voorzitter van 

het GMO benoemd en Peter van Abswoude is tot secretaris/vicevoorzitter van het GMO benoemd.   

  

In dit kalenderjaar zijn een aantal onderwerpen besproken en sommige onderwerpen zijn voorzien van instemming of 

een adviesaanvraag. Enkele onderwerpen die ter tafel zijn gekomen zijn:   

  

 Gezondheid en verzuimbeleid   

 Klachtenregeling   

 Strategisch Perspectief 2019-2022   

 De Kaderbrief   

 De herinrichting van de ondersteunende diensten   

 Waarderen en belonen   

 De hoofdlijnen van de geconsolideerde COG begroting   

 Levensfase beleid   

  

Het GMO heeft in verband met de wijziging van de werkkostenregeling per 01-01-2020 gebruik gemaakt van het 

initiatiefrecht. Als ongevraagd advies hebben we een aantal suggesties gedaan om invulling te geven aan de 

(verruiming van de)  werkkostenregeling, zoals leasemogelijkheden voor een fiets.    

 

Als novum heeft het GMO een tweedaagse gehouden met als doel elkaar nader te leren kennen om zodoende beter 

gebruik te kunnen maken van elkaars expertise.  Met het CvB hebben we tijdens deze tweedaagse een ‘benen-op-tafel’-

gesprek gevoerd. We hebben uitgebreid gesproken over het reglement m.b.t. advies- c.q. instemmingsrechten GMO: De 

effectieve inzet en specifieke onderwerpen die de gehele stichting aangaan horen thuis op de agenda van het GMO. 

Alle andere onderwerpen worden binnen de eigen medezeggenschapsorganen besproken en van advies of instemming 

voorzien.   
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Theater SPAAK  
 

Spaak is de naam van de muziektheatergroep van Arentheem College. 
Een groep die jaarlijks een fantastische voorstelling vol acteerwerk, 
dans, muziek en zang verzorgt. Allemaal uitgevoerd door onze eigen 
leerlingen! 
 
In 1993 begon Spaak met een handjevol leerlingen en driehonderd 
bezoekers. Inmiddels zijn de voorstellingen zo populair dat leerlingen 
auditie doen en de voorstellingen een week lang uitverkocht zijn. 
Spaak is niet alleen maar leuk. Je leert:  
 

 je talenten op het gebied van toneel, dans, muziek, zang en 
vormgeving te ontplooien 

 op topniveau te presteren: Spaak werkt met professionele 
begeleiders (zoals een regisseur, dansdocente, orkestleider, 
koordirigent en beeldend kunstenaar), waardoor je extra veel 
leert 

 samenwerken met andere leerlingen uit verschillende 
jaarlagen 

 belangrijke theaterstukken en toneelliteratuur kennen 
 

 

          Trots op… 

Op topniveau 
leren over dans, 
zang, muziek en 
toneelliteratuur  
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5.3 OR Gemeenschappelijke Dienst (GD)  
De OR GD is actief sinds 2015 en had bij aanvang enkel de focus op de GD. Sinds 2016 is daar ook de 

vertegenwoordiging in het Gemeenschappelijke Medezeggenschap Orgaan (GMO) bijgekomen, dat op COG-

niveau werkzaam is. In 2019 liep de eerste zittingsperiode van de OR af en zijn er verkiezingen georganiseerd, met de 

volgend mutaties als gevolg:    

 twee leden zijn afgetreden (Corinne de Blaaij en Danny Groeneveld) 

 tijdelijk lid is definitief toegetreden (Richard Willems) 

 toetreden nieuw lid (Norbert Beerten) 

  

Naar aanleiding van de verkiezingen zijn ook de rollen opnieuw verdeeld. De nieuwe voorzitter is Pascal Krosse en als 

secretaris is Richard Willems benoemd. In verband met het project ondersteunende diensten is na de verkiezingsronde 

door de OR bepaald dat de zittingsperiode van de nieuwe OR maximaal zal lopen tot het moment dat de nieuwe 

organisatiestructuur van kracht wordt. Zoals nu bekend is dat per 1 juni 2020. Vanaf dan is de GD zodanig 

anders ingericht, dat nieuwe verkiezingen op zijn plaats is om een goede vertegenwoordiging van de gehele dienst 

te waarborgen. Net als voorgaand jaar zijn twee leden afgevaardigd in het GMO, waarin gedurende het jaar regelmatig 

overleg wordt gevoerd met het CvB. In 2019 zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:   

 Strategisch perspectief 2019-2022;   

 Kaderbrief 2020;   

 Begroting 2020-2024;   

 COG beleid waarderen en belonen;   

 COG verzuimbeleid;   

 Levensfase beleid COG.    

5.4 GMR Arentheem College  

2019 was voor het Arentheem College een jaar waarin de personeelsbezetting van de medezeggenschapsraad  

de nodige veranderingen onderging. Astrid van der Geld, medewerker van het Leerpark, verliet de 

medezeggenschapsraad en Yadi Drachtsma heeft het stokje van haar overgenomen. De voorzitter, Robert Veens, was 

genoodzaakt het voorzitterschap op te geven, omdat hij de afdelingsleider van het havo-bovenbouwteam ging 

vervangen. David Goldsmid heeft het voorzitterschap op zich genomen.   

  

Ook binnen de ouder- en leerlinggeleding hebben enkele verschuivingen plaatsgevonden. We hebben dit jaar drie 

enthousiaste leerlingen in onze raad: Joost  Haikes, Kerim Guzel en Mirte Rouwenhorst. Zij vergaderen actief mee 

namens de leerlingenraad, brengen goede punten in en denken mee over het beleid van Arentheem zoals bijvoorbeeld 

de vakantieregeling of het pestprotocol. Daarnaast hebben we één nieuwe ouder, Margareth Gerritsen, 

vertegenwoordiger van het Leerpark. Hierdoor zijn alle vestigingen van het Arentheem college minimaal met een ouder 

en een leerling vertegenwoordigd.    

  

Door meer en beter gebruik te maken van de digitale middelen zijn we actief in de communicatie met en 

informatieverstrekking aan de achterban. We vinden het belangrijk zichtbaar te zijn in de organisatie. Dat geldt voor alle 

geledingen. Een belangrijk speerpunt blijft het vergroten van onze ouderbetrokkenheid op alle vestigingen. Hierover zijn 

we constant in gesprek met ouders en directie. Afgelopen schooljaar hebben we ons voornamelijk beziggehouden met 

de ontwikkelingen binnen de GMO en met name de onderwijsondersteunende diensten. Verder volgen we als GMR een 

aantal grote processen binnen de organisatie op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen, zoals de “Keuzes 

van TaK”, waarin we bezig zijn geweest met het anders vormgeven van ons onderwijs.   

  

5.5  MR Het Perron  
2019 was voor de MR van CSV Het Perron een bewogen jaar! Er mag niet meer gerookt worden op het hele terrein, we 

hebben een andere roostereenheid, Mirjam Bosch is vertrokken als locatiedirecteur en we heten inmiddels Het Perron. 

We hebben zeker niet stil gezeten en goed van ons laten horen in al deze processen.     
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In de samenstelling van alle geledingen zijn we dit jaar nauwelijks veranderd waardoor we verder konden bouwen aan 

onze plannen van vorig schooljaar. We hebben ingezet op het verbeteren van de communicatie naar de achterban en 

vergroten van de ouderbetrokkenheid. We merken dat we als raad steeds beter, scherper en kritischer kunnen spreken 

met directie over belangrijke zaken. Afgelopen jaar hebben we als MR ingestemd met de vakantieregeling en de 

gewijzigde roostereenheid met bijbehorende lessentabel. Daarnaast hebben we o.a. positief geadviseerd op de 

examinering van klas 3, de nieuwe directiestructuur van Het Perron, de begroting en de invulling van onze onderwijstijd. 

Ook zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond de herinrichting van de ondersteunende diensten.   

  

5.6 OR ROC A12  
Ton Nispeling verstrekt de OR namens het Astrum College. De OR heeft het afgelopen jaar een aantal beleidsstukken 

zien passeren en daar een advies- of instemming op gegeven. In de OR hebben wij het o.a. gehad over 

het examenreglement, de RI&E, het studentenstatuut, Hoofdlijnen van de begroting ROC 

A12, Onderwijsperiodisering en het Werkdrukplan. Niet alle beleidsstukken zijn in 2019 afgerond. Zo moeten o.a. de 

onderwerpen Belonen en Waarderen en Levensfase Personeelsbeleid in 2020 terugkomen op de agenda van de OR.     

5.7 Centrale Studentenraad (CSR) ROC A12  

De Centrale Studentenraad voert overlegvergaderingen met het college van bestuur. We geven gevraagd en 

ongevraagd advies aan het college van bestuur. Periodiek voeren we overleg met (een afvaardiging van) de 

locatieraden.  En we functioneren als verbinder tussen de locatieraden en hun achterban richting de directie en het 

CvB.  Colin Hut, voorzitter van de Centrale Studentenraad ROC A12 2019 geeft in 2020 het stokje aan Bas Oostveen, 

voorzitter van de Centrale Studentenraad ROC A12 2020.   

   

ROC A12 is op verschillende manieren in gesprek met studenten. Dit doen zij onder andere door:   

1 minuuts-enquêtes, studentdebatten, studentambassadeurs, JOB monitor, Centrale Studentenraad en Locatieraden. 

De studenten in de Centrale Studentenraad hebben als specifieke taak vorm geven aan de formele medezeggenschap 

binnen ROC A12. Hierbij kunnen zij een beroep doen op verschillende rechten, namelijk:    

Initiatiefrecht, instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht.  In 2019 heeft de CSR instemming verleend op het 

examenreglement, OWO 2020 inclusief derde leerweg  en het studentstatuut.    

 

Overige activiteiten:    

 Meedenken over de vragenlijst JOB.  

 Een steekproef doen naar de kennis en behoefte van de huidige studenten in het kader van Alumnibeleid.  

 Betrokkenheid bij het opstellen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

 De CSR heeft een advies geschreven over de inzet van Keuzedelen.   

 Een afvaardiging van de CSR heeft deelgenomen aan de Studentenarena van het Astrum College.   

  

Verder zijn de studenten druk geweest met de hoofdlijnen van de begroting. In 2020 gaat de Centrale Studentenraad 

aan de slag met werving en meer verbinding met de overige vormen van participatie en medezeggenschap binnen ROC 

A12.    
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6 Financiën, toekomst en continuïteit 
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In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste ontwikkelingen in de baten en lasten van COG over 

2019. De toelichtingen in dit hoofdstuk spitsen zich toe op de voorgezet onderwijs scholen (Arentheem College, 

Praktijkschool en Het Perron) en het middelbaar beroepsonderwijs (ROC A12). Daarnaast vallen ook de activiteiten van 

Knooppunt Techniek, UPGRADE en de Beheersstichting binnen de Stichting COG. Bij het samenstellen van de cijfers is 

rekening gehouden met de onderling te elimineren posten binnen en tussen de verschillende onderdelen. Ook wordt er 

in dit hoofdstuk een toelichting gegeven op het treasurybeleid van COG en de continuïteitsparagraaf. 

6.1 Stand van zaken op hoofdlijnen 
Het exploitatieresultaat van COG bedroeg in 2019 € 0,5 miljoen positief. Dit resultaat is € 1,2 miljoen meer dan de 

begroting. 

 

Aan de batenkant vallen de rijksbijdragen € 2,2 miljoen hoger uit ten opzichte van de begroting, met name door 

loonbijstellingen 2019 vanuit OCW. Verder heeft het vo in december 2019 een bijzondere en aanvullende bekostiging 

van circa € 0,6 miljoen voor onder andere lerarentekort en werkdrukvermindering vanaf 2020. Het mbo heeft een 

aanvullende bekostiging vanuit de VSV-middelen ontvangen. Deze aanvullende VSV-middelen bedragen circa € 0,5 

miljoen meer dan voorzien in de begroting. De student- en leerling bijdragen vielen € 0,2 miljoen lager uit dan begroot. 

Dit komt met name door het besluit om de vrijwillige bijdrage mbo niet meer te factureren. Ook de opbrengsten vanuit 

werk voor derden waren € 0,2 miljoen lager, vanwege achterblijvende omzet op het gebied van techniektrajecten via 

UPGRADE. De overige baten waren € 0,5 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door extra 

projectgelden en hogere detacheringsinkomsten dan begroot. 

 

Aan de lastenkant waren de personele lasten € 0,4 miljoen lager dan begroot. Dit werd veroorzaakt door lagere inhuur 

van personeel niet in loondienst. Bij opstellen begroting was hier een hogere inzet voorzien. De afschrijvingen waren € 

0,2 miljoen lager dan begroot, doordat investeringen in gebouwen en ICT zijn uitgesteld tot volgende jaren. De 

huisvestingslasten vielen € 1,0 miljoen hoger uit dan begroot door een hogere dotatie aan de voorziening Groot 

Onderhoud van € 0,6 miljoen. De hogere dotatie komt voort uit de bijstelling van het meerjaren onderhoudsplan. Tevens 

is er sprake van hogere kosten voor klein onderhoud, schoonmaakkosten en overige huisvestingskosten van € 0,4 

miljoen. De overige lasten waren per saldo € 0,9 miljoen hoger dan begroot onder andere door hogere lasten voor 

diverse projecten. 

 

Ten opzichte van 2018 laten de baten een stijging zien van € 0,1 miljoen, terwijl de lasten met € 1,2 miljoen zijn 

gestegen. Deze stijging van de lasten is met name veroorzaakt door hogere personele lasten door de structurele 

loonstijgingen vanuit de cao-vo en cao-mbo. Hiervoor zijn ook hogere rijksbijdragen ontvangen. De belangrijkste 

ontwikkelingen in de baten en lasten lichten we hierna per post toe. 
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6.2 Baten 
In 2019 waren de totale baten € 89,3 miljoen, € 0,1 miljoen hoger dan in 2018. In de volgende figuur is weergegeven uit 

welke bronnen COG in 2019 haar middelen kreeg.  

 

 

Normvergoedingen mbo en vo 

De normvergoedingen voor het vo en het mbo betreffen de rijksbekostiging voor de reguliere exploitatie. Deze 

vergoedingen zijn gebaseerd op student- en leerlingaantallen en bij het mbo ook op de diploma-aantallen. De 

bekostigingssystematiek voor het mbo is gebaseerd op t-2 en voor het vo op t-1. De bekostiging voor het mbo is 

daarmee gebaseerd op de student- en diploma-aantallen van 1 oktober 2017 en de bekostiging voor het vo op de 

leerlingaantallen van 1 oktober 2018. 

 

Tussen 2016 en 2017 is het studentenaantal van ROC A12 gestegen met 8 studenten. De normvergoeding voor het 

mbo is in 2019 met € 0,9 miljoen gedaald ten opzichte van 2018, dit wordt ten eerste veroorzaakt door een daling van 

bol’ers en een stijging van bbl’ers -/- (€ 0,4 miljoen) Tevens heeft door een gewijzigde boekingsgang een correctie van -

/- € 0,5 miljoen plaatsgevonden voor cursusgelden. Naast aantallen studenten hebben wijzigingen in de macrobudgetten 

invloed op de bekostiging. Voor het mbo is voor 2019 looncompensatie beschikbaar gesteld in de voorjaarsnota 2019 

van OCW. De normvergoeding voor het mbo is € 1,0 miljoen hoger dan begroot door deze looncompensatie, de niet 

begrote en gewijzigde boekingsgang voor cursusgelden heeft een negatieve invloed van -/- € 0,5 miljoen.   

 

Voor onze vo-scholen is tussen 2017 en 2018 het totaal leerlingenaantal gestegen met 64 leerlingen. De 

normvergoeding voor het vo is in 2019 ca. € 1,5 miljoen gestegen ten opzichte van 2018. Ook voor het vo is voor 2019 

extra looncompensatie beschikbaar gesteld in de voorjaarsnota 2019 van het ministerie van OCW. Verder is voor het vo 

een aanvullende bekostiging ontvangen van € 0,6 miljoen. Het bedrag aan normvergoeding is € 0,9 miljoen hoger dan 

het begrote bedrag, door de eerdere genoemde aanpassingen. 

Projectgelden mbo en vo 

In 2019 zijn de projectgelden voor het mbo toegenomen met € 0,2 miljoen, ten opzichte van het voorgaande jaar. Het 

betreft hier vooral de extra herverdeelde vsv middelen vanuit OCW. Ten opzichte van de begroting waren deze 

bedragen € 0,8 miljoen hoger. In 2015 kreeg Knooppunt Techniek subsidie toegekend vanuit de regeling Regionaal 

Investeringsfonds (RIF) mbo. Deze subsidie bedroeg in totaal ruim € 0,8 miljoen tot en met 2019. In 2019 hebben we 

hiervan een bedrag van € 0,2 miljoen aangewend. De subsidie is hiermee volledig besteed.  

Bij het voortgezet onderwijs (Arentheem College en Het Perron) namen de projectgelden toe met  

€ 0,1 miljoen ten opzichte van 2018 en begroot. Dit betreffen met name extra gelden uit de aanvullende subsidie 

technisch vmbo.  

41.771

33.061

5.9351.919
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390 612 4.109Herkomst van middelen  2019 (x €1.000,-)

Normvergoeding mbo (41.771)

Normvergoeding vo (33.061)

Projectgelden mbo (5.935)

Projectgelden vo (1.919)

Bijdragen SWV (689)

Gemeentelijke bijdragen (297)

Leerlingbijdragen vo (506)

Studentbijdragen mbo (390)

Werk voor derden (612)

Overige baten (4.109)
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Bijdrage Samenwerkingsverband 

De bijdrage van de samenwerkingsverbanden (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo Barneveld-Veenendaal 

en Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs) bedraagt in 2019 circa € 0,7 miljoen, bijna evenveel als in 

2018.  

Overige overheidsbijdragen en subsidies 

De bijdrage van de gemeente Rheden is nagenoeg gelijk aan het begrote en voorgaand jaar ontvangen bedrag, circa € 

0,3 miljoen.  

College-, cursus, - les- en examengelden 

De leerling- en de studentbijdragen waren voor 2019 lager, doordat door regelgeving vele leermiddelen niet meer 

mogen worden doorbelast aan leerlingen/studenten. Ook is voor het mbo vanaf schooljaar 2019/2020 de vrijwillige 

bijdrage niet meer gefactureerd.  

Overige baten 

De overige baten waren € 0,5 miljoen hoger dan begroot, dit wordt onder andere veroorzaakt door diverse teruggaven 

en hogere projectbaten. 

 

Samenvattend zijn de baten in 2019 ten opzichte van 2018 toegenomen met € 0,1 miljoen: 

-/- € 0,9 miljoen normvergoeding mbo  

+/+ € 1,5 miljoen normvergoeding vo 

+/+ € 0,2 miljoen projectgelden mbo 

+/+ € 0,1 miljoen projectgelden vo 

-/- € 0,2 miljoen leerling bijdragen vo en studentbijdragen mbo 

-/- € 0,2 miljoen werk voor derden 

-/- € 0,2 miljoen overige baten 

-/- € 0,2 miljoen overig 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit van een instelling is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering (exploitatieresultaat exclusief financiële 

baten en lasten) ten opzichte van de baten uit gewone bedrijfsvoering. De rentabiliteit van COG was met 1,8% in 2019 

even hoog als in 2018.   

 

Rentabiliteit 

 Arentheem College Het Perron ROC A12 COG23 

2019 1,6 % - 0,3 % 0,5 % 1,8 % 

2018 2,5 % 4,3 % 0,9 % 1,8 % 

Tabel 30 Overzicht rentabiliteit per organisatieonderdeel 

 

  

                                                             
 
23 De rentabiliteit van COG is berekend op basis van de cijfers incl. eliminaties. 
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6.3 Lasten 
In 2019 namen de totale lasten af met € 1,2 miljoen ten opzichte van 2018. In onderstaande figuren is een weergave 

van de samenstelling van de exploitatielasten van COG in 2019 in vergelijking met 2018: 

 

 

 

Het grootste deel van de lasten in 2019 werd besteed aan het personeel (€ 65,7 miljoen; 74%). De totale personele 

lasten zijn ten opzichte van 2018 met € 1,0 miljoen toegenomen. Deze stijging van de lasten is met name veroorzaakt 

door hogere personele lasten door de structurele loonstijgingen vanuit de cao-vo en cao-mbo. Hiervoor zijn ook hogere 

rijksbijdragen ontvangen. 

 

De afschrijvingslasten in 2019 zijn € 5,3 miljoen en daarmee € 0,1 miljoen gedaald ten opzichte van 2018, ten opzichte 

van begroot vallen deze € 0,2 miljoen lager uit. De oorzaak hiervoor zijn uitgestelde investeringen in gebouwen en ICT. 

 

De huisvestingslasten zijn in 2019 weer op het oude niveau, met uitzondering van de extra dotatie aan de voorziening 

groot onderhoud. Door de actualisatie van de onderliggen onderhoudsplannen was een grotere dotatie nodig dan 

voorzien in de begroting. In 2018 waren de huisvestingslasten in verband met tijdelijke huur en verhuiskosten inzake de 

nieuwbouw van het Technova College tijdelijk hoger.  

 

De overige lasten bedroegen in 2019 € 10,2 miljoen. Dit was € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Dit betroffen met name 

hogere projectuitgaven als gevolg van de niet in de begroting opgenomen start van het project "implementatie Osiris" 

(studentenvolgsysteem ter vervanging van Eduarte) en het grote aandeel out-of-pocket-lasten in de uitvoering van de 

vsv projecten. Verder stegen ook de kosten voor leer- en hulpmiddelen, doordat door herziene regelgeving veel 

leermiddelen niet meer mogen worden doorbelast aan leerlingen/studenten.   
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6.4 Balans 
De verkorte balans van COG en haar samenstellende delen ziet er als volgt uit (tabel 31): 

 

Verkorte balans ( x € 1.000,-) 

 2019 2018 

 Arentheem College    Het Perron ROC A12 Totaal COG Totaal COG 

Vaste activa 4.305 1.546 47.449 53.417 55.490 

Vlottende activa 19.228 6.928 17.725 44.371 40.142 

Totaal activa 23.533 8.474 65.174 97.788 95.632 

      

Eigen vermogen 18.299 6.054 49.093 73.646 73.096 

Voorzieningen 3.599 1.469 7.556 12.710 11.975 

Kortlopende schulden 1.635    951 8.525 11.432 10.716 

Totaal passiva 23.533 8.474 65.174 97.788 95.632 

Tabel 31 Verkorte balans 

Uit de balans kunnen de kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit worden afgeleid (zie tabel 32).  

 

Balansratio’s COG 

 2019 2018 

 Minimale 

norm 

Arentheem 

College 

Het 

Perron 

ROC 

A12 

Totaal 

COG24 

Totaal 

COG24 

Solvabiliteit 30% 78% 71% 75% 75% 76% 

Liquiditeit 1,2 11,8 7,3 2,1 3,9 3,8 

Tabel 32 Balansratio's 

 

De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen van COG zijn gefinancierd; met eigen en/of vreemd vermogen. 

Naarmate de solvabiliteit lager is, neemt het risico toe dat financiers hun vermogen deels of geheel verloren zien gaan. 

Het is een indicatie voor de mate waarin eventuele financiële verliezen in de toekomst kunnen worden opgevangen. Een 

lage solvabiliteit bemoeilijkt het vinden van eventuele nieuwe financiers. 

 

De solvabiliteit van COG is ten opzichte van de minimumnorm van DUO uitstekend. Om de solvabiliteitspositie te 

handhaven, is een gezonde meerjarenexploitatie vereist. In 2019 had COG een positief exploitatiesaldo, door 

eerdergenoemde oorzaken. Uitgangspunt is dat het vermogen niet zonder meer bestemd is om verliezen op te vangen. 

Daarnaast heeft het een financieringsfunctie bij het investeringsvraagstuk. Bij de verdere uitwerking van 

investeringsplannen wil COG een gezonde solvabiliteitspositie wederom niet uit het oog verliezen. Bij de 

continuïteitsparagraaf wordt hier verder op ingegaan.  

 

De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate COG aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Wanneer de 

liquiditeit groter is dan 1,0 zijn de binnenkort vervallende schulden ten minste even hoog als de liquide bezittingen. Het 

werkkapitaal is dan positief. Er is geen noodzaak om vaste activa om te zetten in liquide middelen en ook niet om extra 

financiën te verwerven om aan de verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Gelet op de minimumnorm is de 

liquiditeit van COG eveneens uitstekend. Tabel 33 geeft een analyse van de herkomst van deze groei. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
24 De solvabiliteit en liquiditeit zijn berekend op basis van de cijfers incl. eliminaties. 
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Herkomst en besteding van liquiditeit verkort (x € 1.000, -) 

 2019 2018 

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.670 5.286 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.938 -13.596 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 

Mutatie liquide middelen 3.732 -8.310 

Tabel 33 Herkomst en besteding van liquiditeit verkort 2018 en 2019 

6.5 Treasury 
Alle treasury-activiteiten zijn ondergeschikt en dienend aan de missie en visie van de stichting zoals onder andere 

opgenomen in het Strategisch perspectief. Gezien de omvang van de liquide middelen en de ontwikkelingen op de 

financiële markt is in 2018 besloten om de treasurycommissie te ondersteunen met een externe onafhankelijke adviseur 

voor inbreng van specifieke kennis van de financiële markt, borging van objectiviteit en onafhankelijkheid en verdere 

professionalisering van de treasury-activiteiten. De externe ondersteuning op het gebied van treasury is in 2019 

geëvalueerd in de treasurycommissie en vanwege de toegevoegde waarde besloten om de ondersteuning te 

continueren.  

 

De treasurycommissie heeft in 2019 driemaal vergaderd. De volgende acties stonden genoteerd in het treasuryjaarplan 

2019 (goedgekeurd 3 december 2018). Per actiepunt is aangegeven op welke wijze aan de geformuleerde opdracht 

invulling is gegeven. 

 

COG heeft ter dekking van mogelijke risico’s reserves opgebouwd. Een groot gedeelte van deze reserves is beschikbaar 

in de vorm van de liquide middelen. Om sturing te geven aan de treasuryfunctie en om eventuele risico’s te voorkomen 

wordt er binnen COG gehandeld conform het treasurystatuut.  

 

Doordat de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 de afgelopen jaren meerdere keren is gewijzigd op 

onderdelen en vanwege de doorontwikkeling van de treasuryfunctie bij COG is in het treasuryjaarplan voor 2019 

vastgelegd om het treasurystatuut te herzien. Dit heeft geleid tot een nieuw treasurystatuut die in het najaar van 2019 

door het CvB en  de RvT is vastgesteld en goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen in het treasurystatuut zijn onder 

andere de actualisatie van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen en 

de normen die onderhoudsgevoelig zijn of een tijdsgebonden karakter hebben. Deze normen worden nu apart jaarlijks 

vastgelegd in het treasuryjaarplan. Dit plan wordt nu jaarlijks gelijktijdig met de begroting ter vaststelling en goedkeuring 

aangeboden aan het CvB en RvT, besproken met de auditcommissie van de RvT. Het treasuryjaarplan 2020 is 16 

december 2019 goedgekeurd. 
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Acties jaarplan 2019 

Acties Status  

Het treasurystatuut actualiseren, waarbij onder meer de 

wijzigingen per 1 juli 2018 van de regeling beleggen, 

lenen en derivaten OCW 2016 worden verwerkt.  

Afgerond.  

Het treasurystatuut is op 30 september, onder voorbehoud van enkele 

aanpassingen, door de RvT goedgekeurd. Een aangepaste versie is op 

21 oktober door het CvB vastgesteld.  

De rekening bij Deutsche Bank opzeggen en middelen 

uitzetten op een manier die voldoet aan de regeling 

beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (indien dit in 

2018 nog niet is gerealiseerd).  

Afgerond.  

Binnen de kaders van de regeling beleggen, belenen en derivaten OCW 

2016 zijn bij een vierde financiële instelling (Handelsbanken) liquide 

middelen ondergebracht om daarmee het totaalsaldo zo goed mogelijk 

te spreiden. Handelsbanken voldoet aan de eisen die de regeling en het 

treasurystatuut voorschrijven. 

Bij het actualiseren van het treasurystatuut zal worden 

overwogen of het wenselijk is een limiet per tegenpartij 

op te nemen om het tegenpartijrisico te beheersen.  

Afgerond.  

Opgenomen in artikel 2.4.3. bij het treasurystatuut. Waarbij is 

afgesproken dat de limieten per tegenpartij in het treasuryjaarplan zal 

worden opgenomen. Voor 2020 is het limiet per tegenpartij € 15 miljoen 

zolang de tegenpartij voldoet aan de regeling beleggen, belenen en 

derivaten OCW 2016. Wanneer een tegenpartij een ratingdaling 

ondergaat van 1 notch en daarmee niet meer voldoet aan de regeling 

beleggen, belenen en derivaten OCW 2016 dan bedraagt de limiet € 3,4 

miljoen en wordt de RvT geïnformeerd. 

Doorlopend actiepunt: onderzoeken of alternatieve 

mogelijkheden voor uitzettingen/beleggingen mogelijk 

zijn.  

Dit is bij elke treasurycommissie vergadering aan de orde gekomen. 

Echter de huidige financiële markt biedt nog geen alternatieven binnen 

de voorgeschreven regeling. Dit is wederom als actiepunt voor 2020 

opgenomen.  

De dienstverlening van de bankrelaties evalueren.  De dienstverlening van de bankrelaties zijn besproken in de 

treasurycommissie. Hier zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De 

primaire taken voldoen aan de verwachtingen. Doorlopend actiepunt in 

2020. Daarbij is afgesproken dat in 2020 minimaal 1 

onderhoudsgesprek per bank zal plaatsvinden en in dat gesprek de 

betreffende bank gevraagd zal worden om het pakket aan diensten te 

evalueren en zo nodig aan te passen. 

Het vastleggen van de AO/IC en evalueren of de 

procedures en werkwijze aansluiten op de gewenste 

situatie. Waar mogelijk wordt een functiescheiding 

toegepast.  

Afgerond en toegepast in het nieuwe treasurystatuut  

 

Daarnaast waren een tweetal acties opgenomen in het treasuryjaarplan 2019 met betrekking tot beleid. Door de 

treasurycommissie is hier geen gevolg aan gegeven, omdat deze actiepunten primair bij het CvB thuishoren. 

Het saldo aan liquide middelen bedraagt eind 2019 € 41 miljoen. Deze middelen zijn als volgt verdeeld: 

 

Bank Rating       Saldo 31-12-2019   Saldo 31-12-2018 

  S&P Moody's Fitch DBRS (x € 1.000)   (x € 1.000) 

                

ABN-AMRO A A1 A+ A (high)                         9.861                            9.084  

ING Bank A+ Aa3 AA- AA (low)                       14.631                          22.093  

Rabobank A+ Aa3 AA- AA                         9.084                            6.104  

Svenska Handelsbanken AA- Aa2 AA- AA (low)                         7.500                                 -    

Deutsche bank n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.                              -                                  63  

Kas                                       2                                  3  

Totaal                               41.078                          37.346  

Figuur 13 Verdeling liquide middelen eind 2019 
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De spaarrekeningen bij de diverse banken hebben grotendeels een direct opvraagbaar karakter: de middelen staan dus 

in de meeste gevallen direct ter beschikking. Alle tegenpartijen voldoen aan de minimaal vereiste rating (single A) 

conform de regeling belenen, beleggen en derivaten 2016 OCW. COG heeft ultimo 2019 geen uitstaande beleggingen, 

leningen en derivaten. In 2019 is conform de geldende treasurystatuten gehandeld. 

  6.6 Vooruitblik 

Landelijke beleidsontwikkelingen  

In de Rijksbegroting is de nadruk gelegd op het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en op het realiseren 

van goed onderwijs voor iedereen. In het verlengde hiervan zal in het jaar 2020 de implementatie van de volgende 

drie onderwerpen voor de scholen binnen de stichting COG van belang zijn: 

 

 Bestuursakkoord mbo 

Met de mbo-sector is het Bestuursakkoord 2018–2022 “Trots, vertrouwen en lef” afgesloten, dat de 

gezamenlijke ambities voor het mbo bevat. Voortbouwend op de uitgangpunten uit het bestuursakkoord heeft 

ROC A12 eind 2018 een Kwaliteitsagenda ingediend, die moet leiden tot een duidelijke verbetering voor 

studenten en de regionale partners van de instelling. Studenten, docenten en externe stakeholders 

(bedrijfsleven, regionale overheden, andere onderwijsinstellingen) waren actief betrokken bij het opstellen en 

uitvoeren van de Kwaliteitsagenda, met aandacht voor drie landelijke speerpunten:  

1. onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 

2. gelijke kansen in het onderwijs (waaronder goede doorlopende leerlijnen) en  

3. jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie.  

De Kwaliteitsagenda van ROC A12 is in het voorjaar 2019 door de minister goedgekeurd. 

 

 Sectorakkoord vo 

In 2018 is het sectorakkoord VO geactualiseerd en de regeling Prestatiebox verlengd voor de jaren 2019 en 

2020. De inzet van de middelen in het jaar 2020 vindt plaats op basis van door Arentheem College en Het 

Perron ingediende plannen ten aanzien van de ambities uit het sectorakkoord. In zowel de Begroting 

Arentheem College en Praktijkschool Arentheem 2020 als de Begroting Het Perron 2020 wordt de inzet van de 

middelen uit de Prestatiebox verder toegelicht. 

 

 Technisch vmbo 

In de jaren 2020-2023 worden de middelen toegekend op basis van met andere scholen (vmbo en mbo) en 

met het regionale bedrijfsleven opgestelde regionale plannen. De besturen van COG, Quadraam en SgOMB 

werken gezamenlijk aan een plan om het technisch onderwijs in de regio Arnhem aantrekkelijker te maken 

voor de leerlingen van het po en het vo. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel middelen er voor het 

Arentheem College beschikbaar komt. Het bedrag dat in de begroting voor het technisch vmbo is opgenomen 

betreft het bedrag dat nog resteert van het kalenderjaar 2019 en dat in schooljaar 2019/2020 wordt ingezet. 

Vereenvoudiging vo 

De bekostiging voor het vo zal met ingang van 2021 worden vereenvoudigd. In het najaar van 2018 is bekend gemaakt 

hoe dit vereenvoudigde stelsel er globaal uit gaat zien. Voor de VO-scholen van COG is de verwachting dat de nieuwe 

bekostigingssystematiek leidt tot een daling van het beschikbare budget met ca. 2%. De implementatie van het nieuwe 

bekostigingsstelsel gaat gepaard met een algemene overgangsregeling. Deze algemene overgangsregeling geldt voor 

alle besturen waarbij de procentuele op-of afbouw van de bekostiging stapsgewijs (in 4 stappen van 80%-60%-40%-

20%) wordt doorgevoerd. In het vijfde jaar krijgen alle besturen de bekostiging op basis van de nieuwe 

bekostigingssystematiek. Voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 wordt in de meerjarenbegroting dan ook rekening 

gehouden met een daling van het budget met 0,4% in 2021, 0,8% in 2022, 1,2% in 2023 en 1,6% in 2024.  

STO Foodvalley 

Binnen de regio Foodvalley hebben de vier vmbo –scholen die techniek aanbieden het initiatief genomen tot het 

netwerk STO (Sterk Techniek Onderwijs) Foodvalley. Namens COG neemt het Perron deel aan dit netwerk, het  
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programmamanagement van dit netwerk word verzorgt door Knooppunt techniek. Vanuit dit netwerk is een 

subsidieaanvraag gedaan voor het verstevigen van het dekkende en doelmatige onderwijsaanbod van technisch 

georiënteerd vmbo-onderwijs in de Foodvalley. Voor de periode 2020 t/m 2023 is deze subsidie toegekend en ook in de 

meerjarenbegroting opgenomen. Het gaat voor het Perron daarbij om de volgende bedragen: 2020 t/m 2023 resp.  

€ 278.000, € 278.000, € 275.000 en € 275.000.    

Van ontwikkelingen naar beleid 

Begin 2019 hebben we een nieuw Strategisch Perspectief 2019-2022 vastgesteld, waarin we onze ambities voor de 

komende vier jaar hebben beschreven. De strategische doelen zijn als volgt: 

 Toekomstbestendig en uitdagend onderwijs; 

 Professionele (onderwijs) organisatie; 

 Intrinsieke leer- en verbetercultuur; 

 Sterk verbonden met de omgeving; 

 Een sterke organisatie. 

 

Op basis van het Strategisch Perspectief zijn de volgende documenten opgesteld: de school-/locatieplannen en het 

strategisch huisvestingsplan. Deze documenten bepalen jaarlijks de inhoud van de Kaderbrief. In onze beleidscyclus 

neemt de kaderbrief een belangrijke plaats in. Voor 2019 is deze in juni vastgesteld, vanaf 2020 willen we deze al in 

maart vaststellen. In de Kaderbrief beschrijven we welke beleidsambities we hebben voor het komende jaar. 

Tegelijkertijd geven we de financiële kaders aan waarbinnen de begroting van de diverse onderdelen zijn beslag moet 

krijgen. De begroting die eind 2019 is opgesteld, is de financiële vertaling van de beleidsambities, zoals beschreven in 

de Kaderbrief. Vanuit de gesprekken met de verschillende vormen van medezeggenschap binnen onze stichting, zijn de 

volgende thema’s naar voren gekomen en in de kaderbrief geadresseerd: 

 Verlaging van de werkdruk  

 Herijking van het functiebouwwerk  

 Duurzame inzetbaarheid  

 Onderwijs en innovatie  

 Ruimte voor leerlingen/studenten om te ontspannen op elke locatie  

 Aansluiting met de arbeidsmarkt en actueel onderwijs  

 De kracht van COG is dat men de leerling/student kent, blijf dit borgen  

 Docenten kennen de regelgeving en weten naar wie ze eventueel kunnen doorverwijzen  

Ontwikkelingen van de leerling- en studentaantallen 

Net als vorig jaar is er sprake van een daling van de basisgeneratie in de voedingsgebieden van de scholen van COG 

met uitzondering van de gemeente Arnhem. Op basis van zowel de landelijke en regionale demografische 

ontwikkelingen alsook eigen prognoses is anno 2019 de verwachte ontwikkelingen van leerlingen- en 

studentenaantallen binnen COG in tabel 34 weergegeven. 

 

   2019 2020 2021 2022 

Arentheem College   2.753   2.722   2.754   2.736  

Het Perron   963   936   895   915  

ROC A12    6.087   6.051   5.975   5.875  

Totaal    9.803   9.709   9.624   9.526 

Tabel 34 . Ontwikkeling leerlingen- en studentenaantallen op peildatum 1 oktober 2019 

Vanaf 2020 krijgt COG als geheel te maken met een daling van de deelnemersaantallen. Dit komt met name voor 

rekening van de mbo-scholen. Deze scholen, vallend onder ROC A12, verwachten tot en met 2022 een daling van 212 

studenten (minus 3,5%). De vo-scholen, zijnde Arentheem College en Het Perron, verwachten over die periode een 

daling van 65 leerlingen (minus 1,7%).  Deze dalende lijn zal na verwachting ook na 2022 worden voortgezet. Bij de 

ontwikkeling van de leerlingen en studentenaantallen spelen naast de demografische ontwikkelingen ook andere 

factoren een rol. Dit betreft onder andere de opwaartse druk, waarbij ouders willen vermijden dat hun kinderen naar het 

vmbo zouden moeten, en krapte op de arbeidsmarkt, waardoor meer studenten kiezen voor een bbl-opleiding in plaats 

van een bol-opleiding.  
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Formatieve ontwikkeling 

In tabel 35 zijn de geprognotiseerde aantallen medewerkers (in fte) in de komende drie jaren in relatie tot 2019 per 

organisatieonderdeel weergegeven. In tabel 36 zijn de aantallen gecategoriseerd per functie opgenomen. 

Bij de formatieve ontwikkelingen is rekening gehouden met de prognoses leerlingaantallen en studentenaantallen t/m 

2022. Echter door de huidige transitie van de organisatie is ultimo 2019 meer fte ingezet dan was voorzien ten tijde van 

de begroting 2020 en verder. Bij de fte aantallen 2020 is rekening gehouden met vacatureruimte en eventuele 

verlengingen van de tijdelijke aanstellingen. Vanaf 2021 zijn alleen de aantallen gepresenteerd met een vast contract en 

het reeds bekende natuurlijk verloop. Eventuele tijdelijke contracten en vacatureruimte zijn bij 2021 en 2022 niet 

meegenomen. Daarnaast is eveneens rekening gehouden met de daling leerlingaantallen en studentenaantallen t/m 

2022. 

 

In 2020 zal op basis van formatieplannen en de ontwikkeling van de leerlingen- en studentenaantallen, het totaal 

benodigd fte aantallen opnieuw worden berekend, inclusief de benodigde flexibele schil. Het tekort in de arbeidsmarkt 

voor diverse vakken en vakrichtingen, kwalitatieve frictie en verdere professionalisering maakt dat we actiever nadenken 

over andere vormen en manieren van de onderwijsorganisatie en de daarbij behorende inzet van personeel.  

   

   2019 2020 2021 2022 

Arentheem College  272 265 263 263 

Het Perron  139 140 141 137 

ROC A12   410 399 325 322 

UPGRADE  8 5 5 5 

B&B   60 51 51 50 

Totaal   889 860 785 777  

Tabel 35 aantal medewerkers in fte’s per ultimo 2019 en de prognose voor 2020 t/m 202225. 

    

   2019 2020 2021 2022 

Directie   19 20 19 19 

OP   571 560 500 499 

OOP   117 82 76 74 

OBP   182 198 190 185 

Totaal   889 860 785 777 

Tabel 36 aantal medewerkers gecategoriseerd in fte’s per ultimo 2019 en de prognose voor 2020 t/m 20221 

 

Bij de verdeling van aantal medewerkers per fte is rekening gehouden met de functie en de daarbij behorende categorie 

zoals hier gepresenteerd. Echter bij een aantal functiegroepen zijn de categorieën nog niet uniform binnen de stichting 

toegepast. Derhalve is bij de gepresenteerde aantallen rekening gehouden met dat leraren in opleiding en medewerkers 

niet in loondienst vallen onder OP, het management team valt onder directie. De directeuren van ROC A12 zijn hier 

eveneens gepresenteerd onder directie, terwijl zij voor de MBO benchmark meetellen als ondersteunend en 

beheerspersoneel.  

  

                                                             
 
25 Bron: Geconsolideerde begroting 2020, 28 oktober 2019. 
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6.7 Meerjarenbegroting, de exploitatie 
De verwachte ontwikkeling van de financiële resultaten over 2019 tot en met 2022 is in onderstaande tabel opgenomen. 

Eind 2019 zijn geen grootse investeringen voorzien in de begroting. Wel is gesproken over de mogelijkheid voor 

vervanging van één van de schoolgebouwen, echter wordt dit in 2020 pas verder onderzocht en de mogelijkheden 

hiervan in kaart gebracht. Dit is in de hieronder gepresenteerde cijfers niet meegenomen.  

 
  

Werkelijk 
 

Begroot Begroot Begroot 
  

2019 
 

2020 2021 2022 
  

€ 
 

€ € € 
       

Baten             
  

  
    

Rijksbijdragen ministerie van OCW 
 

83.375.552 
 

86.071.900 84.946.700 81.871.800 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 
 

297.244 
 

269.000 269.000 269.000 

College-, cursus-, les- en examengelden 
 

895.379 
 

924.100 820.800 798.100 

Opbrengst werk voor derden 
 

612.256 
 

1.180.500 1.130.500 1.130.500 

Overige baten 
 

4.109.055 
 

2.958.900 2.775.400 2.650.700 
  

  
 

      

Som der baten 
 

89.289.486 
 

91.404.400 89.942.400 86.720.100 
       

Lasten             
  

  
    

Personele lasten 
 

65.734.755 
 

69.502.285 68.251.900 67.537.400 

Afschrijvingen 
 

5.303.810 
 

5.436.825 5.455.250 5.492.150 

Huisvestingslasten 
 

7.511.789 
 

6.971.700 6.955.300 6.981.300 

Overige lasten 
 

10.190.270 
 

12.284.350 10.655.650 10.614.450 
  

  
 

      

Som der lasten 
 

88.740.625 
 

94.195.160 91.318.100 90.625.300 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
 

   548.862 
 

-2.790.759 -1.375.700 -3.905.200 
       

Financiële baten en lasten 
 

1.058 
 

0 0 0 
       

Saldo exploitatie 
 

549.920 
 

-2.790.759 -1.375.700 -3.905.200 

 

 

Een drietal grote, lopende projecten zijn nog niet in de begrote cijfers verwerkt, omdat ten tijde van het opstellen van 

deze begroting de financiële impact nog niet bekend was. Dit betreft onderstaande projecten. 

 

 Ontwikkeling vanuit het strategisch huisvestingsplan. Er zal een nadere uitwerking komen van de financiële 

impact van de scenario(’s). In tegenstelling tot eerdere jaren, is in het strategisch huisvestingsplan nog geen 

formeel akkoord gegeven op de uitvoering van de plannen. Dit zal per project opnieuw worden beoordeeld. 

 

 De Raad voor Jaarverslaggeving heeft voor de verwerking van uitgaven van groot onderhoud de regelgeving 

aangescherpt en een overgangsregeling aangekondigd. In 2019 wordt nog gebruik gemaakt van de 

overgangsregeling en in 2020 zal een definitieve keuze gemaakt moeten worden. Hier zijn een tweetal 

mogelijkheden, activeren van de groot onderhoud uitgaven, met een vrijval van de voorziening groot 

onderhoud tot gevolg en de mogelijkheid om de voorziening te continueren echter zal dan een voorziening 

worden getroffen per component per gebouw over de volledig levensduur in plaats van de egalisatiemethode 

met een scope van 10 jaar.  

 

 Het project COG ondersteunende diensten. Tijdens de implementatiefase in 2020 kunnen mogelijk extra 

uitgaven noodzakelijk zijn. Aan de hand van de uitkomsten van de mogelijke herinrichting van de 

ondersteunende diensten, zal ook het huidige allocatiemodel en de afdrachten van de vo- en mbo-scholen 
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heroverwogen worden. Dit project wordt in 2020 gestart en zal mogelijk een verschuiving geven in de baten en 

lasten tussen de entiteiten. 

 

In de hierboven gepresenteerde cijfers tot en met 2022 is geen rekening gehouden met de impact van de coronacrisis. 

De door het kabinet aangekondigde maatregelen zullen naar verwachting geen impact hebben op de continuïteit van 

COG. 

Baten 

De baten van 2020 nemen voor het vo toe door een hogere rijksbekostiging en extra middelen voor Sterk 

techniekonderwijs. Voor het mbo is sprake van een toegenomen aandeel in de totale landelijke mbo rijksbekostiging. 

Vanaf 2021 is rekening gehouden met een afname in leerlingen- en studentenaantallen en een verschuiving van 

studentenaantallen van bol naar bbl. Daarnaast is in 2021 rekening gehouden met de nieuwe bekostigingssystematiek 

die voor het vo gaat gelden. Voor 2022 is rekening gehouden met het Bestuursakkoord mbo waarin het 

resultaatafhankelijke budget is doorgeschoven (kasschuif) van 2022 naar 2023. De toename van de opbrengsten voor 

derden betreft een inschatting door het uitbreiden van het opleidingen aanbod als gevolg van leven lang ontwikkelen. 

Lasten  

De personele lasten zijn voor 2020 hoger door stijging van de loonkosten als gevolg van de cao verhogingen die in 2018 

reeds waren toegekend, het betreft hier zowel de cao vo als mbo. Daarnaast zorgt extra opgenomen vacatureruimte 

voor een stijging van de jaarlijkse personeelslasten. De stijging van de inhuur derden wordt mede veroorzaakt door de 

niet of moeilijk in te vullen vacatureruimte. Dit verklaart ook waarom de kosten ten opzichte van 2019 aanzienlijk stijgen.  

 

De huisvestingslasten voor 2019 is incidenteel hoger door een eenmalige aanvullende dotatie van de voorziening groot 

onderhoud, op basis van de bijgestelde meerjarenonderhoudsplannen. Gedurende de totstandkoming van de 

meerjarenbegroting waren de nieuwe onderhoudsplannen nog niet concreet genoeg, voor een goede financiële 

onderbouwing voor de voorziening en daarbij behorende berekeningen voor dotaties en onttrekkingen. 

 

Bij de overige lasten zien we in 2020 een stijging, door eenmalige projectkosten voor het project ondersteunende 

diensten en de implementatie van een nieuw studentvolgsysteem (Osiris) voor het mbo. 
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 Technova Racing Team 

Exellente studenten motorvoertuigentechniek van Technova College 

winnen kampioenschap Ford Fiësta Sprint Cup. 

 

Samen met Laurens de Wit hebben studenten van het Technova 

Racing Team het kampioenschap in de Ford Fiësta Sprint 

Cup binnengehaald. “De Vakgarage auto ging dit weekend weer als 

een speer. Pole position in de kwalificatie en uiteindelijk in beide 

races op P1.”  

 

Het Racingteam Technova is opgericht door docenten van het 

Technova College, om excellente studenten meer uitdaging te 

bieden tijdens hun opleiding. 

 

 

              Trots op… 

Extra uitdaging 
voor excellente 
studenten 
motorvoertuigen-
techniek in eigen 
raceteam. 
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6.8 Meerjarenbegroting, de balansen en kengetallen 
In onderstaande overzicht zijn de geconsolideerde balansen uit de meerjarenbegroting 2020-2024 

weergegeven. Zoals beschreven in de vorige paragraaf zijn de financiële consequenties voor de balansposities met 

betrekking tot het strategisch huisvestingsplan, de voorziening groot onderhoud en het project Ondersteunende diensten 

niet in de begrote cijfers opgenomen. 

  

  

 
Jaarrekening 

2019 

 
Begroting  

2020 

 
Begroting  

2021 

 
Begroting  

2022 
  

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 

Activa                 

Vaste Activa 

        

Materiële vaste activa 
 

53.416.837 
 

54.598.000 
 

52.090.700 
 

49.926.500 

Financiële vaste activa 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 

Vlottende activa excl. liquide 

middelen 
 

3.293.211 
 

2.684.000 
 

2.684.000 
 

2.684.000 

Liquide middelen 
 

41.077.826 
 

31.210.900 
 

32.411.100 
 

28.306.800 

  
        

Totaal Activa 
 

97.787.876 
 

88.492.900 
 

87.185.800 
 

80.917.300 

  
        

Passiva                 

Eigen Vermogen 
        

Eigen vermogen  (stand 01-01) 
 

73.095.756 
 

72.204.300 
 

69.413.500 
 

68.037.800 

Resultaat 
 

549.920 
 

-2.790.800 
 

-1.375.700 
 

-3.905.200 

Eigen vermogen   
 

73.645.676 
 

69.413.500 
 

68.037.800 
 

64.132.600 

Voorzieningen 
        

Voorzieningen 
 

12.710.176 
 

8.518.100 
 

8.586.700 
 

6.223.400 

Kortlopende schulden 
        

Kortlopende schulden  
 

11.432.020 
 

10.561.300 
 

10.561.300 
 

10.561.300 

         

Totaal Passiva 
 

97.787.876 
 

88.492.900 
 

87.185.800 
 

80.917.300 
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Materiële vaste activa 

Op het onderdeel materiële vaste activa zijn de reeds bekende investeringsplannen voor de komende jaren 

meegenomen. De komende jaren zijn een aantal zaken volledig afgeschreven daarnaast wordt er ook minder 

geïnvesteerd, waardoor de omvang van deze post een dalend verloop laat zien de komende jaren. 

Vlottende activa 

In de begroting 2020 en verder is het bedrag gelijk gehouden aan de omvang zoals deze ultimo 2019 was voorzien. De 

vlottende activa zijn in 2019 hoger door de opname van de compensatieregeling UWV als kortlopende vordering, deze 

stond voorgaand jaar gepresenteerd als financiële vaste activa.  

Liquide middelen 

Het meerjarig saldo vanaf 2020 is bij het opstellen van de meerjarenbegroting ingeschat op basis van een negatief 

resultaat voor 2019. Echter door de extra ontvangen eenmalige middelen, lagere gerealiseerde investeringen en minder 

onttrekking aan de voorziening groot onderhoud maakt hier een afname van 9,8 miljoen wordt gepresenteerd.  

Eigen vermogen  

Door de begrote negatieve exploitatieresultaten neemt het eigen vermogen de komende jaren af. Het negatieve 

resultaat van 2020 komt met name door de toegepaste kasschuif binnen de mbo bekostiging. 

Voorzieningen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting was rekening gehouden met hogere onttrekkingen dan daadwerkelijk 

gerealiseerd, tevens heeft de bijstelling van het meerjaren onderhoudsplan geleid tot een hogere dotatie. Beide effecten 

hebben in 2019 geleid tot een hoger voorziening niveau dan verwacht.  

Kortlopende schulden 

In de begroting 2020 en verder is het bedrag gelijk gehouden aan de omvang zoals deze ultimo 2019 was voorzien.   

Kengetallen 

Ook met de begrote negatieve resultaten van de komende jaren blijven de kengetallen evenwel zeer goed zodat 

eventuele aanvullende financiële verliezen in de toekomst kunnen worden opgevangen. In onderstaande tabel zijn de 

financiële kengetallen van COG gepresenteerd. 

 

  

 
Jaarrekening 

2019 

 
Begroting  

2020 

 
Begroting  

2021 

 
Begroting 

2022 
         

Kengetallen                 

Solvabiliteit 1   75%   78%   78%   79% 

Solvabiliteit 2   88%   88%   88%   87% 

Weerstandsvermogen   82%   76%   77%   75% 

Liquiditeit   3,88   3,21   3,32   2,93 

Rentabiliteit   1,8%   -3,1%   -1,6%   -4,6% 

Huisvestingsratio   11%   10%   11%   11% 

         

Verklaringen  

Solvabiliteit 1: Eigen vermogen (excl. voorzieningen)/totale vermogen 

Solvabiliteit 2: Eigen vermogen (incl. voorzieningen)/totale vermogen 

Weerstandsvermogen: Eigen vermogen/totale baten 

Liquiditeit: (vlottende activa+ liquide middelen)/kortlopende schulden 

Rentabiliteit: exploitatieresultaat/totale baten reguliere bedrijfsvoering * 100% 

Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouw en terreinen)/totale lasten  
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Het solvabiliteitspercentage van COG voldoet ruim aan de minimumnorm van 30% en blijft daaraan voldoen ondanks de 

verwachte negatieve resultaten. De liquiditeitsratio toont in welke mate COG op korte termijn aan haar verplichtingen 

kan voldoen. Wanneer de liquiditeit groter is dan 1, staan tegenover de binnenkort vervallende schulden tenminste 

evenveel liquide bezittingen. Gezien de signaalwaarde van de Inspectie van het Onderwijs is de liquiditeit van COG 

eveneens goed te noemen. Ondanks de afnemende liquiditeit, blijft dit percentage ruim boven de signaleringswaarde. 

 

De rentabiliteit van COG is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering, ten opzichte van de baten uit gewone bedrijfs-

voering. De Inspectie van het Onderwijs vindt een meerjarige rentabiliteit van ten minste o% gezond. De rentabiliteit van 

COG voldoet voor 2020-2024 niet aan deze richtlijn, als gevolg van de verwachte negatieve exploitatieresultaten. Deze 

resultaten zullen de gezonde financiële omstandigheden van COG niet aantasten.  In 2019 en 2020 doet de inspectie 

voor het onderwijs onderzoek naar de financiële positie bij onderwijsinstellingen. Het doel van dit onderzoek is om 

enerzijds vast te stellen in welke mate er sprake is van bovenmatige vermogensvorming door onderwijsinstellingen en 

anderzijds om te toetsen of het door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde kengetal, de normatieve kapitalisatie-

factor, geschikt is om als kengetal en signaleringswaarde te worden gebruikt. De onderwijsinspectie zal hier in 2020 

nader onderzoek naar verrichten.  

 

Gezien de diverse ontwikkelingen binnen en buiten COG is in 2020 geagendeerd welke streefwaarden voor de 

financiële kengetallen voor COG acceptabel zijn, passende binnen risicoprofiel van COG en het minimaal benodigd 

weerstandsvermogen binnen het eigen vermogen. Hier zijn al diverse acties in het schooljaar 2019-2020 voor genomen 

en gepland. Het resterend eigen vermogen zal voornamelijk ingezet gaan worden voor het realiseren van o.a. 

doelstellingen uit het strategisch perspectief en de afgeleide plannen op het gebied van huisvesting, ICT en personeel. 

De afgelopen jaren is de ontvangen mbo-huisvestingsvergoeding niet volledig besteed, doordat bij mbo-gebouwen ook 

rekening wordt gehouden met mogelijke grote verbouwingen en/of renovaties. 

6.9 Interne risicobeheersings- en controlesysteem 

Het risicobeheersingssysteem en controlesysteem van COG is erop gericht om de geformuleerde doelstellingen zoals 

opgenomen in het strategisch perspectief, kwaliteitsagenda en onderliggende plannen mogelijk te maken. Onderdelen van 

het risicobeheersingssysteem en controle systeem zijn onder andere het integraal kwaliteitsstelsel, vooral gericht op 

onderwijs en beleid, en de planning en control-cyclus, vooral gericht op financiën en beleid. Systematisch en cyclisch 

werken conform de PDCA-cyclus is daarin de basis. 

 

Zowel het vo en mbo kennen een kwaliteitszorgsystematiek. In 2019 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van het 

integrale kwaliteitsstelsel op stichtingsniveau. De belangrijkste kenmerken veranderen niet, maar zullen verder worden 

uitgewerkt. Uitganspunt is dat er cyclisch wordt gewerkt. Beschreven ambities worden beschreven in plannen (strategisch 

perspectief, sectorakkoorden, kaderbrieven, school en locatieplannen en teamplannen). Deze plannen zijn gebaseerd op 

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (o.a. tevredenheidsonderzoeken, kwaliteits-onderzoeken en audits). 

Onafhankelijke externen worden betrokken bij de beoordeling van de onderwijskwaliteit. Het monitoren van de voortgang 

van de beschreven doelstellingen, gebeurt tijdens de trimestergesprekken op basis van een trimesterrapportage. Kwaliteit 

is hiermee een integraal onderdeel van de planning en control cyclus. 

Planning- & control-cyclus 

In 2019 is gestart met een nieuwe planning & control cyclus. Het instrumentarium van deze cyclus bestaat uit: 

 Strategisch perspectief 2019-2022 (goedgekeurd door de RvT 8 april 2019) 

 Kwaliteitsagenda (mbo) 

 Kaderbrief  

 Locatie-/schoolplannen 

 Teamplannen (mbo) 

 (Meerjaren)begroting en deelbegrotingen 

 Tussentijdse rapportages (trimesterrapportages per onderdeel voor het CvB en per locatie 

binnen het mbo en kwartaalrapportages per school binnen het vo) 

 Maandelijks overzichten financiën, HRM, rendementen en studentenvolgsysteem (mbo) 
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In 2019 is voor het eerst door middel van een trimesterrapportages de voortgang van de strategische doelen uit het 

Strategisch Perspectief, de Kaderbrief en de (meerjaren)begroting gemonitord. Voorgaande jaren werd een zomernota 

opgesteld en hadden de verschillende onderdelen ook een eigen planning en control cyclus conform het integraal 

kwaliteitsstelsel. De trimesterrapportages zijn in mei en november gepresenteerd en besproken tussen CvB en directies 

en tussen algemeen directeuren en locatiedirecteuren. De laatste trimesterrapportage betreft een jaarrapportage en 

komt samen in het voorliggende geïntegreerd jaardocument.  

 

 

 

Overige gebruikte instrumenten zijn: 

 Governance handboek, met daarin o.a. het toezichtskader RvT en het bestuursreglement  

 Vergelijkingen met benchmarkgegevens 

 Risicosessies  

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Begin 2019 zijn de uitkomsten van de risico inventarisaties 2018 besproken met het CvB en RvT. Dit schooljaar zijn de 

onderdelen nog een keer benaderd voor risicokaart te actualiseren en daar waar mogelijk deze aan te vullen met 

mogelijke maatregelen. Dit zal in het schooljaar 2019-2020 resulteren in overzicht van risico’s per onderdeel en voor 

COG, de mogelijke maatregelen, de mate van risicobereidheid en het daarvoor benodigd minimaal 

weerstandsvermogen. Hoewel de intentie is om risico’s zo mogelijk te beheersen en de kans op fouten of het nemen van 

verkeerde beslissingen zoveel mogelijk te beperken door het instrumentarium uit het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem. Blijft de kans dat een onvoorziene omstandigheden en niet geïdentificeerde risico’s voorkomen. Geen 

enkel systeem van risicobeheersing en interne controle kan absolute zekerheid bieden. Op de volgende pagina staan de 

belangrijke risico’s van COG. 

Onbalans van personeel in relatie tot groei en krimp m.b.t. leerling- en studentaantallen in de regio. 

Binnen het personeelsbestand is een onbalans met betrekking tot vast en flexibel personeel en benodigde 

bevoegdheden. Door de spreiding van de locaties en soorten onderwijs en de onderlinge verschillen in groei en krimp 

van leerling en studentaantallen maakt dat mobiliteit van medewerkers beperkt is.  

Maatregelen: 

 Inzet op professionalisering van medewerkers 

 Boven formatief plaatsen van medewerkers bij verwachte uitstroom van natuurlijk verloop bij 

vakgebieden met schaarste op de arbeidsmarkt. 

De impact van passend onderwijs op het onderwijs 

Door passend onderwijs is de complexiteit in de klas, zowel bij vo als mbo, toegenomen. Sommige teams en docenten 

hebben ondanks de geboden ondersteuningsmogelijkheden en voorzieningen zorgen over de kwaliteit van het onderwijs 

en de extra werkdruk die het met zich meebrengt. Dit wordt verstrekt door gemeentes die de zorgstructuur aan het 

beperken zijn, door het gebrek aan middelen.  

Maatregelen: 

 Samenwerking met ketenpartners; 

 Scholing van medewerkers en kennisdeling tussen de zorgteams van de locaties en tussen vo en 

mbo. 
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Inzet nieuwe contractvorm Design, Build, Maintain & Energy bij nieuwbouw Technova College 

Voor het gebouw van Technova college is destijds gekozen voor een nieuwe contractvorm met een looptijd van 25 jaar 

per balansdatum met een totale verplichting van € 13,5 mln. Binnen het onderwijs wordt nog weinig gebruik wordt 

gemaakt van dit soort contracten, mogelijk zijn niet alle toekomstige risico’s volledig in kaart. 

Maatregel: 

 Tussentijdse evaluaties, in 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden en de uitkomsten zijn o.a. met 

het CvB en RvT besproken. 

Invloed van de overheid 

Hieronder vallen onder andere een nieuw bekostigingsmodel voor het VO, de gevolgen van nieuwe wetgeving m.b.t. 

huisvesting waaronder de Europese Energie Efficiencyrichtlijn (EED) en wijzigingen in richtlijnen jaarverslaggeving m.b.t. 

onderhoud. Deze zaken hebben allemaal invloed op de middelen die besteed kunnen worden aan het onderwijs. 

Daarnaast bevat de rijksbekostiging niet altijd een vergoeding voor nieuwe ontwikkelingen. Ook de onzekerheden die de 

resultaatafhankelijke beloning (waaronder kwaliteitsagenda), meevallers (achteraf) door veranderende wet- en 

regelgeving met zicht meebrengen, bemoeilijken een adequate begroting en realisatie. Maatregelen: 

 Inzetten op flexibiliteit binnen de organisatie; 

 Subsidies met een resultaatafhankelijk deel (kwaliteitsagenda) worden meegenomen in de p&c 

cyclus en daarmee tussentijds gemonitord; 

 Extra middelen zijn vrijgemaakt om de geformuleerde ambities uit te kunnen voeren. 

Onzekerheden 

Dit bestuursverslag is opgesteld ten tijde van de corona crisis. Door het Covid-19 virus is in maart 2020 door het  

kabinet besloten om de scholen fysiek te sluiten tot minimaal de meivakantie 2020. Het onderwijs wordt nu zoveel  

mogelijk op afstand aangeboden. Deze crisis heeft een impact op operationele activiteiten en in deze fase is de omvang 

nog lastig in te schatten en te overzien op middellange termijn. De bekostiging van het onderwijs blijft vooralsnog 

ongewijzigd, waardoor de continuïteit van COG niet in gevaar komt. Daarnaast is de huidige vermogenspositie 

voldoende om eventuele onvoorziene uitgaven voor maatregelen op te vangen. Reizen, werkweken en excursies zijn 

voor het resterend deel van het schooljaar 2019-2020 geannuleerd.      

 

Rapportage toezichthoudend orgaan 

In hoofdstuk 5 van dit bestuursverslag heeft de Raad van Toezicht verslaglegging gedaan over 2019. 
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Bijlage 1 Notitie Helderheid 
  
Instroom tussen 02-10-2019 en 31-12-2019 ROC A12 1  

Bol  16  

Bbl  73  

Totaal  89  

    

Definitie instroom: Bekostigde studenten (excl. educatie en vavo) die zich 

a) tussen 2 oktober en 31 december voor het eerst inschrijven bij de instelling 

of b) in het voorgaande en huidige teljaar (1-10-2018 en 1-10-2019) geen 

bekostigd mbo-onderwijs volgden bij de instelling.  

  

Herinschrijving tussen 02-10-2019 en 31-12-2019 ROC A12 1  

Bol 1 

Bbl 9 

Totaal 10 

    

Definitie herinschrijving: Bekostigde studenten (excl. educatie en vavo) die 

zich inschrijven tussen 2 oktober en 31 december en op 1-10-2018 wel en op 

1-10-2019 geen bekostigd mbo-onderwijs volgden bij  

de instelling.   

  

Doorstroom tussen 02-10-2019 en 31-12-2019 1    

Doorstroom andere crebo (zelfde niveau en leerweg)  49 

Doorstroom andere leerweg (zelfde crebo en niveau)  8 

Doorstroom andere crebo + niveau (zelfde leerweg)  36 

Doorstroom andere crebo + leerweg (zelfde niveau)  0 

Doorstroom andere leerweg + niveau + crebo  1 

Totaal  97 

    

Definitie doorstroom: Bekostigde studenten die (zonder/met diploma) 

overstappen binnen dezelfde instelling naar een ander bekostigde crebo- 

leerweg en/of niveau.  

  

Uitstroom tussen 02-10-2019 en 31-12-2019 1        
  Bbl Bol Totaal 

1. Persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe absoluut geen  

invloed op kan uitoefenen.  

13 18 31 

2. Persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe niets kan doen aan  

de oorzaken, maar in principe en wellicht wel aan de opvang.  

16 7 23 

3. Instellingsgebonden factoren  10 4 14 

4. Studie- en beroepskeuze gebonden factoren  12 26 38 

5. Arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren  8 4 12 

8. Geen uitval (bv gediplomeerd, of overstap naar onbekostigd onderwijs)  16 23 39 

Totaal  75 82 157 

        

Definitie uitstroom: bekostigde studenten die de instelling verlaten (met of zonder diploma) of bekostigde studenten 

die doorstromen naar een niet bekostigde inschrijving.  
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Mbo-opleidingen voor bedrijven    
Voor de volgende bedrijven, instellingen en gemeenten zijn via UPGRADE mbo-opleidingen/trainingen/cursussen georganiseerd:  
1. Ales Metaaltechniek B.V.  
2. Alproned Bennekom  
3. Auto- Taxibedrijf De Beijer B.V.  
4. Auto Versteeg Buurman  
5. Autobedrijf AIM  
6. Autobedrijf Bloemendal  
7. Autobedrijf Bochane B.V.  
8. Autobedrijf Bochane Nijmegen  
9. Autobedrijf Bochane Wageningen  
10. Autobedrijf David Berends  
11. Autobedrijf G. Braber B.V.  
12. Autobedrijf J.G. de Kruijf  
13. Autobedrijf Mob. v.d. Werf  
14. Autobedrijf Noot  
15. Autobedrijf Reede Amerongen  
16. Autobedrijf Zijm B.V.  
17. Autototaal Ede  
18. Bartiméus  
19. Bever Car Products  
20. Bordbusters B.V. Huissen  
21. Bouwbedrijf van Grootheest B.V.  
22. Cornelissen Metaaltechniek B.V.  
23. D. Jansen Buigservice Veenendaal  
24. de Nooij Stainless B.V.  
25. De Rooy Metaaldesign  
26. Dreesman Consultancy  
27. Ekris Arnhem  
28. EMRI repair Ede  
29. Flonk Las- en    

Montagebedrijf veenendaal  
30. Gasthuis Sint Jan de Deo  
31. Gemeente Barneveld  
32. Gemeente Ede  
33. Gemeente Renkum  
34. Gemeente Rhenen  
35. Gemeente Veenendaal  
36. Gemeente Wageningen  
37. Goor beheer Lunteren  

38. Goor Metaal B.V.  
39. H. van Ginkel Rietdekkersbedrijf  
40. Hardeman B.V. Veenendaal  
41. Hazeleger Metaalbewerking  
42. Hekamp Werktuigen & 

Aanbouwdelen v.o.f Herbergier Arnhem   
43. Herbergier Velp  
44. Het Schild  
45. Het Zorgteam Plus B.V.  
46. HSF  
47. InnovaN Trailers B.V.  
48. ITN Installatietechniek  
49. Kalorama Verpleeghuis  
50. Kinderopvang Wageningen  
51. Leren en Werken regio FoodValley  
52. Liemerije Locatie Zevenaar  
53. Logran Las- en Constructiebedrijf B.V. 

Heteren  
54. Machinefabriek Heij Wekerom B.V.  
55. Naviva Kraamzorg  
56. Nimos B.V.  
57. Ommeren Metaaltechniek B.V.  
58. Oostendorp apparatenbouw B.V.  
59. Partou Kinderopvang  
60. PokonNaturado  
61. Pro Persona - Academie - Opleidingen  
62. Profile Tyrecenter ABI Bennekom  
63. Psoriasisdagbehandelingscentrum  
64. QRM  
65. Ras Renes Alumuminium- en Staalbouw  
66. Reinaerde  
67. RJB Autoservice  
68. RMC Groot Klimmendaal  
69. RuiterActief  
70. ‘s Heeren Loo Zorggroep  
71. S-AAA Heemstede  
72. Sanorice Netherlands B.V.  
73. SIZA  
74. Smurfit Kappa Parenco B.V.  

Renkum  

75. Sociaal Domein Winterswijk  
76. Spelenderwijs Ede  
77. Spie Nederlands B.V. 

(Spie Numac Maintenance)  
78. Stern Auto B.V. Veenendaal  
79. Stichting De Driestroom  
80. Stichting De Waalboog  
81. Stichting Icare  
82. Stichting Innoforte - Nieuw 

Schoonoord  
83. Stichting Pleyade  
84. Stichting Quadraam  
85. Stichting Samen Zorgen  
86. Stichting Vilente  
87. Stichting Zorgboerderij Hoog- Broek  
88. STMG B.V.  
89. Thomassen Metaalbouw B.V.  
90. Thuiszorg Evital  
91. Ton van Leeuwen snijwerk b.v. 

Harmelen  
92. Vaarkamp B.V. Ede  
93. Vallei Auto Groep B.V.  
94. Van Dijk Metaalbewerking  
95. Van Ee Staalspecialisten  
96. Van Leeuwen Auto's  
97. Van Ravenhorst Carrosseriebouw  
98. Vercon Elst B.V.  
99. Verpleeghuis Norschoten  
100. Vlastuin Group Kersteren  
101. VolkerRail Nederland BV  
102. W.S.P. Foodvalley  
103. Waterschap Rijn en IJssel  
104. Werk en Inkomen Gemeente 

Arnhem  
105. Werkkracht Ede  
106. Woon en Zorgcentrum 

Het Maanderzand  
107. WZC Insula Dei Huize Kohlman  
108. Zinzia Zorggroep  
109. Zorggroep Charim  
110. Zorggroep Ena  
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Thema’s Notitie Helderheid  Toepassing ROC A12  

Thema 1  Uitbesteding: informatie over de uitbesteding 

van bekostigd onderwijs aan een andere al 

dan niet bekostigde  

instelling of organisatie tegen betaling  

van de geleverde prestaties.  

ROC A12 heeft in 2019 geen bekostigd onderwijs uitbesteed 

aan een andere, al dan niet bekostigde, instelling of 

organisatie tegen betaling van de geleverde prestaties.  
  

Thema 2  Investeren van publieke middelen in  

private activiteiten.  
ROC A12 heeft in 2019 geen publieke middelen ingezet voor 

private activiteiten.  

Thema 3  Het verlenen van vrijstellingen.  In kalenderjaar 2019 zijn er in totaal 381 vrijstellingen 

verleend.  

Thema 4  Les- en cursusgeld niet betaald door 

deelnemer zelf, maar door instelling 

of door derde.  

COG kent een privaat ondersteuningsfonds ten behoeve van 

het betalen van 75% van het les- of cursusgeld voor 18+ 

studenten. De 18+ student zelf betaalt 25% van het les- of 

cursusgeld.   
  
In boekjaar 2019 hebben 5 ROC A12 18+ studenten gebruik 

gemaakt van het COG privaat ondersteuningsfonds.  

Thema 5  In- en uitschrijving van deelnemers  

in meer dan één opleiding tegelijk.  
  

A  Uitschrijving kort na 1 oktober.  Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 2.  

B  Dubbele inschrijving.  Op teldatum 1-10-2019 zijn er geen dubbele bekostigbare 

inschrijvingen mbo-mbo (binnen en buiten BRIN). Op 

teldatum 1-10-2019 waren er 264 studenten met een dubbel 

kwalificatie inschrijving binnen ROC A12 (één bekostigde 

inschrijving en één niet bekostigde extraneus inschrijving).  

C  Gecombineerde trajecten (basis) 

educatie/beroepsonderwijs.  
In 2019 zijn geen gecombineerde trajecten uitgevoerd.  

Thema 6  De deelnemer volgt een andere opleiding dan 

waarvoor hij is ingeschreven.  
  

A  Het veranderen van opleiding/leerweg tijdens 

het schooljaar.  
Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 2.  

B  Specifieke groepen volgen specifieke 

trajecten.  
Niet van toepassing.  

C  Horizontale en verticale stapeling van 

diploma’s.  
Er zijn in 2019 aan vijftig studenten twee diploma’s uitgereikt. 

Voor alle studenten betrof dit horizontale stapeling (zelfde 

niveau). Voor alle studenten geldt dat slechts één diploma in 

aanmerking is gebracht voor outputbekostiging.  

Thema 7  Bekostiging van maatwerktrajecten ten 

behoeve van bedrijven.  
Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 2.  
  

Thema 8  Buitenlandse deelnemers en  

onderwijs in het buitenland.  
ROC A12 heeft in 2019 geen onderwijs verzorgd buiten 

Nederland.  
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Bijlage 2 Prestatieboxmiddelen 

Arentheem College  

Het Arentheem College en de Praktijkschool Arentheem hebben in 2019 € 861.000 ontvangen om de ambities uit het 

Sectorakkoord te bereiken. De middelen zijn in 2019 als volgt ingezet:  

1,2 fte is ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van moderne didactiek. Binnen de drie scholen van het  

Arentheem  College hebben zes docenten een voortrekkersrol op dit  gebied. Arentheem-breed vindt overleg, 

afstemming en samenwerking  plaats, met ondersteuning door extern adviseur P. van Slobbe:  

 Thomas a Kempis ontvangt 4,3 fte om het plan ‘Keuzes van TaK’ verder te ontwikkelen. In 2019 is 

een begin gemaakt met de invoering van flextijd en ervaringsdagen, ondernemend leren en de 

opleiding van coachend mentoren. Het plan wordt in de komende jaren gefaseerd ingevoerd, waarbij 

er na iedere fase een evaluatie zal plaatsvinden;  

 Binnen Titus Brandsma wordt 3,4 fte ingezet ten behoeve van de volgende ontwikkelingen: het 

invoeren en doorontwikkelen van 20-80 leren in de bovenbouw mavo en havo, de  verdere 

ontwikkeling van de havo bovenbouw, het uitwerken van het Unesco projectplan, de doorontwikkeling 

van de Wereldklas,  het aanbieden van een huiswerkklas en het ontwikkelen van 

huiswerkbegeleiding en tot slot de aanvraag voor de Excellente School;  

 Op Leerpark Presikhaaf worden de prestatieboxgelden  (3,0  fte) ingezet om de kwaliteit van het 

onderwijs op verschillende manieren te versterken, bijvoorbeeld door de doorontwikkeling van de 

doorlopende leerlijn vmbo-mbo, de versterking van het techniekonderwijs, het doorontwikkelen van 

de Beroepsdag vmbo, het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven en tot slot het 

ontwikkelen van een arbeidstrainingscentrum voor de Praktijkschool.  

Het Perron  

Het Perron heeft in 2019 € 300.000 euro begroot om vorm en inhoud te geven aan de ambities uit het Sectorakkoord vo. 

De middelen (€ 293.000) zijn als volgt ingezet:  

 Verhogen van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van onderwijs 
 

  

 doorontwikkelen en implementeren nieuwe leerweg (GL/TL)       10.000  

 ontwikkeling toetsbeleid/opleiding toetsspecialisten       10.000  

 projectleider nieuwe leerweg             10.000  

 inzet didactiek coaches             6.000  

 doorontwikkelen leerroutes vmbo-mbo           35.000  

 loopbaanorïentatiebegeleiding           10.000  

 doorontwikkelen Het Laadperron           10.000  

 implementatie nieuwe onderwijsstructuur (o.a. aanschaf contacturenplanner)  15.000  

 ondersteuner onderwijskundige ICT ontwikkelingen       15.000  

 ontwikkeling leerdoelen             10.000  

 professionele onderwijsorganisatie             

  begeleiding starten leraren(docentbegeleider, keurmerk opleidingsschool)  40.000  

 professionalisering/scholing             70.000  

 zorgspecialisten/medewerkers onderwijsservicecentrum       30.000  

 intrinsieke leer- en verbetercultuur              

 scholing en begeleiding m.b.t. visitatie           7.000  

 sterk verbonden met de omgeving             

 merkidentiteit Het Perron              15.000  

  Totaal              293.000  
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Bijlage 3 Studiesucces mbo 
 
In onderstaande tabel is het studiesucces per bc x niveau combinatie 

weergegeven. Rode percentages geven hierbij aan dat de betreffende 

combinatie onder de norm van de Inspectie van het Onderwijs scoort  

(zie overzicht hiernaast).   

 

   

Niveau - Beroepsopleiding  Opbr.jaar 3jr..  G  V  O  

Geen 

oordeel  JR  DR  SR  

      3  28  31  22           

2 - bc332 Onderhoud- en verbouwbedrijf  16-19  1  0  0  0  91,7%  90,5%  100,0%  

3 - bc346 Office- en managementsupport  16-19  1  0  0  0  89,1%  94,3%  100,0%  

4 - bc346 Office- en managementsupport  16-19  1  0  0  0  89,4%  90,2%  90,6%  

2 - bc080 ICT support  16-19  0  1  0  0  72,9%  65,5%  80,2%  

2 - bc165 Particuliere beveiliging  16-19  0  1  0  0  80,6%  77,1%  86,9%  

2 - bc217 Veiligheid en vakmanschap  16-19  0  1  0  0  75,5%  75,6%  79,1%  

2 - bc301 Dienstverlening  16-19  0  1  0  0  83,7%  78,8%  90,1%  

2 - bc324 Metaalbewerken  16-19  0  1  0  0  72,1%  69,1%  85,1%  

2 - bc359 Verkoop  16-19  0  1  0  0  65,9%  61,3%  83,5%  

2 - bc416 Logistiek  16-19  0  1  0  0  81,5%  80,0%  86,3%  

3 - bc058 Mediamaken  16-19  0  1  0  0  75,0%  72,1%  83,8%  

3 - bc223 Verzorgende IG  16-19  0  1  0  0  76,2%  79,5%  90,2%  

3 - bc300 Travel, leisure & hospitality  16-19  0  1  0  0  86,1%  85,5%  86,2%  

3 - bc326 Meubels en (scheeps)interieurs   

                maken  16-19  0  1  0  0  79,6%  80,4%  89,7%  

3 - bc332 Onderhoud- en verbouwbedrijf  16-19  0  1  0  0  84,0%  82,6%  87,0%  

3 - bc355 Timmeren  16-19  0  1  0  0  78,6%  73,1%  82,4%  

3 - bc356 Publieke veiligheid  16-19  0  1  0  0  75,9%  78,7%  83,7%  

3 - bc416 Logistiek  16-19  0  1  0  0  69,2%  76,2%  88,9%  

4 - bc113 Mbo-Verpleegkundige  16-19  0  1  0  0  78,5%  80,5%  87,1%  

4 - bc131 Mediamanagement  16-19  0  1  0  0  75,0%  75,0%  73,7%  

4 - bc189 Schoonheidsverzorging  16-19  0  1  0  0  63,0%  73,9%  90,7%  

4 - bc299 Financieel administratieve beroepen  16-19  0  1  0  0  77,2%  78,4%  85,2%  

4 - bc300 Travel, leisure & hospitality  16-19  0  1  0  0  81,7%  80,7%  89,8%  

4 - bc303 IT systems and devices  16-19  0  1  0  0  84,4%  87,3%  91,3%  

4 - bc305 Juridisch-administratieve beroepen  16-19  0  1  0  0  77,5%  79,7%  86,4%  

4 - bc318 Marketing, communicatie en   

                evenementen  16-19  0  1  0  0  73,8%  77,0%  84,7%  

4 - bc337 Pedagogisch werk  16-19  0  1  0  0  76,4%  77,8%  89,5%  

4 - bc350 Sport en bewegen  16-19  0  1  0  0  71,7%  75,0%  86,9%  

4 - bc382 Voertuigen en mobiele werktuigen  16-19  0  1  0  0  79,5%  83,3%  88,4%  

4 - bc388 Commercie  16-19  0  1  0  0  66,3%  70,3%  82,8%  

4 - bc405 Werkvoorbereiden/uitvoeren  16-19  0  1  0  0  84,4%  88,4%  91,2%  

2 - bc031 AV-productie  16-19  0  0  1  0  64,8%  59,7%  75,0%  

2 - bc279 Ondersteunende administratieve 

beroepen  16-19  0  0  1  0  63,5%  55,7%  81,3%  

2 - bc326 Meubels en (scheeps)interieurs maken  16-19  0  0  1  0  67,3%  43,8%  74,3%  

2 - bc355 Timmeren  16-19  0  0  1  0  53,7%  26,2%  77,6%  

2 - bc371 Elektrotechnische installaties  16-19  0  0  1  0  55,6%  48,1%  89,8%  

Indicator  Niveau  Norm 
voldoende  

Norm 
Goed  

Jaar-
resultaat  

2  
3/4  

67  
68  

82  
85  

Diploma-
resultaat  

2  
3/4  

61  
70  

79  
89  

Starters-
resultaat  

2  
3/4  

79  
82  

79  
82  
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2 - bc381 Industrieel produceren met hout  16-19  0  0  1  0  73,9%  60,0%  76,2%  

2 - bc382 Voertuigen en mobiele werktuigen  16-19  0  0  1  0  61,8%  53,4%  79,4%  

2 - bc413 Mechatronica  16-19  0  0  1  0  59,1%  52,6%  70,8%  

3 - bc165 Particuliere beveiliging  16-19  0  0  1  0  61,5%  71,2%  76,0%  

3 - bc172 Podium- en evenemententechniek  16-19  0  0  1  0  52,6%  39,3%  80,5%  

3 - bc189 Schoonheidsverzorging  16-19  0  0  1  0  71,8%  69,4%  76,5%  

3 - bc217 Veiligheid en vakmanschap  16-19  0  0  1  0  69,4%  67,7%  74,5%  

3 - bc299 Financieel administratieve beroepen  16-19  0  0  1  0  69,6%  68,7%  78,2%  

3 - bc303 IT systems and devices  16-19  0  0  1  0  50,5%  52,4%  82,0%  

3 - bc310 Maatschappelijke Zorg  16-19  0  0  1  0  67,8%  66,4%  86,2%  

3 - bc324 Metaalbewerken  16-19  0  0  1  0  55,2%  80,0%  78,6%  

3 - bc337 Pedagogisch werk  16-19  0  0  1  0  66,9%  68,6%  88,7%  

3 - bc350 Sport en bewegen  16-19  0  0  1  0  57,0%  53,1%  73,9%  

3 - bc358 Advies en leiding in de verkoop  16-19  0  0  1  0  44,2%  55,4%  69,8%  

3 - bc371 Elektrotechnische installaties  16-19  0  0  1  0  56,5%  58,8%  82,8%  

3 - bc382 Voertuigen en mobiele werktuigen  16-19  0  0  1  0  64,9%  68,7%  87,9%  

3 - bc388 Commercie  16-19  0  0  1  0  42,2%  50,0%  75,0%  

3 - bc413 Mechatronica  16-19  0  0  1  0  66,7%  76,5%  78,9%  

4 - bc031 AV-productie  16-19  0  0  1  0  59,9%  61,3%  77,5%  

4 - bc310 Maatschappelijke Zorg  16-19  0  0  1  0  66,8%  68,4%  82,2%  

4 - bc313 Management retail  16-19  0  0  1  0  58,8%  68,2%  70,2%  

4 - bc323 Mediavormgeving  16-19  0  0  1  0  66,9%  67,7%  83,5%  

4 - bc328 Middenkader engineering  16-19  0  0  1  0  67,6%  67,6%  92,1%  

4 - bc333 Ondernemerschap retail  16-19  0  0  1  0  51,4%  52,8%  70,7%  

4 - bc409 Middenkader bouw en infra  16-19  0  0  1  0  64,4%  63,9%  81,8%  

4 - bc425 Software development  16-19  0  0  1  0  67,9%  67,9%  83,1%  

2 - bc089 Keuken  16-19  0  0  0  1  83,3%  82,8%  81,8%  

2 - bc298 Precisietechniek  16-19  0  0  0  1  66,7%  66,7%  100,0%  

2 - bc311 Machinaal houtbewerken  16-19  0  0  0  1  75,0%  66,7%  100,0%  

2 - bc314 Bediening  16-19  0  0  0  1  93,8%  94,1%  83,3%  

2 - bc325 Metselen  16-19  0  0  0  1  16,7%  0,0%  77,8%  

2 - bc372 Werktuigkundige installaties (montage)  16-19  0  0  0  1  75,0%  75,0%  100,0%  

3 - bc031 AV-productie  16-19  0  0  0  1  100,0%  100,0%  -  

3 - bc089 Keuken  16-19  0  0  0  1  63,6%  60,0%  82,4%  

3 - bc298 Precisietechniek  16-19  0  0  0  1  66,7%  66,7%  83,3%  

3 - bc311 Machinaal houtbewerken  16-19  0  0  0  1  100,0%  100,0%  100,0%  

3 - bc314 Bediening  16-19  0  0  0  1  71,4%  66,7%  66,7%  

3 - bc325 Metselen  16-19  0  0  0  1  50,0%  100,0%  100,0%  

3 - bc381 Industrieel produceren met hout  16-19  0  0  0  1  91,7%  88,9%  100,0%  

4 - bc089 Keuken  16-19  0  0  0  1  80,0%  80,0%  85,7%  

4 - bc172 Podium- en evenemententechniek  16-19  0  0  0  1  95,5%  95,2%  66,7%  

4 - bc287 Middenkader transport en logistiek  16-19  0  0  0  1  0,0%  0,0%  63,6%  

4 - bc326 Meubels en (scheeps)interieurs maken  16-19  0  0  0  1  0,0%  -  100,0%  

4 - bc334 Ondernemer horeca/bakkerij  16-19  0  0  0  1  54,5%  54,5%  70,6%  

4 - bc412 Mechatronische systemen  16-19  0  0  0  1  94,4%  94,4%  -  

4 - bc417 Supervisors logistiek  16-19  0  0  0  1  90,9%  100,0%  -  

4 - bc426 Elektrotechnische systemen en 

installaties  16-19  0  0  0  1  0,0%  0,0%  80,0%  

4 - bc427 Leidinggeven op basis van 

vakmanschap  16-19  0  0  0  1  82,6%  95,0%  87,5%  
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Bijlage 4 Kwaliteitsagenda 
Strategische ambities ROC A12 (op basis van aangeleverde format Commissie Kwaliteitsafspraken mbo)  

Bijdragen ROC A12 het realiseren van de doelstellingen beschreven in de Kwaliteitsagenda 2019-2022 in relatie tot 

onze Strategische Ambities.   

Leeswijzer 

Voor de nulmeting verwijzen wij u naar de analyse kwaliteitsagenda. De 0-meting heeft gediend als onderlegger voor de 

geformuleerde ambities. In het afgelopen jaar zijn de onderwijsteams goed van start gegaan met de uitvoering van de 

ambities in de kwaliteitsagenda. In de tabel blikken we per doelstellingen terug en wordt er middels een kleurcodering 

een status gegeven aan de resultaatafspraak.   

Wijze van spreken over de kwaliteit en de voortgang  

ROC A12 voert driemaal per jaar gesprekken over kwaliteit. Bij ROC A12 worden deze gesprekken gevoerd tussen 

onderwijsteam en locatiedirecteur, tussen locatiedirecteur en Algemeen Directeur. Tijdens ieder gesprek staat op de 

agenda wat op dat moment relevant is, alle onderstaande resultaatgebieden zijn minimaal eens per jaar onderwerp van 

gesprek. Op deze wijze monitoren wij de voortgang van de doelstellingen. De Ondernemingsraad en de Studentraad 

worden betrokken middels hun inspraak bij de vaststelling van de kaderbrief en het recht op instemming bij de begroting. 

Conform het studentstatuur wordt het gesprek met de student gevoerd in studentdebatten en middels 1-

minuutsenquetes. Op relevante deelgebieden koppelen wij tevens terug aan relevante stakeholders in het werkveld.  

Verantwoording op de afwijking inzet van middelen kwaliteitsagenda  

Op basis van de globale begroting, zoals besproken in de kwaliteitsagenda, zien wij voor het kalenderjaar 2019 geen 

afwijking in de inzet van middelen. Hierbij hebben zich geen grotere verschuiving voorgedaan in de oorspronkelijke 

toedeling en afwijking in de begroting. 
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Toekomstgericht en uitdagend onderwijs: iedere student op de juiste plek 

 Verbeteren van de aansluiting tussen vo en mbo. 

 Versterken doelgroepgerichte aanpak (b.v. aanbieden van Entree- en Niveau 2-opleidingen in vmbo, vakmanschapsroute en ‘beroepshavo’). 

 Versterken van pedagogisch-didactische competenties van docenten. 

 Professionalisering en positionering SLB. 

 Versterking en professionalisering LOB. 

 Reductie van uitval uit de opleiding en uitvallers toeleiden naar een andere opleiding. 

 Aanbod voor excellente studenten (Skills en excellentieprogramma´s). 

 Afspraken met hogescholen over doorstroming naar het hbo.  

Geen 
resultaten 
bekend/in 
ontwikkeling 

 
Resultaat 
behaald 

Rekening 
houden met 
potentiele 
tegenvallers 

Terugblik & focus 2020:  
ROC A12 en de daartoe behorende locaties laten stijgende onderwijsprestaties zien. Er vertrekken meer studenten met een diploma bij ROC A12. De inzet op begeleiding (bijvoorbeeld middels 
studiedagen) en de aandacht voor het onderwerp, lijkt vruchten af te werpen. Tegelijkertijd geven onderwijsteams aan dat de toestroom van Passend Onderwijs studenten een druk legt op het 
onderwijsteam. In relatie tot het toelatingsbeleid, neemt het risico op meer uitval toe. De focus op onze locaties Astrum, Dulon en Technova College ligt op de ontwikkeling van innovatief onderwijs, met 
waar mogelijk hybride vormen. Voor alle scholen binnen ROC A12 geldt dat we onderzoeken hoe het onderwijs op maat kan worden aangeboden. In dat kader is er locatie overstijgend gewerkt aan het 
project keuzedelen, waarin wordt onderzocht hoe het proces keuzedelen kan helpen om het onderwijs te flexibiliseren. Er is tevens een visie op Loopbaanontwikkeling vastgesteld voor het vormgeven 
en inrichten van loopbaanontwikkeling binnen de opleidingen. De focus in 2020 ligt op de oprichting en het werkend krijgen van de LRV inclusief schakelvoorziening en het bieden van maatwerk voor 
onze student.  
 

Resultaatafspraak 1:  
We zorgen voor een goede 
aansluiting op het toeleverend 
onderwijs, ondersteunen 
studenten bij hun studiekeuze 
en begeleiden ze bij de 
overstap naar het mbo. 
 

Beoogd resultaat 2020 
 
 

Beoogd resultaat 2022 Beschrijving stand van zaken januari 2020 & voorbeelden:   

Met 1/3 van de vo-scholen zijn er 

afspraken over de aansluiting van het vo 

en het mbo.  

 

Het percentage studenten dat passend 

geplaatst is, is toegenomen van 88,6% 

naar 89,1%.  

Met 2/3 van de vo-scholen zijn 

er afspraken over de aansluiting 

van het vo en het mbo. 

 

Het percentage studenten dat 

passend geplaatst is, ligt op het 

landelijk gemiddelde.   

 

 

Alle colleges hebben initiatieven opgenomen in hun locatieplan.  

 

Voorbeelden: diverse afspraken vanuit Knooppunt Techniek.  

Entree heeft afspraken met PRO-scholen over doorstroom. 

 

Het percentage passende plaatsing is toegenomen. OP basis van 

opbrengstjaar 2018 behalen we onze doelstelling.  

 

Resultaatafspraak 2:  
Door gedifferentieerd en 

uitdagend onderwijs 

(gebaseerd op een gedragen 

onderwijsvisie, een 

onderwijsconcept en een 

didactische visie) en goede 

Beoogd resultaat 2020 Beoogd resultaat 2022 Beschrijving stand van zaken januari 2020 & voorbeelden:  

De score voor de JOB indicator 

tevredenheid over onderwijs is op 

instellingsniveau gestegen van 3,3 naar 

3,4.  

 

De score voor de JOB indicator 

tevredenheid over onderwijs is 

op instellingsniveau gestegen 

van 3,4 naar 3,5.  

 

De JOB wordt tweejaarlijks uitgevoerd. De uitkomsten van dit 

studenttevredenheidsonderzoek zijn mei 2020 bekend.  
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begeleiding door docenten, 

SLB-ers en LOB-ers stellen 

we studenten in staat 

succesvol te studeren en door 

te stromen naar een opleiding 

of baan die past bij hun 

wensen en mogelijkheden en 

reduceren we uitval.  

 

De score voor de JOB indicator 

vaardigheden en motivatie is op 

instellingsniveau gestegen van 3,3 naar 

3,4.  

 

De score voor de JOB indicator 

tevredenheid over loopbaanbegeleiding 

is op instellingsniveau gestegen van 3,4 

naar 3,5. 

 

De score voor de JOB indicator 

tevredenheid over begeleiding tijdens de 

opleiding is op instellingsniveau 

gestegen van 3,3 naar 3,4.  

 

Het aantal studenten dat uitstroomt uit 

de opleiding vanwege studie- en 

beroepskeuze-gebonden factoren is 

t.o.v. de nulmeting (2018-2019) gedaald 

met 5%.  

 

Minimaal 60% van de deelnemers aan 

de Startklaarklas vervolgt hun loopbaan 

op het mbo. 

 

Er is een besluit genomen over het 

aanbieden van (onderdelen van) de 

Entree opleiding in het vmbo, over 

uitbreiding van het aantal 

vakmanschapsroutes en over de  

beroepshavo. 

 

De score voor de JOB indicator 

vaardigheden en motivatie is op 

instellingsniveau gestegen van 

3,4 naar 3,5.  

 

 

De score voor de JOB indicator 

tevredenheid over 

loopbaanbegeleiding is op 

instellingsniveau gestegen van 

3,5 naar 3,6. 

 

De score voor de JOB indicator 

tevredenheid over begeleiding 

tijdens de opleiding is op 

instellingsniveau gestegen van 

3,4 naar 3,5.  

 

 

Het aantal studenten dat 

uitstroomt uit de opleiding 

vanwege studie- en 

beroepskeuze-gebonden 

factoren is t.o.v. de nulmeting 

(2018-2019) gedaald met 10%.  

 

 

 

Minimaal 70% van de 

deelnemers aan de 

Startklaarklas vervolgt hun 

loopbaan op het mbo. 

 

 

De kwalificatiewinst ligt op het 
landelijk gemiddelde. 

De teams die onder de beschreven normen scoorden, hebben in hun 

teamplan een analyse toegevoegd, inclusief acties voor schooljaar 

2019/2020. Deze acties variëren van professionalisering docent 

rondom didactische werkvormen.  

ROC A12 breed lag de focus van de activiteiten op het thema 

begeleiding, de noodzaak van loopbaangesprekken en de visie op 

LOB.  

 

 

Het aantal studenten dat uitstroomt vanwege studie en 

beroepskeuze gebonden factoren is gestegen van 32 procent in 

schooljaar 2017-2018, naar 37,9 procent in schooljaar 2018-2019. 

De drempelloze instroom zorgt voor meer uitstroom om studie en 

beroepskeuzegebonden factoren. In 2020 zal de nadruk worden op 

de individuele contacten bij intake, de warme overdracht en het 

stimuleren van flexibele uitstroom. 

 

Van de studenten zijn er 58 van de 65 na de Startklaarklas 
doorgegaan op het mbo; dat is bijna 90%. We behalen hiermee onze 
doelstelling beschreven voor 2020. De mogelijkheden voor 
studenten die een verkeerde keuze hebben gemaakt, blijven we 
actief promoten en uitbouwen in 2020.  
 

 

De kwalificatiewinst van onze studenten neemt toe van 81,6 naar 

85,8. Dat geeft ons vertrouwen dat het landelijk gemiddelde van 87,6 

haalbaar is in 2022.  

 

De stand van zaken m.b.t. Het aanbieden van (onderdelen van) de 

Entree opleiding in het vmbo, over uitbreiding van het aantal 

vakmanschapsroutes en over de beroepshavo. 

 Met vmbo-scholen (Pantarijn en ’t Streek) is een 
eerste gesprek geweest. 

 Vervolgafspraken worden gemaakt over: 
o Entree bij Praktijkonderwijs. Doen wij ook bij Het 

Perron en Leerpark Presikhaaf. 
o Aanvragen VMR’s bij Pantarijn en ’t Streek 

worden verkend. 
o Er worden afspraken gemaakt over doorstroom 

vmbo ->Entree  
o Er worden afspraken gemaakt over ISK 

leerlingen. 
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Resultaatafspraak 3:  
 
Speerpunt: we bieden een 
passend aanbod voor 
excellente studenten. 
 

Beoogd resultaat 2020 Beoogd resultaat 2022 Beschrijving stand van zaken januari 2020 & voorbeelden:  

Tenminste 6 opleidingen doen mee aan 

Skills-wedstrijden. 

Er zijn minimaal 5 verrijkingsmodules.  

 

Er zijn 4 verdiepende vakmanschaps-

maatwerktrajecten ROC niveau.   

 

Tenminste 25 studenten volgen een 

internationale stage waaraan extra eisen 

zijn gesteld. 

Tenminste 10 opleidingen doen 

mee aan Skills-wedstrijden. 

Er zijn minimaal 8 

verrijkingsmodules. 

 

 

Er zijn 6 verdiepende 

vakmanschaps-

maatwerktrajecten op ROC 

niveau.  

Tenminste 40 studenten 

doorlopen een internationale 

stage waaraan extra eisen zijn 

gesteld. 

Skills  
In een skills-wedstrijd laten studenten zien hoe ze ter plekke 
presteren bij het maken van een (echte) beroepsopdracht. Er zijn 
wedstrijden op schoolniveau, op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau. Voor ROC A12 namen 9 studenten deel 
tijdens Skills the Finals, waarin twee studenten van het Dulon 
College goud hebben behaald in de strijd van de beste handhaver 
2019. Skills maken onderdeel uit van het excellentietraject. 
 
De beoogde resultaten voor 2020 worden behaald als deze lijn wordt 
doorgezet.  

 

Internationalisering 
Steeds meer studenten durven over de grenzen van ons land te 
kijken. ROC A12 biedt haar studenten een breed scala aan 
internationaliseringsactiviteiten in o.a. Spanje, Polen, Marokko, 
Kroatië, Duitsland, Noord-Ierland, Malta en Bulgarije. Er werden 32 
studiereizen georganiseerd en begeleid door 119 docenten voor in 
totaal 1237 studenten. 127 studenten liepen stage in het buitenland. 
114 van deze stages werd mogelijk gemaakt door subsidie van 
Erasmus+. Uit een kwaliteitsonderzoek dat dit agentschap uitvoerde 
in oktober 2019, kreeg ROC A12 waardering voor de organisatie van 
internationalisering, zowel op proces als inhoud: ‘De verplichte 
documenten worden echt als middel ingezet om te komen tot 
gepersonaliseerde leerdoelen en opbrengsten, dit is erg goed’. 
De komende jaren ligt de focus op het voortbouwen op thema’s als 
social inclusion (bv. internationale stages voor niveau 2-studenten), 
een uniforme aanpak van begeleiding van studenten tijdens hun 
buitenlandstage en internationale samenwerking op het gebied van 
onderwijsinnovatie en digitalisering.  
 
Verrijking & vakmanschapsmodules 
Voor een bredere ontwikkeling van studenten bieden we 
opleidingsoverstijgende verrijkingsmodules en vakmanschaps-
modules. Met name in de techniek wordt hier goed gebruik van 
gemaakt, zoals door het raceteam van team Motorvoertuigen-
techniek, de Smart Industry lijn van team Mechatronica en de 
mogelijkheid voor het behalen van het certificaat Cambridge Engels. 
Verrijking en vakmanschaps-modules zijn onderdeel uit het 
excellentietraject. 
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Resultaatafspraak 4:  
 
We stimuleren doorstroming 
naar het hbo 
 

Beoogd resultaat 2020 Beoogd resultaat 2022 Beschrijving stand van zaken januari 2020 & voorbeelden:  

Er zijn afspraken met hogescholen over 

maatregelen om het studiesucces van 

onze afgestudeerden in het hbo, de 

afstemming tussen de begeleiding in het 

mbo en hbo en de voorbereiding op het 

hbo te verbeteren en over 

mogelijkheden om de doorstroom naar 

het hbo te verhogen. 

 

 

 

De afspraken zijn uitgevoerd of 

in uitvoering. 

 

In samenspraak met andere ROC’s en hogescholen is het hbo-proof 
festival tot stand gekomen Ook betreft een onderdeel van de NRO- 
Onderzoeksagenda de doorstroom tussen mbo en hbo.  Het 
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek coördineert en 
financiert onderwijsonderzoek; verbindt onderzoek en 
onderwijspraktijk. 
 
RxH is een regionaal samenwerkingsverband tussen 3 hogescholen 
en 7 ROC’s in de regio Arnhem-Nijmegen. Het is opgericht om te 
zorgen voor een soepele overgang van het mbo naar de HAN. 
Diverse afspraken met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen via 
RXH techniekoverleg over maatregelen om het studiesucces van 
onze afgestudeerden te vergroten. Er zijn afspraken met de CHE IT 
opleiding via de stuurgroep participatie CHE. ROC A12 maakt 
onderdeel ut van de RXH.  
 
In samenspraak met de CHE is er een keuzedeel ontwikkeld.  

 

Professionele organisatie met een intrinsieke leer- en verbetercultuur: doorontwikkeling van kwaliteit en organisatie  

 Optimaliseren van de interne zorgstructuur (verhouding en samenwerking eerste lijn en tweede lijn). Begeleiding kwetsbare jongeren  

 Investeren in teamontwikkeling en onderwijskwaliteit (visie op onderwijs en didactiek, kwaliteitscultuur, PDCA). 

 Verbeteraanpak voor teams met achterblijvende prestaties (onderwijsprestaties, kwaliteit, examinering). 

 

Terugblik en vooruitblik: 

Onderwijsteams werken vaker vanuit een visie en werken vaker locatie overstijgend aan de kwaliteit van onderwijs. Dat gebeurt door ontmoetingen in de vorm van studiedagen en 
professionaliseringsactiviteiten die gekoppeld zijn aan rollen binnen de onderwijsteams. Er zijn twee 24-uurs sessies gehouden met de rolhouders Personeel en Kwaliteit uit de Onderwijsteams van alle 
locaties. Op 11 november vond de studiedag van ROC A12 plaats. Deze studiedag stond in het teken van Begeleiding van onze student. Er was keus uit meer dan 15 workshops rondom het thema 
begeleiding.  
In 2019 hebben 50 personen uit onderwijsteams een audittraining gevolgd. De focus lag op het inspectiekader en de doorvertaling naar de praktijk binnen een onderwijsteam om de analysekracht in de 
onderwijsteams verder te vergroten.  
 
In 2020 ligt de focus op het actualiseren van de rollen in de onderwijsteams, het herijken van taken, competenties en bijbehorende professionaliseringsactiviteiten van belangrijke rollen binnen de 
onderwijsteams. De rollen Onderwijsontwikkeling, Personeel, Kwaliteit, Examinering en Studentzorg zijn als rolhouder cruciaal in het tonen van onderwijskundig leiderschap om de kwaliteit van 
onderwijs te verbeteren en de taakvolwassenheid van de teams te vergroten.  

 Er is in het MTO een nulmeting 

uitgevoerd naar de tevredenheid van 

docenten over hun bekwaamheid om 

kwetsbare jongeren te begeleiden. 

 

 

 

De tevredenheid van docenten 

over hun bekwaamheid om 

kwetsbare jongeren te 

begeleiden is toegenomen t.o.v. 

de nulmeting. 

 

Er is een meting uitgevoerd in het medewerkerstevredenheids-

onderzoek jan 2019. Ik voel mij voldoende toegerust (voldoende 

expertise) om de studenten met een extra ondersteuningsbehoefte 

optimaal te kunnen begeleiden (score= 6,7).  
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Resultaatafspraak 7:  
 
ROC A12 heeft taakvolwassen 

teams die hun onderwijs 

vormgeven op basis van een 

visie op het onderwijs en de 

didactiek, passend bij de 

doelgroep, systematisch 

werken volgens de PDCA-

cyclus, een professionele 

dialoog voeren over het 

onderwijs en de taken en 

rollen adequaat verdelen. Dat 

komt tot uitdrukking in goede 

onderwijsprestaties en 

positieve kwaliteitsoordelen 

(inspectie, interne audits en 

JOB monitor). 

Beoogd resultaat 2020 Beoogd resultaat 2022 Beschrijving stand van zaken januari 2020 & voorbeelden:  

Team- en locatieverbeterplannen in 

uitvoering of uitgevoerd. Afgesproken 

(tussentijdse) resultaten (o.a. JOB en 

onderwijsprestaties) behaald.  

 

Overige teams voeren volgens plan 

teamplan uit en scoren voldoende. 

 

Team- en 

locatieverbeterplannen 

uitgevoerd. Onvoldoendes 

verbeterd tot voldoendes. 

 

Alle teams voeren volgens plan 

teamplan uit en scoren 

voldoende 

Alle onderwijsteams hebben een teamplan op basis van Analyse, 

ambitie, actie. De cyclische werking die uit hoort te gaan van het 

teamplan, zien we niet overal terug.  

Door het actualiseren  in 2020 van de rollen in de teams en het 

bieden van adequate scholing hopen we grotere stappen te kunnen 

zetten in het behalen van de doelstelling.  

 

Sterk verbonden met de omgeving: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst  

 Initiatief voor Lerende Regio Vallei. 

 Regionale schakelvoorziening Vallei. 

 Gelders ROC overleg i.r.t. opleidingsaanbod 

 

Terugblik en voortuitblik: 

In 2019 heeft de focus gelegen op het bouwen van het fundament van waaruit gewerkt wordt als het gaat om de oprichting van de LRV of het integreren van het scholingsaanbod van 

Upgrade binnen de opleidingen van een opleidingsinstituut voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO): regulier mbo en onderwijs, trainingen en cursussen voor re-skilling en upskilling (voor 

volwassenen). UPGRADE als aparte eenheid binnen COG verdwijnt en maakt plaats voor een Servicebureau Upgrade als onderdeel van ROC A12, dat de locaties en de 

onderwijsteams ondersteunt bij het realiseren van het aanbod aan volwassenen. 

In 2020 zal de focus verschuiven naar de implementatie van LLO ROC A12- breed. Daarnaast ligt de focus op  de uitwerking van de LRV.  

 

 

 Beoogd resultaat 2020 Beoogd resultaat 2022 Beschrijving stand van zaken januari 2020 & voorbeelden:  

Resultaat afspraak 8  
 
Ons onderwijs sluit aan bij de 

behoeften van en 

ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en biedt 

studenten een goede basis 

voor een leven lang 

ontwikkelen en om in te spelen 

op ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt.  

Er zijn convenanten afgesloten met 

branches (i.e.g. bouw, metaal, zorg & 

welzijn en defensie) of 

bedrijvennetwerken met concrete 

afspraken over: 

 herziening van het portfolio   

 het onderwijsprogramma  

 de inrichting van het onderwijs  

 het aanbod op het gebied van 

leven lang ontwikkelen.  

De afspraken uit de 

convenanten zijn in uitvoering of 

uitgevoerd. In elke sector is er 

sprake van zichtbare 

veranderingen in het portfolio 

en/of het programma en/of de 

inrichting van het onderwijs. 

 

Elke sector heeft een op de 

behoeften van alumni en de 

arbeidsmarkt afgestemd aanbod 

Er bestaat een Strategische agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt 

Z&W, intern Arbeidsmarktoverleg, Zorg & Technologie/Zetacom.  

 

De afgelopen jaren zijn bootcamps ontwikkeld en uitgevoerd in 

nauwe samenwerking met Knooppunt Techniek. In een (opleiding 

overstijgende) bootcamp komen studenten techniek (diverse 

disciplines) en (regionale) bedrijven samen om door middel van 

intensieve creatieve sessies technische vraagstukken integraal te 

benaderen op zoek naar werkbare oplossingen. 
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We stemmen ons 

opleidingsportfolio, het 

programma en de inrichting 

van onze opleidingen en ons 

aanbod op het gebied van 

leven lang ontwikkelen af op 

de behoeften en 

ontwikkelingen in het 

werkveld. 

 
 
 
 
 
 

Als er geen sprake is van 

organisaties op brancheniveau 

worden er afspraken gemaakt met 

(individuele) werkgevers of 

netwerken van bedrijven. 

 

 

op het gebied van leven lang 

ontwikkelen, o.a. door inzet van 

keuzedelen als 

certificaattrajecten. 

 

De monitor van de tevredenheid 

van werkgevers en alumni over 

de aansluiting van het onderwijs 

op de arbeidsmarkt wordt 

tweejaarlijks uitgevoerd. De 

verbeterpunten n.a.v. de 

nulmeting zijn uitgevoerd of in 

uitvoering.  

 

Op elke locatie is er een actief 

alumninetwerk en vinden er 

jaarlijks meerdere 

bijeenkomsten met alumni 

plaats. 

 

In elk team hebben 2 

(voltijds)docenten een stage in 

de beroepspraktijk uitgevoerd. 

 

In 2019 is er per locatie  onderzocht en geïnventariseerd wat er al 

gebeurt op het gebied van Alumni en wat het effect is. In 2020 wordt 

gestart met actief in uitvoering brengen van beleid. Acties zijn 

opgenomen in locatieplannen. 

 

 

Onderwijsteams hebben in hun teamplan opgenomen wie een stage 

gaat lopen en op welke wijze dit bijdraagt aan de professionalisering 

van het team.  

 

 

 

 Beoogd resultaat 2020 Beoogd resultaat 2022 Beschrijving stand van zaken in januari 
 

 

Resultaatafspraak 9:  
ROC A12 participeert actief in 
regionale 
samenwerkingsverbanden om 
kwetsbare jongeren passende 
zorg/begeleiding te bieden op 
weg naar onderwijs, 
arbeidsmarkt of maatschappij. 
 
 
 
 

 De Lerende Regio Vallei 

opgericht. 

 Er is vanuit de LRV een regionale 

schakelvoorziening opgericht. 

 Met vier grote bedrijven zijn er 

afspraken gemaakt over het 

verbinden van de opleiding en 

begeleiding van kwetsbare 

jongeren met de praktijk (o.a. 

creëren van hybride 

leeromgevingen), het plaatsen 

van kwetsbare jongeren in bpv-

plaatsen of leerbanen en het 

 De LRV is geëvalueerd en 

duurzaam gemaakt. 

 De schakelvoorziening 

geëvalueerd en duurzaam 

gemaakt. 

 Voor elk domein zijn er 

met drie grote bedrijven 

afspraken gemaakt over 

het verbinden van de 

opleiding en begeleiding 

van kwetsbare jongeren 

met de praktijk (o.a. 

creëren van hybride 

In ontwikkeling.   

Vanuit gemeente Ede, een aantal scholen is er een 

schakelvoorziening opgericht.  

 

Een mooi voorbeeld is het Project Lars van onderwijsteam Zorg en 

Welzijn waarin in samenspraak met een zorginstelling bezig met het 

bieden van onderwijs op de werkplek. 

 

Verdere initiatieven Zinzia, Plantion, WICC (Wageningen 

International Congress Centre) 
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optimaliseren van de 

arbeidsmarktoeleiding. 

 

leeromgevingen), het 

plaatsen van kwetsbare 

jongeren in bpv-plaatsen 

of leerbanen en het 

optimaliseren van de 

arbeidsmarktoeleiding. 

 

Er zijn convenanten met gemeenten 
over het aantal trajecten voor 
statushouders en werkzoekenden en de 
vormgeving van deze trajecten.  

De in de convenanten 

afgesproken trajecten 

worden uitgevoerd.  

 

In ontwikkeling met de Entree-opleiding.   

Resultaatafspraak 5:  
 
Ons opleidingsaanbod is 
(macro)doelmatig. 

Er zijn geactualiseerde afspraken met de 

Gelderse ROC´s over een doelmatig, 

toegankelijk en arbeidsmarktrelevant 

opleidingsaanbod in de provincie 

Gelderland. 

  

 

Er zijn geactualiseerde 

afspraken met de Gelderse 

ROC´s over een doelmatig, 

toegankelijk en 

arbeidsmarktrelevant 

opleidingsaanbod in de provincie 

Gelderland. 

 

Opbrengsten Gelders MBO overleg 
Aeres, Aventus, Christelijke Onderwijs Groep, Graafschap College, 
Helicon, Rijn-IJssel, Rivor, ROC Nijmegen en Zone.college werken 
samen in het Gelders MBO-overleg. Helicon heeft begin 2019 het 
roulerende voorzitterschap overgedragen aan Aventus. Landstede 
en het SOMA College participeren niet actief, maar zijn agenda-lid. 
De belangrijke onderwerpen in 2019 waren de onderlinge 
afstemming van het opleidingsaanbod en het thema Leven Lang 
Ontwikkelen (LLO). Daarnaast wordt de  gezamenlijke 
professionaliseringsagenda momenteel herijkt.  
Afstemming opleidingsaanbod 
In 2019 is gesproken over de opleidingen die de diverse mbo- 
instellingen willen starten of stoppen. Het betreft opleidingen die 
landelijk aandacht krijgen in verband met de macrodoelmatigheid en 
de doelmatigheid van kleine opleidingen. Landelijk wordt hierbij 
vooral gekeken naar de creatieve opleidingen Mediavormgeving, 
Mode en Maatkleding, DTP en Artiesten. De mbo’s moeten voldoen 
aan de hierover gemaakte landelijke afspraken. De ontwikkeling van 
de opleidingen bij de afzonderlijke mbo-instellingen is onderling 
besproken en op elkaar afgestemd. Daarbij is ook de ontwikkelingen 
van ieders verdere opleidingsaanbod besproken en afgestemd. 
Hiermee zorgen we er gezamenlijk voor dat het beschik-bare 
opleidingsaanbod aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt in het 
gezamenlijke werkgebied, effectief en efficiënt georganiseerd is.  
Leven lang ontwikkelen 
De provincie Gelderland heeft een nieuw beleid voor de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hierin staan inhoudelijke thema’s 
centraal, zoals de zorg, techniek en energie/duurzaamheid. De uit- 
werking van de ambities en aanpak hiervoor faciliteert de provincie. 
Zowel interne organisaties als de externe stakeholders van de mbo-
scholen zijn betrokken en is tevens gesproken over het actieplan 
Leven Lang Gelders Vakmanschap en One Planet.  
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Bijlage 5 Hoofd- en nevenfuncties CvB en RvT 

Raad van toezicht Hoofdfuncties en nevenfuncties 

dhr. drs. J.A. Klop,  

voorzitter RvT COG  

lid Auditcommissie  

lid Remuneratiecommissie 

Interim manager en bedrijfsadviseur IN TRIM B.V.  

Lid bestuur Federatie van Diaconieën Protestantse Kerk Nederland  

Lid bestuur Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland  

  

  

dhr. dr. ir. C.M. Verloop   

vice-voorzitter RvT COG 

Wethouder gemeente Veenendaal  

Voorzitter raad van toezicht SSOGG  

  

  

dhr. ir. M.J. Veening   

lid Auditcommissie 

Directeur M.J. Veening Holding B.V. | Giraffa Business Consulting  

Bestuurder Coöp. vereniging Centre of Excellence New Media 

Technologies U.A.  

Bestuurder Stichting Centre of Excellence Sociale 

en Technologische Innovatie  

  

mw. K.A. Pullen 

lid Commissie Onderwijs, 

Kwaliteit en Identiteit   

Bestuurder Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJssel/Berkel  

Voorzitter raad van toezicht Ygdrasil Wijhe  

Lid raad van toezicht Klein Geluk te Apeldoorn  

Vicevoorzitter en lid raad van toezicht Stichting Cultura te Ede  

  

  

dhr. drs. M.A. Otten  

lid Commissie Onderwijs, 

Kwaliteit en Identiteit   

 

Voorzitter raad van toezicht Stichting Jados Arnhem  

Voorzitter Bestuur Kleinkoor VOCARE  

  

College van bestuur Nevenfuncties 

dhr. dr. J.J. van Dijk,   

voorzitter CvB  

  

  

Bijzonder hoogleraar Christelijk Sociaal Denken over Economie en 

Maatschappij aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en 

Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (tot 1 januari 2020)  

Voorzitter van de Algemene Kerkenraad voor PKN-Culemborg  

Mede-formateur Provinciale Staten Utrecht (van 15 april tot 1 juni 2019)  

Voorzitter van de sectortafel Elektriciteit van het Klimaatakkoord  

(vanaf 1 mei 2019)  

Trekker van het Nationaal Bodemprogramma van het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Visserij (vanaf 1 juni 2019)  

Lid van de Studiegroep interbestuurlijke en financiële verhoudingen van 

het ministerie van Binnenlandse Zaken.  

Voorzitter energiecoöperatie Betuwewind  

Voorzitter gebiedstafel Culemborg (vanaf 1 september 2019)  

  

mw. P.C. Satter,  

lid CvB  

Voorzitter Bestuur Stichting Present Deventer  

Docente jazzdans  
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Bijlage 6 Verantwoording subsidie technisch onderwijs 
 

Het Perron 
        

          
In 2019 ontving het Perron vanuit de "Regeling versterking technisch VMBO" € 408.615.  

Hiervan is € 208.615 gedurende 2019 ingezet voor onderstaande bestemmingen:  
          
Uitgaven logistieke afdelingen 'Laadperron' 

   
 €             94.915  

o.a. software licenties, klein inventaris, materialen, lesmiddelen,  
   

abonnementen, klein onderhoud en huur gebouw 
     

          
Uitgaven techniek (BWI, PIE en M&T)  

     
 €             41.300  

o.a. software licenties, klein inventaris, materialen en 
    

afschrijvingen 
                  

Personele inzet 
       

 €             72.400  

o.a. ontwikkeling vakmanschapsroute techniek (doorlopende leerlijn vmbo-mbo) 
 

en keuzevakken VMBO (constructiemedewerker, installatie en autotechnicus) 
  

                    

Totaal 
        

 €           208.615  

          

Het Arentheem College, locatie Leerpark 
        

          
In 2019 ontving het Arentheem vanuit de "Regeling versterking technisch VMBO" € 129.780, vanuit 

2018 was nog een onbesteed bedrag van € 62.222 over. Gedurende 2019 is daarvan € 92.789  

ingezet voor onderstaande bestemmingen:  

          
Uitgaven inzake het aanschaffen van inventaris en materiaal 

   
 €             28.583  

o.a. materialen dat noodzakelijk is voor het verzorgen van technisch vmbo,  
   

daaronder mede verstaan het afnemen van examens in het technisch 

vmbo 
     

          
Uitgaven inzake aanpassingen praktijkruimten voor het technisch vmbo  

     
 €             40.000  

o.a. software licenties, klein inventaris, materialen en 
    

afschrijvingen 
                  

Personele inzet 
       

 €             24.206  

o.a. ontwikkeling doorlopende leerlijn vmbo-mbo, 
 

Beroepsmavo en het vergroten van instroom leerlingen in het technisch vmbo 
  

                    

Totaal 
        

 €           92.789  

          
Per saldo is er in 2020 nog een bedrag te besteden van € 99.214 
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B Jaarrekening 
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Grondslagen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, en specifiek "RJ660 

Onderwijsinstellingen". De jaarrekening is opgesteld in euro's, zijnde de functionele valuta van de organisatie. Alle 

financiële informatie is na rekenkundige bewerking afgerond op gehele getallen. Hierdoor blijven de uitkomsten zo dicht 

mogelijk bij de werkelijkheid, maar wijken de gepresenteerde totalen soms iets af van de som der delen. De jaarrekening 

is opgesteld op 25 mei 2020. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Voor zover in het onderstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd tegen 

geamortiseerde historische kostprijs. De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Een actief wordt 

in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie 

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 

en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen maakt die invloed hebben 

op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, baten en lasten. De 

daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen, die voortdurend worden beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

Schattingswijziging 

In 2019 heeft er een schouw plaatsgevonden van alle gebouwen. Als gevolg hiervan is het meerjarenonderhoudsplan 

bijgesteld, waarbij de dotaties aan de onderhoudsvoorziening naar boven zijn bijgesteld. Het betreft een jaarlijks hogere 

dotatie van € 245.000 en een eenmalige dotatie van € 400.000 om de voorziening weer op peil te brengen. Het effect 

van deze schattingswijziging op het resultaat van 2019 is € 645.000 negatief. 

 

Foutherstel cursusgelden 

In 2019 heeft een foutherstel plaatsgevonden ten opzichte van voorgaande jaren, inzake de periodetoerekening van de 

wettelijke cursusgelden mbo. Deze fout is prospectief in de jaarrekening hersteld. De impact bedraagt € 765.000.  

 

Grondslagen voor salderen 

Een actief en passief post worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: 

1. een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om gesaldeerd en simultaan af te wikkelen   

2. het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen 

Grondslagen voor consolidatie 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn, naast de financiële gegevens van COG, ook opgenomen de financiële 

gegevens van die entiteiten waar sprake is van eenheid van bestuur, en daarmee sprake is van overheersende 

zeggenschap. De geconsolideerde jaarrekening van COG over 2019 is samengesteld uit de volgende onderliggende 

entiteiten.  

 

1. Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden 

Hieronder vallen de volgende administraties:  

Bestuur & Bedrijfsvoering 

ROC A12 

Arentheem College 

Praktijkschool Arentheem 

Het Perron (tot 1 augustus 2019 de CSV) 

 
2. Stichting Contractonderwijs Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden 

 UPGRADE (100%) 
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3. Beheersstichting ROC A12  

 Beheersstichting ROC A12 (100%) 
 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 

resultaatbepaling van Stichting COG. De financiële gegevens van de stichting en de andere in de consolidatie betrokken 

entiteiten zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen 

en transacties.  

Grondslagen voor waardering 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing met duurzame waardeverminderingen. Investeringen boven €  2.500,- worden geactiveerd met 

uitzondering van investeringen in computers en fotonica-apparatuur; hierop wordt vanaf €  500,- afgeschreven. Voor 

mobiele telefonie en tablets wordt momenteel een lagere activeringsgrens gehanteerd, hier wordt in 2020 nieuw beleid 

op geformuleerd. Gezien de beperkte omvang wordt het effect van deze wijziging geheel verwerkt in 2020. 

 

De afschrijvingen vinden lineair plaats en worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele restwaarde. Er 

wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de kosten van 

periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige 

voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

 

Financiële vaste activa 

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. De vorderingen op het ministerie van OCW inzake de bekostiging 

zijn bij het mbo en vo afgewaardeerd tot € 1. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.  

 

Voorraden 

De opgenomen voorraad betrof in voorgaande jaren enkel de voorraad medewerkers-/studentenpassen. Gezien de 

beperkte omvang worden deze vanaf 2019 niet meer gewaardeerd.  

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen in de jaarrekening is opgenomen na bestemming van het resultaat. De bestemmingsreserves 

publiek zijn op basis van een bestuursbesluit van 10 september 2019 overgeheveld naar  

de algemene reserve. De bestemmingsreserves privaat zijn gevormd voor het doel zoals uiteengezet in de toelichting en 

zullen voor deze doeleinden worden gebruikt.  

Voorzieningen 

 Voorziening spaarverlof 

De voorziening wordt gewaardeerd tegen het saldo (opbouw -/- opname/uitbetaling) van de uren en de 

werkelijke loonkosten per functiecategorie. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

 Voorziening Jubilea 

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De 
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voorziening is berekend op basis van werkelijke loonkosten. Afhankelijk van de te verwachte 

dienstverbanden is bij de bepaling van de voorziening een kans van effectuering meegenomen. Bij het 

bepalen van de voorziening is rekening gehouden met een 3% loonstijging en een disconteringsvoet van 

2%. In de berekening van de voorziening is uitgegaan van een pensioengerechtigde leeftijd van 67. Voor 

medewerkers waarbij sprake is van stapsgewijze verhoging naar 67, wordt rekening gehouden met de 

werkelijke pensioenleeftijd van het individu. De voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde. 

 

 Voorziening Reorganisatie 

De voorziening reorganisatie is gevormd ter dekking van de verwachte kosten die voortvloeien uit de 

reorganisatie ondersteunende diensten en Educatie bij ROC A12. Het betreft een inschatting op 

persoonsniveau voor o.a. de te betalen transitievergoedingen, mobiliteit bevorderende maatregelen en de 

kosten van een projectconsultant. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze 

voorziening is per 2019 beëindigd. 

 

 Voorziening Wachtgeld 

De voorziening wachtgeld is gevormd ter dekking van de verwachte kosten, die voortvloeien uit 

wachtgeldverplichtingen, (bovenwettelijke) werkloosheidverplichtingen en indien van toepassing 

uitkeringen uit hoofde van de regeling vervroegde uittreding. Jaarlijks vinden dotaties plaats voor zover er 

nieuwe verplichtingen ontstaan. In het jaar van ontstaan van de verplichting, wordt de volledige 

toekomstige uitgaven gereserveerd. Onttrekkingen vinden plaats op basis van de in het jaar betaalde 

uitkeringslasten. Indien de desbetreffende personen alsnog werk hebben gevonden en zij uit dien hoofde 

geen werkloosheidsuitkering ontvangen, vindt (naar rato) vrijval plaats van de reservering op dat moment. 

De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

 Voorziening Eigen risicodragerschap 

De voorziening eigen risicodragerschap is gevormd ter dekking van de verwachte kosten die voortvloeien 

uit het eigen risicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsongeschikten (WGA). De voorziening is berekend op basis van daadwerkelijke instroom 2018 en 

verwachte instroom 2019 zoals bekend op balansdatum. De voorziening wordt gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

 

 Voorziening Seniorenverlof 

De voorziening seniorenverlof wordt gevormd voor het op basis van de cao mbo ontstane recht op 

seniorenuren. De voorziening is berekend op basis van de totale populatie welke voldoet aan de gestelde 

voorwaarden in de CAO alsmede ook het deel van de populatie welke binnen vijf jaar voldoet aan de 

voorwaarden. Bij de berekening van de totale last is rekening gehouden met een schattingselement voor 

het wel of niet gebruik maken van de regeling en schattingselement van eerdere uitstroom dan AOW 

datum. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

 Voorziening Groot onderhoud 

Op basis van meerjarige onderhoudsplannen is de onderhoudsvoorziening gevormd ter egalisatie van de 

kosten verbonden aan meerjarig onderhoud ter zake van de materiële vaste activa. De voorziening wordt 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Overgangsregeling voorziening groot onderhoud: 

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451 van de richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving, is het voor onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 en 2019 toegestaan de 

jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen 

groot onderhoud, gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het 

onderwijspand gedeeld door het aantal jaren van deze planperiode. Dit voor zover deze methode reeds in 

2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening gedurende de planperiode niet op enig 

moment negatief wordt. Stichting COG maakt gebruik van deze tijdelijke regeling. 
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 Voorziening Dubieuze debiteuren 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen, welke 

worden vertaald naar percentages voor de gehele populatie. 

Kortlopende schulden 

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. 

Schulden worden niet gesaldeerd met activa, tenzij aan de salderingscriteria wordt voldaan. 

Onderhanden projecten  

Onderhanden projecten wordt gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende 

winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Projectopbrengsten en -kosten worden 

verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de 

prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de looptijd van het project. Onderhanden projecten waarvan het saldo 

een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo 

een creditstand vertoont, worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. In geval van COG is sprake van een 

creditstand waardoor onderhanden projecten zijn opgenomen onder de overlopende passiva.  

Grondslagen voor resultaatbepaling 

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

bekend zijn geworden. 

Rijksbijdragen en overige baten 

De rijksbijdragen worden opgenomen conform de door het ministerie van OCW vastgestelde toekenning en 

tijdsevenredig toegerekend aan het verslagjaar. De verantwoording van de overige baten uit het verlenen van diensten 

(w.o. detachering, verhuur ruimten) geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten 

tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Subsidies worden als bate verantwoord in 

de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of 

wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk 

is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. Overige baten worden 

toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa  

Op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De afschrijvingen 

vinden lineair plaats en worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 

een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 

het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Personeelslasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en 

lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.  

Pensioenen  

COG heeft voor haar werknemers een pensioenregeling toegezegd op basis van middelloon. Hiervoor in aanmerking 

komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het 

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. Indexaties vinden 

voorwaardelijk plaats. COG is voor alle onderdelen voor haar pensioenverplichtingen verzekerd bij de stichting 

pensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen van COG zijn verzekerd via een uitvoeringsovereenkomst met de 

pensioenuitvoerder (bedrijfspensioenfonds). De verplichtingen die hieruit voortvloeien bestaan uit de pensioenpremies, 

welke in de verlies & winstrekening verwerkt zijn. Voor de nog te betalen premies over 2018 is een verplichting op de 

balans opgenomen. In de pensioenpremies is een opslag opgenomen voor uitvoeringskosten en het in stand houden 

van de (minimaal) vereiste solvabiliteit in relatie tot reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Daarnaast kunnen in de 

premie opslagen voor indexatie zijn begrepen. 
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Indien er sprake is van ontoereikende solvabiliteit van het pensioenfonds kunnen medewerkers en werkgevers worden 

aangesproken via een verhoging van de pensioenpremies. COG heeft verder geen aanvullende in rechte afdwingbare of 

feitelijke verplichtingen aan de pensioenuitvoerder. COG heeft geen beschikkingsrecht over eventuele pensioen-

overschotten en kan hierop dan ook geen aanspraak maken. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad over 

de laatste 12 maanden) was op 31 januari 2019 95,4%. De actuele dekkingsgraad per 31-12-2019 was 98% en 

dekkingsgraad januari 2020 was 94%.26  

Huisvestingslasten en overige lasten 

Huisvestingslasten en overige lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 

Vergelijkende cijfers vorig jaar 

Voor de vergelijkbaarheid tussen de cijfers over de jaren 2019 en 2018 zijn de vergelijkende cijfers van 2018 daar waar 

nodig aangepast conform de rubricering van 2019. De aanpassing van de vergelijkende cijfers heeft geen gevolgen voor 

het resultaat 2018. 

Kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 

uit liquide middelen.   

Segmentatie  

Segmentatie van de balans en baten en lasten heeft, conform RJ 660 Onderwijsinstellingen, plaatsgevonden naar 

beroepsonderwijs en volwassenen educatie (bve) en voortgezet onderwijs (vo). In de enkelvoudige balans en staat van 

baten en lasten en de segmentatie bve - vo zijn de cijfers voor totaal COG inclusief eliminaties tussen ROC A12 en 

Arentheem College en Het Perron opgenomen.  

  

                                                             
 
26 Bron: www.abp.nl 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2019 
(na verwerking voorstel resultaatbewerking) 

        

ACTIVA  2019   2018 

  €   € 

VASTE ACTIVA        

     

Materiële vaste activa         

Gebouwen en terreinen   41.974.427   43.932.308 

Materiële vaste activa in uitvoering   77.320   103.687 

Inventaris en apparatuur   10.487.323   8.857.998 

Overige materiële vaste activa   796.809   -25.866 

Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa 80.958   89.979 

    53.416.837   55.182.481 

          

Financiële vaste activa         

Vorderingen op ministerie van OCW   2   2 

Overige financiële vaste activa   0   307.396 

    2   307.398 

          

Totaal vaste activa   53.416.839   55.489.879 

          

VLOTTENDE ACTIVA         

          

Voorraden         

Gebruiksgoederen   0   4.606 

          

Vorderingen         

Debiteuren   1.339.875   1.505.821 

Overige vorderingen   1.082.598   408.644 

Overlopende activa   870.739   877.480 

    3.293.212   2.791.944 

Liquide middelen         

Liquide middelen   41.077.826   37.346.046 

          

Totaal vlottende activa   44.371.038   40.142.596 

          

Totaal activa   97.787.876   95.632.476 
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PASSIVA   2019   2018 

    €   € 

Eigen vermogen         

Algemene reserve   68.865.051   58.134.447 

Bestemmingsreserve   4.780.625   14.961.310 

    73.645.676   73.095.758 

Voorzieningen         

Personeelsvoorzieningen   6.603.127   6.893.869 

Overige voorzieningen   6.107.049   5.081.553 

    12.710.176   11.975.422 

Kortlopende schulden         

Crediteuren   1.830.538   1.979.107 
Belastingen en premies  

sociale verzekeringen   2.781.493   2.681.770 

Pensioenschulden   813.336   736.112 

Overige kortlopende schulden     904.355   948.754 

Overlopende passiva   5.102.298   4.215.552 

    11.432.020   10.561.294 

          

Totaal passiva       97.787.876   95.632.476 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten  
 
  

Werkelijk 
 

Begroting 
 

Werkelijk 
  

2019 
 

2019 
 

2018 
  

€ 
 

€ 
 

€ 

BATEN 
            

  
  

 
  

 
  

Rijksbijdragen OCW 
 

83.375.552 
 

81.130.300 
 

82.554.781 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 297.244 
 

269.000 
 

268.986 

College-, cursus-, les- en examengelden 895.379 
 

1.117.400 
 

1.173.702 

Opbrengst werk voor derden 
 

612.256 
 

763.100 
 

901.463 

Overige baten 
 

4.109.055 
 

3.639.800 
 

4.273.675 
  

  
 

  
 

  

Som der baten   89.289.486 
 

86.919.600 
 

89.172.608 
 

  
     

LASTEN 
            

 
    

   
  

Personele lasten 
 

65.734.755 
 

66.153.100 
 

64.747.034 

Afschrijvingen 
 

5.303.810 
 

5.542.300 
 

5.360.228 

Huisvestingslasten 
 

7.511.789 
 

6.541.900 
 

7.224.129 

Overige lasten 
 

10.190.270 
 

9.294.200 
 

10.198.664 
  

  
 

  
 

  

Som der lasten 
 

88.740.625 
 

87.531.500 
 

87.530.055 
       

  
  

 
  

 
  

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
 

548.862 
 

-611.900 
 

1.642.553 
       

Financiële baten en lasten 
 

1.058 
 

0 
 

6.841 
  

  
 

  
 

  

Saldo exploitatie 
 

549.920 
 

-611.900 
 

1.649.394 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht  

      2019  2018 

      €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten           

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering   548.862  1.642.553 

Aanpassingen voor:         

 - afschrijvingen     5.010.902  4.931.960 

 - mutaties voorzieningen    734.754  -535.040 

      5.745.656  4.396.920 

Veranderingen in vlottende middelen:       

 - voorraden     4.606  1.429 

 - vorderingen      -501.267  -607.219 

 - kortlopende schulden    870.726  -154.308 

      374.065  -760.098 

           

Kasstroom uit bedrijfsoperaties    6.668.583  5.279.375 

Ontvangen interest     1.058  6.841 

      1.058  6.841 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten      6.669.642  5.286.216 

         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten           

Investeringen in materiële vaste activa   -3.538.166  -13.859.237 

Desinvesteringen in materiële vaste activa   292.908  428.268 

Toename/ afname overige financiële vaste activa  307.396  -165.279 

          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -2.937.861  -13.596.247 

          

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  0  0 

           

Mutatie liquide middelen    -3.731.780  -8.310.031 

Beginstand liquide middelen    37.346.046  45.656.077 

Mutatie liquide middelen    3.731.780  -8.310.031 

Eindstand liquide middelen    -41.077.826  37.346.046 
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Materiële vaste activa 
 

                  

    Verkrijgingsprijs 
t/m 

Afschrijvingen 
t/m 

Boekwaarde 
per 

Investeringen 
. 

Des-
investeringen 

Afschrijvingen 
.. 

Verkrijgingsprijs 
t/m 

Afschrijvingen 
t/m 

Boekwaarde 
per 

    2018 2018 01-01-2019 2019 2019 2019 2019 2019 01-01-2020 

    € € € € € € € € € 
Gebouwen en terreinen 
 

              

Gebouwen en terreinen 67.607.692    23.675.383 
        

43.932.308          751.440 -175.896 -2.533.425 67.723.122 25.748.695 41.974.427 

Gebouwen en terreinen 
             

67.607.692 
              

23.675.383  
         

43.932.308  
                  

751.440 
              -

175.896  
           -

2.533.425             67.723.122 
         

25.748.695  
         

41.974.427 
Materiële vaste activa  
in uitvoering             

MVA in uitvoering 
                   

103.687  
                            

-  
               

103.687  -26.367  
                            

-  
                            

-                   -77.320  
                            

-  
                

77.320 

MVA in uitvoering 
                   

103.687 
                            

-  
               

103.687  
                      --

26.367 
                            

-  
                            

-  
                   

77.320  
                            

-  
                

77.320 
Inventaris en apparatuur 
 

                  

Inventaris en meubilair         11.081.524  
                

6.196.363  
            

4.885.161             462.586  -88.588 
               -

617.203              9.670.770  
            

5.028.815  
           

4.641.956  

Computers   
                           

5.671.070  
                            

3.680.131  
           

1.990.940  
            

751.748  0 
              -

831.000              5.582.527  
           

3.670.839  
            

1.911.688  

Machines en apparatuur            7.254.927  
                

3.779.228  
           

3.475.699              1.255.485  -28.283 
              -

769.222              8.010.701  
            

4.077.021  
            

3.933.680  

    
         24.007.521  

             
13.655.721  

          
10.351.800  

          
2.469.819  

                -
116.871  

            -
2.217.425           23.263.999  

           
12.776.675  

         
10.487.323  

Overige materiële  
 vaste activa 

                

Software 
                      

149.831  
                            

83.375  
                 

64.456  
               

2.995  0 
                -

26.387                 149.548  
               

108.484  
                

41.064 

Infrastructuur 
                              

1.464.658-  
                  

824.407  
               

640.251  
           

340.278  -141 
              -

224.644              1.647.832  
              

892.088              755.744  

  
                      

1.614.489  
                  

909.782  
               

704.707  
           

343.273  
                         

-141  
               -

251.031              1.797.380  
             

1.000.571             796.809  
Niet aan het proces dienstbare  
materiële vaste activa 

 
         

Gebouwen 
  

               270.629  
               

180.650  
                 

89.979  
                            

-  
                            

-  
                   -

9.021                 270.629  
                

189.671  
                 

80.958  

Gebouwen 
  

               270.629  
               

180.650  
                 

89.979  
                            

-  
                            

-  
                   -

9.021                 270.629  
                

189.671  
                 

80.958  

Totaal 
             

93.604.018  
             

38.421.537  
           

55.182.481  
         

3.538.166  
             -
292.908  

           -
5.010.902  

          
 93.132.449  

           
39.715.612  

          
53.416.837  
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Toelichting geconsolideerde balans en staat van  

baten en lasten 

Desinvesteringen op basis van inventarisatie: 

In 2019 zijn de activa geïnventariseerd. Activa welke niet meer aanwezig waren zijn gedesinvesteerd en verwijderd uit 

de activa-administratie. Hieronder is per activumgroep de gedesinvesteerde boekwaarde weergegeven en de 

verkrijgingsprijs van de verwijderde activa. 

 

ROC A12 
     

Activumgroep 
  

Boekwaarde (€) 
 

Verkrijgingsprijs (€) 

Gebouwen en terreinen 
 

175.896 
 

636.011 

Inventaris en meubilair 
 

87.914 
 

632.598 

Machines en apparatuur 
 

25.698 
 

314.010 

Computers 
  

0 
 

397.410 

Software 
  

0 
 

0 

Infrastructuur 
  

0 
 

18.230 

     

Arentheem & Het Perron     

Activumgroep 
  

Boekwaarde (€) 
 

Verkrijgingsprijs (€) 

Inventaris en meubilair 
 

673 
 

1.240.741 

Machines en apparatuur 
 

2.586 
 

185.701 

Computers 
  

0 
 

442.881 

Software 
  

0 
 

3.278 

Infrastructuur 
  

141 
 

138.874 
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Activeringsgrenzen en afschrijvingspercentages 

Investeringen boven € 2.500 worden geactiveerd, met uitzondering van investeringen in computers en fotonica-

apparatuur. Hierop wordt vanaf € 500 afgeschreven. Voor mobiele telefonie apparatuur en tablets wordt momenteel een 

lagere activeringsgrens gehanteerd, hier wordt in 2020 nieuw beleid op geformuleerd. Mobiele telefonie en tablets zijn 

opgenomen onder de hard- en software. 

 

Grond 
 

: 0% 
 

Terreinen 
 

: tussen 3,33% en 10% 

Gebouwen en renovatie : tussen 3,33% en 6,66% 

Verbouwingen * 
 

: tussen 6,66% en 10%            

Sportvelden 
 

: 10% 
 

           

Machines en installaties : tussen 6,66% en 20% 

Inventaris en apparatuur  
  

- hard- en software 
 

: tussen 20 en 50%            

- inventaris en meubilair : tussen 5% en 20% 

- infrastructuur 
 

: tussen 6,66% en 20%            

* Verbouwingen in tijdelijke huisvesting worden afgeschreven op basis van de gebruiksduur en wijken af van bovenstaande 

percentages. 

 

WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen 

        Bedrag (€)   Peildatum 

WOZ-waarde gebouwen en terreinen     33.677.000   1-1-2019 

Verzekerde waarde gebouwen     103.936.741   31-12-2019 

 

        WOZ-waarde (€)   Verzekerde waarde (€) 

Bovenbuurtweg 5, Ede     183.000   376.109 

Bovenbuurtweg 7, Ede     n.n.b. *)   17.789.715 

Oude Kerkweg 96, Ede     347.000   364.712 

Reehorsterweg 80 (blok A-D), Ede     13.761.000   31.969.253 

Bovenbuurtweg 9 (blok E/F)     Opgenomen bij 

Reehorsterweg 80 

  11.226.280 

Reehorsterweg 90, Ede     635.000   1.390.463 

Zandlaan 29A, Ede     928.000   2.997.474 

Gruttostraat 10, Velp     10.985.000   20.970.918 

Reigerstraat 25, Velp     Opgenomen bij  

Gruttostr. 10 

  6.724.370 

Gruttostraat 1, Velp     946.000   2.244.800 

Kramersgildeplein 3, Arnhem     882.000   2.735.337 

Sportlaan 13, Veenendaal     5.010.000   5.147.310 

        33.677.000   103.936.741 

 

Het pand aan de Oude Kerkweg 96 te Ede is bestemd voor verhuur buiten de diensten van het onderwijs. In dit kader 

zijn de panden gedefinieerd als vastgoedbelegging uit hoofde van RJ  213. De Oude Kerkweg heeft per 31-12-2019 een 

boekwaarde van € 80.958,-. Deze activa worden gelijkelijk gewaardeerd als de overige materiële vaste activa. Voor het 

pand aan Sportlaan 13 te Veenendaal is COG voor 21% eigenaar van het betreffende pand. 

 

** Het pand op adres Bovenbuurtweg 7 te Ede betreft de nieuwbouw van het Technova College, de WOZ beschikking hiervan is 

vooralsnog niet ontvangen. In 2018 werd de WOZ-waarde opgenomen bij Reehorsterweg 80 te Ede, hier is voor 2019 bezwaar tegen 

aangetekend wat ook is toegekend.  
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Financiële vaste activa             2019             2018     

€ 
 

€ 

Vorderingen op het ministerie van OCW           

Loonheffing/premie ABP over de maand juli 1991    
 

1 
 

1 

Latente vordering subsidie loonkosten VO    
 

1 
 

1 

      
 

2 
 

2 

 
Beide vorderingen zijn afgewaardeerd tot ieder € 1 conform de voorschriften van het ministerie van OCW.  Voor een uitgebreidere 
toelichting verwijzen wij naar de opgenomen tekst onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen 
. 
 

Overige financiële vaste activa             2019               2018 

        €   € 

Compensatieregeling transitievergoeding     0 
 

307.396 

Totaal       0 
 

307.396 

 
 

          

       

 
 
 
 
 
 
Compensatieregeling transitievergoeding 
 

 
 

   
      

Op 10 juli 2018 is de wet aangenomen die compensatie regelt voor betaalde transitievergoedingen bij ontslag na langdurige 

arbeidsongeschiktheid. Hierdoor kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 een compensatie via het UWV aanvragen. Deze 

compensatie voor COG bedroeg vanaf 1 juli 2015 tot en met 31-12-2018 € 307.396, dit bedrag is per ultimo 2019 opgenomen onder 

de kortlopende vorderingen. 

            

             

Voorraden              

Voorraad chipkaarten 
   

0 
 

4.606 
    

0 
 

4.606 

       

Gezien de beperkte omvang wordt deze voorraad vanaf 2019 niet meer afzonderlijk gewaardeerd.  
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Vorderingen                  2019   2018    

 
Debiteuren 

          €                    €   

Saldo per 31 december volgens openstaande 

postenlijst 

  
1.734.651 

 
2.287.577 

  

Voorziening Dubieuze Debiteuren  
  

  -394.776 
 

      -781.756   
    

1.339.875 
 

1.505.821   

Stand voorziening per 1 januari 
  

781.756 
 

478.254   

Dotatie  
   

136.780 
 

354.942   

Onttrekking  
   

-523.760 
 

-51.439   

Stand per 31 december 
   

394.776 
 

781.756   
       

  

In bovenstaand debiteurensaldo zit een bedrag van € 1.161.000 aan vorderingen studenten/ouders opgenomen.  
  

 

De berekening van de voorziening dubieuze debiteuren voor de scholen ROC A12, Arentheem en Perron is als volgt:  

 De vorderingen worden ultimo boekjaar beoordeeld op inbaarheid. Vorderingen die betrekking hebben op vrijwillige 

bijdragen mbo zijn voor het schooljaar 2019/2020 niet meer gefactureerd, het openstaande saldo van oudere 

schooljaren is geheel afgeboekt ten laste van de gevormde voorziening.   

 Voor het vo wordt voor het schooljaar 2019/2020 40% van de vrijwillige bijdragen voorzien en voor oudere jaren 

100%. Vorderingen (niet zijnde vrijwillige bijdragen) worden voor schooljaar 2019/2020 voorzien voor 20%, 

voorgaande schooljaren worden voor 50% voorzien. 

 De inbaarheid van debiteurenvorderingen van COG, de Beheersstichting COG en Stichting Contractonderwijs COG 

worden individueel beoordeeld. De daling van het openstaande debiteurensaldo komt voornamelijk door het niet meer 

factureren van de vrijwillige bijdrage voor het mbo. 

 

  

Overige vorderingen    2019 2018     

    € €   € 

Compensatieregeling transitievergoeding   543.303   0 

Nog te factureren detacheringen   266.136   0 

Voorschotten studenten en medewerkers   145.611   99.282 

Doorbelasting RPO     32.163   0 

Provincie Gelderland     30.720   30.720 

Nog te factureren Technodiscovery   29.703   0 

ESF (Europees Sociaal Fonds)   0   96.630 

Projectgelden      0   67.047 

Diversen     34.963   114.965 

     1.082.598    408.644 
 

  



  

   119  

 

Overlopende activa                    2019    2018 

Licenties/ICT 
   

402.792 
 

320.388 

Scholing 
   

133.200 
 

55.883 

Abonnementen/contributies 
  

126.036 
 

119.784 

Excursies/buitenlandse reizen  
  

94.254 
 

64.261 

Projectgelden VSV 2020 
  

38.461 
 

0 

Examens 
   

26.878 
 

25.305 

Verzekeringen 
   

5.979 
 

89.082 

Skills Master 2019 
   

0 
 

70.942 

Huur 
   

0 
 

4.180 

Diversen 
   

43.139 
 

127.655 
    

870.739 
 

877.480 

 

Liquide middelen             

 

Kas 

   
 

               1.715 

 
 

2.538 

Rekening courant banken  
  

4.435.549 
 

4.684.746 

Spaarrekeningen 
   

36.640.562 
 

32.658.763 
    

41.077.826 
 

37.346.046 

       

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Er zijn tevens bankgaranties afgegeven voor:   
    

Laadperron: € 13.689 
     

Lukkien        : € 37.500 
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Eigen vermogen             
   

Saldo Bestemming Overige  
mutaties 

Saldo 

   
01.01.19 2019 2019 31.12.19 

   
€ € € € 

Algemene reserve             

mbo 
      

ROC A12 
  

40.978.131 272.252 6.787.408 48.037.791 

vo 
      

Het Perron (tot 1 augustus 2019 CSV) 
 

5.354.095 -33.619 733.686 6.054.162 

Arentheem College 
  

9.803.721 435.820 2.232.218 12.471.759 

Praktijkschool Arentheem 
 

1.998.500 -14.020 316.859 2.301.338 
       

Totaal algemene reserve 
 

58.134.447 660.433 10.070.171 68.865.051 
       

Bestemmingsreserves Publiek                  

       

Personeel     
    

Personeel ROC A12     2.500.000 0 -2.500.000 0 

Personeel CSV     500.000 0 -500.000 0 

Personeel Arentheem College   1.000.000 0 -1.000.000 0 

Personeel Praktijkschool Arentheem   100.000 0 -100.000 0 

Strategisch HRM beleid mbo   2.801.544 0 -2.801.544 0 

Strategisch HRM beleid CSV   75.000 0 -75.000 0 

Strategisch HRM beleid Arentheem College   275.571 0 -275.571 0 

BAPO CSV     83.686 0 -83.686 0 

BAPO Arentheem College   43.978 0 -43.978 0 

BAPO Praktijkschool Arentheem   11.181 0 -11.181 0 

      7.390.960 0 -7.390.960 0 

              

Inrichting 
nieuwbouw 

    
   

  

Inrichting nieuwbouw ROC A12   0 0 0 0 

Inrichting nieuwbouw Arentheem College   708.743 0 -708.743 0 

Inrichting nieuwbouw Praktijkschool 
Arentheem 

  155.678 0 -155.678 0 

      864.421 0 -864.421 0 

      
   

  

Innovatie en kwaliteit     
   

  

Innovatie ROC A12     1.180.165 0 -1.180.165 0 

Kwaliteit ROC A12     305.700 0 -305.700 0 

Innovatie CSV     75.000 0 -75.000 0 

Innovatie Arentheem College   203.926 0 -203.926 0 

Innovatie Praktijkschool Arentheem   50.000 0 -50.000 0 

      1.814.791 0 -1.814.791 0 
      

        
  

Totaal bestemmingsreserves Publiek 
 

10.070.171 0 -10.070.171 0 
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Bestemmingsreserves Publiek 

De bestemmingsreserves publiek zijn op basis van een bestuursbesluit van 10 september 2019 overgeheveld naar de 

algemene reserve van het desbetreffende COG-onderdeel. In de toekomst kunnen deze middelen worden ingezet op basis 

van vooraf in de begroting opgenomen plannen. 

 

Bestemmingsreserves Privaat 

Private reserve ROC A12 

Het private deel van de algemene reserve van ROC A12 wordt gevormd uit de resultaten die behaald worden op 

commerciële activiteiten en nevenactiviteiten. De kosten en opbrengsten worden apart geadministreerd in de financiële 

administratie. 

Private reserve UPGRADE en Beheersstichting ROC A12 

De resultaten behaald uit de activiteiten van Stichting Contractonderwijs COG en de Beheersstichting COG zijn 

toegevoegd aan de private algemene reserve.  

Private reserve Arentheem College 

Het private deel van de algemene reserve van het Arentheem College wordt gevormd uit de resultaten die behaald worden 

op aanvullende inkomsten van derden. De kosten en opbrengsten worden apart geadministreerd in de financiële 

administratie. 

Ondersteuningsfonds ROC A12 

De reserve ondersteuningsfonds van ROC A12 is gevormd uit de algemene reserve privaat ten behoeve van de aanschaf 

van leermiddelen voor studenten die niet in staat zijn deze zelf aan te schaffen. De kosten en opbrengsten worden apart 

geadministreerd in de financiële administratie. 

 

  

  
 

 

Saldo 

 

 

Bestemming 

 

 

Overige  

mutaties 

 

 

Saldo 

  
01.01.19 2019 2019 31.12.19 

  
€ € € € 

Bestemmingsreserves Privaat         

Bestemmingsreserve privaat ROC A12 1.040.811 0 0 1.040.810 

Bestemmingsreserve privaat UPGRADE 92.723 -90.382 0 2.342 

Bestemmingsreserve privaat Beheersstichting COG 214.748 -17.526 0 197.222 

Bestemmingsreserve privaat Arentheem College 3.525.491 0 0 3.525.491 

Ondersteuningsfonds ROC A12 17.365 -2.605 0 14.760 

Totaal Bestemmingreserves Privaat 4.891.139 -110.513 0 4.780.625 

     

Totaal bestemmingsreserves 14.961.310 -110.513 -10.070.171 4.780.625 

     

Totaal eigen vermogen 73.095.758 549.920 0 73.645.676 
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Voorzieningen               
Saldo  Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo   

01.01.19 2019 2019 2019 31.12.19   
€ € € € € 

Personeelsvoorzieningen           
Wachtgeld 

 
2.983.855 35.559 -818.420 -178.914 2.022.080 

Seniorenverlof 
 

1.566.062 376.016 -63.201 0 1.878.877 
Duurzame inzetbaarheid 1.064.198 232.473 -165.497 -39.336 1.091.838 
Jubilea 

 
816.960 282.204 -53.520 -6.099 1.039.544 

Eigen Risicodragersschap 200.472 357.901 -100.562 0 457.810 
Spaarverlof 

 
149.329 4.417 -40.768 0 112.978 

Reorganisatie 
 

112.994 0 0 -112.994 0   
          

Overige voorzieningen 
    

  
 

Onderhoud 
 

5.081.553 1.840.000 -814.504 0 6.107.049 

Totaal voorzieningen 
 

11.975.422 3.128.570 -2.056.471 -337.343 12.710.176 

 
 
 
 

      

  
Saldo < 1 jaar 1 - 5 jaar  > 5 jaar 

 
  

31.12.19       
 

  
€ € € € 

 

Personeelsvoorzieningen 
     

Wachtgeld 
 

2.022.080 638.480 1.053.790 329.810 
 

Seniorenverlof 
 

1.878.877 98.828 579.951 1.200.098 
 

Duurzame inzetbaarheid 1.091.838 272.959 545.919 272.959 
 

Jubilea 
 

1.039.544 82.506 306.710 650.327 
 

Eigen Risicodragersschap 457.810 214.500 175.434 67.876 
 

Spaarverlof 
 

112.978 28.245 56.489 28.245 
 

  
        

 

Overige voorzieningen 
 

        
 

Groot Onderhoud 
 

6.107.049 2.844.438 3.262.610 0 
 

  
        

 

Totaal voorzieningen 
 

12.710.176 4.179.956 5.980.904 2.549.315 
 

  
        

 

De te verwachten uitputting van de voorzieningen herbezetting sparen en duurzame inzetbaarheid is op voorhand niet in te 
schatten. Vooralsnog is over de jaren de volgende procentuele verdeling toegepast: 25%, 50% en 25%. 
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Toelichting personeelsvoorzieningen             
 
Voorziening Spaarverlof 

      

Via de cao-bve werd de mogelijkheid geboden om een deel van de verlofdagen te sparen en op een later tijdstip 

aaneengesloten op te nemen. Voor de opgespaarde uren is een voorziening gevormd voor de gespaarde uren van de 

medewerkers rekening houdende met het salaris van de betreffende medewerkers. Het is voor het mbo niet meer mogelijk 

nieuw deel te nemen aan deze regeling, waardoor alleen nog dotaties als gevolg van indexering plaatsvinden. Voor het vo 

bestaat deze mogelijkheid nog wel.  

 

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid 

Deze voorziening is ontstaan vanuit de cao vo welke per augustus 2014 van kracht is. Voor alle personeelsleden die geen 

Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO) genieten en niet tot de categorie startende docenten behoren is een 

voorziening gevormd voor het saldo aan niet opgenomen uren in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid, zijnde 

50 uur per jaar per 1 fte. Onder de cao mbo kunnen deze uren niet gespaard worden, hiervoor is dan ook geen voorziening 

gevormd. 

 

Voorziening Seniorenverlof 
      

Uit hoofde van de in 2014 gewijzigde cao-mbo bestaat er onder voorwaarden voor de medewerkers van 57 jaar en ouder de 

mogelijkheid om tot aan de AOW gerechtigde leeftijd jaarlijks 170 uur extra verlof op te nemen. Dit verlof kan niet worden 

gespaard en geldt naar rato van de werktijdfactor.  

  

Deze voorziening is berekend op basis van de totale populatie welke voldoet aan de gestelde voorwaarden in de cao mbo 

alsmede ook het deel van de populatie welke binnen 5 jaar voldoet aan de voorwaarden. Bij de berekening van de totale last 

is rekening gehouden met een schattingselement voor het wel of niet gebruik maken van de regeling en een eventueel 

eerdere uitstroom dan AOW datum, beide op basis van historische gegevens. 

 

                  

Voorziening Jubilea                 

Deze voorziening is ontstaan op basis van de wettelijke vereisten volgens de regeling jaarverslaglegging. Voor alle 

personeelsleden is een voorziening getroffen voor (toekomstige) jubilea kosten. Afhankelijk van de te verwachten 

dienstverbanden is bij de bepaling van de voorziening een kans van effectuering meegenomen. Bij het bepalen van de 

voorziening is rekening gehouden met een 3% loonstijging en een disconteringsvoet van 2%. In de berekening van de 

voorziening is uitgegaan van een pensioengerechtigde leeftijd van 67. Voor medewerkers waarbij sprake is van 

stapsgewijze verhoging naar 67, wordt rekening gehouden met de werkelijke pensioenleeftijd van het individu.  

 

                 

Voorziening Reorganisatie              

Binnen ROC A12 is in 2017 een sociaal plan opgesteld. Hiervoor zijn in toen twee voorzieningen gevormd, te weten de 

voorziening Reorganisatie en de voorziening Wachtgeld. De voorziening Reorganisatie is gevormd voor de te betalen 

transitievergoedingen, mobiliteitsbevorderende maatregelen en de kosten van een projectconsultant. In oktober 2018  liep 

de vrijwillige fase van het sociaal plan ten einde. Er is besloten de verplichte fase niet te starten omdat het resultaat van de 

vrijwillige fase beter was dan verwacht. Deze voorziening is per ultimo 2019 beëindigd. 

                

Voorziening Eigen Risicodragerschap             

Per 1 januari 2018 is stichting COG eigen risicodrager geworden voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten (WGA). Voor de medewerkers die in 2018 hierin zijn ingestroomd is per balansdatum een voorziening 

gevormd voor de verwachte uitkeringskosten. De voorziening is berekend op basis van een inschatting per daadwerkelijke 

uitkeringsgerechtigde. In de berekening van de voorziening zijn indien van toepassing de eerste twee jaren ZW en de 

daarop volgende periode van LGU (Loon Gerelateerde Uitkering) voorzien. Voor de mogelijke uitkeringsperiode hierna is 

voor één geval een inschatting opgenomen. 
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Voorziening Wachtgeld 

            

De voorziening wachtgeld is gevormd ter dekking van de verwachte kosten, die voortvloeien uit wachtgeldverplichtingen, 

(bovenwettelijke) werkloosheidverplichtingen en indien van toepassing uitkeringen uit hoofde van de regeling vervroegde 

uittreding. Jaarlijks vinden dotaties plaats voor zover er nieuwe verplichtingen ontstaan. In het jaar van ontstaan van de 

verplichting, worden de volledige toekomstige uitgaven gereserveerd.  

 

Onttrekkingen vinden plaats op basis van de in het jaar betaalde uitkeringslasten. Indien de desbetreffende personen alsnog 

werk hebben gevonden en zij uit dien hoofde geen werkloos-heidsuitkering ontvangen, vindt (naar rato) vrijval plaats van de 

reservering op dat moment. In deze voorziening zijn twee personen opgenomen waarvan één een deeltijdbaan heeft en de 

ander een eigen bedrijf is gestart, voor de persoon met deeltijdbaan is een inschatting van de te verwachten doorbelaste 

uitkeringen opgenomen, voor de persoon met het eigen bedrijf is de volledige verplichting opgenomen. Jaarlijks wordt de 

hoogte van de verplichting beoordeeld. 

Toelichting overige voorzieningen             
 

Voorziening Groot Onderhoud 

      

De gebouwen in eigendom worden vijfjaarlijks geschouwd op benodigd groot onderhoud in de toekomst. Het Meer Jaren 

Onderhoud Plan is op componentenniveau bepaald. Op basis hiervan wordt de jaarlijks benodigde dotatie aan de 

voorziening Groot Onderhoud voor de komende tien jaar bepaald. In 2019 zijn alle gebouwen opnieuw geschouwd en is het 

Meerjaren Onderhoudsplan over de komende 10 jaren naar boven bijgesteld. Naar aanleiding van deze hogere inschatting 

is de jaarlijkse dotatie met € 245.000 naar boven bijgesteld. Tevens is er een eenmalige dotatie gedaan van € 400.000 om 

de voorziening op niveau te brengen.  
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Kortlopende schulden     2019    2018      
 € 

 
           € 

Crediteuren             
Crediteuren 

   
1.830.538 

 
1.979.107 

       
Belastingen en premies sociale verzekeringen           
Loonheffing  

   
2.721.442 

 
2.669.814 

Omzetbelasting 
   

60.051 
 

11.956 
    

2.781.493 
 

2.681.770 

Pensioenschulden             
ABP 

   
813.336 

 
736.112 

    
  

  

Overige kortlopende schulden           
Waarborgen studenten 

   
70.785 

 
65.663 

Voorschotten salarissen 
   

36.864 
 

0 

Personeelsvereniging en Fonds lief en leed 
  

32.078 
 

31.343 

Nog te betalen bedragen 
     

Diversen       764.628   851.748 

Totaal overige kortlopende schulden     904.355   948.754 

      

Overlopende passiva             
Overloop subsidies OCW/geoormerkt  

 
  648.302   598.697 

Vooruit ontvangen Subsidies OCW 
 

  31.500   29.330 

Ontvangen subsidie internationalisering 
  

137.901   0 

Vakantiegeld / vakantiedagen 
  

2.294.712   2.202.227 

Bindingstoelage       121.555   121.229 

Eenmalige uitkering 2019 + 2020     226.947   137.290 

Vooruit ontvangen cursusgelden mbo     764.763   0 

Vooruit gefactureerde student-/ouderbijdragen 
  

153.681 
 

301.160 

Excursies/reizen 
   

132.807   97.041 

Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (vavo) 
  

18.217   34.144 

Vooruit ontvangen opbrengsten UPGRADE  
  

293.372   201.287 

Externe projectgelden 
   

214.912   345.931 

Penvoerdersprojecten 
  

  42.718   119.266 

Diversen 
   

20.913   27.950 

Totaal overlopende passiva 
  

5.102.299   4.215.553 
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Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule                           

Omschrijving   Toewijzing   De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking 
    Kenmerk   Datum   Geheel uitgevoerd    Nog niet geheel          
            en afgerond   afgerond         
02MF                         
Aanvullende bekostiging technisch vmbo   2019/2/1394795   19 december 2019      √      
Subsidie voor studieverlof 2018-2019   2018/2/942494   20 september 2018   √         
Subsidie voor studieverlof 2019-2020   2019/2/1215839   20 september 2019      √      
07PK                    
Zij-instroom 2018-2019   2018/2/1023358   20 november 2018   √         
Zij-instroom 2019-2020   2019/2/1394795   19 december 2019      √      
Aanvullende bekostiging technisch vmbo   2018/2/1035485   19 december 2018   √         
Aanvullende bekostiging technisch vmbo   2019/2/1394795   19 december 2019      √      
Subsidie voor studieverlof 2018-2019   2018/2/1035485   19 december 2018   √         
Subsidie voor studieverlof 2019-2020   2019/2/1215839   20 september 2019      √      
Zomerschool 2018   LENZO 18 159   14 mei 2018   √         
Zomerschool 2019   LENZO19164   5 april 2019   √         
Subsidievaststelling vrij roosteren leraren fase II 2019-2021    VRL19010   11 september 2019      √      

25PM                      
Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit 

minimagezinnen   2018/2/872908   21 augustus 2018   √         
Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit 

minimagezinnen   2019/2/1195346   20 augustus 2019      √      
Doorstroomprogramma mbo-hbo   DHBO18012   15 maart 2018   √         
Subsidie voor studieverlof 2018-2019   2018/2/942376   20 september 2018   √         
Subsidie voor studieverlof 2019-2020   2019/2/1218508   20 september 2019      √      
Zij-instroom 2018-2019   2018/2/1035303   19 december 2018   √         
Zij-instroom 2019-2020   2019/2/1391931   19 december 2019      √      
26JT                      
Subsidie voor studieverlof 2018-2019   2018/2/942494   20 september 2018   √         
Subsidie voor studieverlof 2019-2020   2019/2/1215839   20 september 2019      √      
                      
TOTAAL                         
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen   

    

              

Leverancier 
Looptijd 
afgerond 
naar jaren 

Einddatum Opzegtermijn 
 Jaarlijkse kosten 

gedurende 
looptijd contract  

  2020 

Advitrae Systems B.V. 2 jaar 31-12-2021 12 maanden € 27.338    €                27.338  

Advitrae Systems B.V. 2 jaar 31-12-2021 12 maanden € 15.589    €                15.589  

Ahrend Nederland B.V. 2 jaar 31-3-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                70.935  

Arbo Unie B.V. 1 jaar 31-12-2020 6 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                76.406  

Axians Communication Solutions B.V. 4 jaar 20-1-2021 3 maanden € 35.160    €                35.160  

Axians Communication Solutions B.V. 2 jaar 18-7-2021 3 maanden € 41.815    €                41.815  

Bechtle direct B.V. 2 jaar 8-4-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €             275.232  

Bedrijfsfitness Nederland B.V. 1 jaar 29-3-2020 2 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                35.947  

Betuwe Express B.V. 4 jaar 30-9-2021 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €                85.099  

Canon Nederland N.V. 5 jaar 1-1-2021 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €                44.881  

Centralpoint Nijmegen B.V. 2 jaar 8-4-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €             492.190  

CIRCFood Netherlands B.V. (Cormet) 2 jaar 24-8-2020 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €             339.710  

CSU B.V. 6 jaar 27-10-2025 6 maanden 
afhankelijk van 

afname    €             602.742  

CWS Nederland B.V. 5 jaar 1-1-2025 6 maanden € 25.545    €                25.545  

De Meeuw Oirschot B.V. 3 jaar 15-8-2023 3 maanden € 65.942    €                65.942  

De Vrije Energie Producent B.V. 6 jaar 31-12-2020 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €                98.726  

Educus B.V. 1 jaar 31-12-2020 
eindigt van 
rechtswege € 155.411    €             155.411  

Eneco Zakelijk B.V. 3 jaar 31-12-2022 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €             250.493  

Eneco Zakelijk B.V. 6 jaar 1-1-2021 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €             152.079  

Eneco Zakelijk B.V. 2 jaar 1-1-2021 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €                16.473  

Exact Software Nederland B.V. 1 jaar 31-12-2020 6 maanden € 41.655    €                41.655  

Fresto Catering B.V. 3 jaar 2-8-2021 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                94.532  

Gaasbeek's Automatenservice B.V 3 jaar 1-9-2020 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €                22.138  

Gemeente Ede 30 jaar 31-12-2025 
eindigt van 
rechtswege € 25.017    €                25.017  

Gemeente Veenendaal 1 jaar 31-7-2020 3 maanden € 45.625    €                26.615  

Hollander Techniek B.V. 1 jaar 31-12-2020 6 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                63.495  

Iddink Learning Materials B.V. 2 jaar 31-7-2020 8 maanden 
afhankelijk van 

afname    €             232.163  

INEPRO Group B.V. 1 jaar 26-10-2020 4 maanden € 142.498    €             118.748  

ITN Installatietechniek B.V. 1 jaar 31-12-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €             100.440  

IW4 Beheer N.V. 1 jaar 30-11-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €             236.874  

Jungheinrich Nederland B.V. 15 jaar 20-1-2022 1 maand € 20.255    €                20.255  

KCH Examens B.V. 1 jaar 1-8-2020 6 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                26.378  

 
 
Kelderman Bouw B.V. 1 jaar 30-6-2020 

eindigt van 
rechtswege € 37.254    €                18.627  
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Konica Minolta Business Solutions 
Nederland B.V. 5 jaar 30-6-2021 6 maanden € 99.832    €                99.832  

KPN B.V. 3 jaar 1-4-2020 3 maanden € 41.628    €                10.407  

KPN B.V. 3 jaar 1-4-2020 3 maanden € 30.812    €                  7.703  

KPN B.V. 3 jaar 1-4-2020 3 maanden € 11.640    €                  2.910  

KPN B.V. 1 jaar 19-1-2021 3 maanden € 21.090    €                21.090  

Liemers Hendriks Groenvoorziening B.V. 1 jaar 31-12-2021 3 maanden € 44.130    €                44.130  

Loyalis Schade N.V. 1 jaar 31-12-2020 6 maanden € 250.900    €             250.900  

N.V. Nationale Borg-Maatschappij 3 jaar 1-11-2020 3 maanden € 49.964    €                41.637  

Raet B.V. 2 jaar 1-1-2021 
eindigt van 
rechtswege € 99.939   € 99.939 

Raetsheren van Orden B.V. 3 jaar 31-12-2020 3 maanden € 80.684    €                80.684  

Raetsheren van Orden B.V. 1 jaar 31-12-2020 3 maanden € 16.423    €                16.423  

Samenwerkingsverband Nijverheidslaan 5 jaar 14-7-2021 6 maanden € 54.758    €                54.758  

Schipper Security B.V. 1 jaar 1-2-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                36.416  

Schoonmaakbedrijf Teunissen B.V. 3 jaar 3-7-2020 4 maanden € 334.015    €             167.007  

Securitas Beveiliging B.V. 1 jaar 31-1-2021 6 maanden 
afhankelijk van 

afname     €             274.959  

Securitas Beveiliging B.V. 1 jaar 31-12-2020 6 maanden 
afhankelijk van 

afname     €                15.026  

SLB Diensten B.V. 3 jaar 31-8-2022 1 maand € 20.965    €                20.965  

Staples Nederland B.V. 3 jaar 30-4-2021 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €                26.766  

Stedin Netbeheer B.V. 1 jaar 9-9-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                22.410  

Stichting Consortium Beroepsonderwijs 1 jaar 1-9-2020 3 maanden € 60.479    €                40.319  

Stichting iDEALnet Rekencentrum 1 jaar 31-7-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                70.936  

Stichting Praktijkleren 1 jaar 1-7-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €             133.672  

St. Vakbekwaamheid Particuliere 
Beveiligingsorg. 1 jaar 31-12-2020 1 maand 

afhankelijk van 
afname    €                54.597  

SURFmarket b.v. 3 jaar 31-5-2020 3 maanden € 44.373    €                18.489  

SURFmarket b.v. 5 jaar 1-1-2022 12 maanden € 27.019    €                27.019  

SURFmarket b.v. 3 jaar 31-12-2021 3 maanden € 69.624    €                69.624  

SURFmarket b.v. 3 jaar 31-8-2022 
eindigt van 
rechtswege € 18.446    €                18.446  

SURFnet B.V. 4 jaar 31-5-2021 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €                23.346  

SURFnet B.V. 1 jaar 12-2-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                23.954  

Tesorion Operations B.V. 1 jaar 5-3-2020 3 maanden € 28.794    €                  4.799  

Trent Infrastructuur B.V. 5 jaar 31-12-2022 3 maanden € 50.820    €                50.820  

Van Dijk Educatie B.V. 4 jaar 31-1-2022 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €             334.000  

Van Dijk Educatie B.V. 1 jaar 30-6-2020 3 maanden € 23.709    €                11.855  

Van Ree Finance Consultants B.V. 4 jaar 30-6-2023 
eindigt van 
rechtswege 

afhankelijk van 
afname    €                61.650  

Warmtebedrijf Ede Zakelijk B.V. 15 jaar 30-9-2031 12 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                63.000  

Xebic Onderwijs B.V. 1 jaar 31-12-2020 3 maanden 
afhankelijk van 

afname    €                24.684  
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Op basis van voorgaande contracten is er per balansdatum sprake van een financiële verplichting van € 8 mln. De 

verplichting < 1 jaar bedraagt € 6,3 mln, 1-5 jaar € 5,4 mln en > 5 jaar € 0,7 mln. Voor de contracten waarbij de kosten 

afhankelijk zijn van de afname is voor de verplichting gerekend met de afname in 2019 naar rato van de looptijd in 

2020. Bij de hierboven genoemde verplichtingen is de externe inhuur van personeel buiten beschouwing gelaten, het 

betreft hier veelal verplichtingen voor de duur van maximaal één schooljaar. 

Maintain & Energy 

Voor de nieuwbouw Technova is een langdurig contract afgesloten inzake het groot onderhoud en de levering van 

energie. De verplichting < 1 jaar bedraagt € 0,59 mln., 1-5 jaar € 2,3 mln. en > 5 jaar € 10,4 mln. Het contract heeft 

een looptijd van 25 jaar en zal jaarlijks worden geïndexeerd. 

Topsporthal 

In de zomer van 2018 is de Topsporthal op de kenniscampus in Ede opgeleverd en in gebruik genomen. Deze hal is in 

eigendom van de Gemeente Ede. Over het gebruik van de hal zijn afspraken gemaakt en is er met COG een 

huurovereenkomst afgesloten. De belangrijkste uitganspunten hierbij zijn: 

 

1. De gemeente Ede is eigenaar van de opstal en grond. 

2. De gemeente Ede heeft de verantwoordelijkheid voor de exploitatie overgedragen aan Sportservice Ede. 

3. Sportservice Ede heeft de hal verhuurd aan diverse exploitanten o.a. voor fitness, horeca, en fysiotherapie. 

4. Sportservice Ede en COG hebben voor de periode van 40 jaar een huurovereenkomst afgesloten. 

5. COG gedurende de huurperiode ondersteuning levert in de vorm van personele inzet voor een vooraf 

afgesproken bedrag. 

 

De inzet van ondersteuning heeft nog geen definitief karakter, omdat partijen afgesproken hebben om eerst te kijken 

wat de beste vorm van ondersteuning hierbij is. De maximale jaarlijkse kosten van de personele inzet bedragen 

gedurende de looptijd maximaal € 50.000,-. Het huurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%, de verplichting van 

de huurkosten bedraagt < 1 jaar € 0,38 mln, 1 - 5 jaar € 1,6 mln en > 5 jaar € 19,3 mln. 

Latente vordering subsidie loonkosten vo 

Op grond van de regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs wordt 

een vordering op OCW opgenomen ter hoogte van de op de balansdatum bestaande schuld aan het personeel inzake 

de tot en met december opgebouwde vakantieafspraken, bindingstoelage en de op balansdatum verschuldigde 

afdracht pensioenpremies en loonheffing over de maand december, met een voorgeschreven maximum van 7,5% 

over de personele bekostiging. Voor Het Perron bedraagt de schuld op balansdatum € 829.775. Het maximale bedrag 

dat als vordering kan worden opgenomen bedraagt € 684.843. Voor het Arentheem College bedraagt de schuld op 

balansdatum € 1.608.432. Het maximale bedrag dat als vordering kan worden opgenomen bedraagt € 1.281.011.Voor 

de Praktijkschool bedraagt de schuld op balansdatum € 47.612. Het maximale bedrag dat als vordering kan worden 

opgenomen bedraagt € 123.132. De vorderingen zijn gezamenlijk afgewaardeerd tot € 1. 

Latente vordering subsidie loonkosten mbo 

De vorderingen op het ministerie van OCW inzake loonheffing en premie ABP juli 1991 voor het mbo zijn, aangezien 

deze pas worden uitgekeerd bij liquidatie van de Stichting COG, als latent gekwalificeerd en zijn derhalve 

afgewaardeerd tot € 1. 

Wachtgeld 

COG heeft een latente verplichting aan het UWV met betrekking tot oud medewerkers die recht hebben op een 

uitkering maar deze vooralsnog niet hebben aangevraagd. De omvang van de latente verplichting kan niet 

betrouwbaar worden geschat. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Momenteel wordt de mogelijkheid bekeken van ver-of nieuwbouw Reehorsterweg 80. Besluitvorming hieromtrent zal 

naar verwachting pas rond de zomervakantie plaatsvinden, de mogelijke impact en het beoogde tijdspad is nog niet 

bekend. Per ultimo boekjaar 2019 is de boekwaarde van het gebouw aan de Reehorsterweg 80 € 3.1 mln. en is bij 

benadering het aandeel in de voorziening groot onderhoud € 1,5 mln. (o.b.v. m2 ultimo 2019).  
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Toelichting geconsolideerde staat van baten en lasten 
  

 
Werkelijk 

 
 

Begroting 

 
 

Werkelijk   
2019 

 
2019 

 
2018 

Rijksbijdragen OCW €      €    € 

Normvergoeding mbo 
 

41.771.242 
 

41.292.200 
 

42.690.282 

Normvergoeding vo 
 

33.061.472 
 

32.127.600 
 

31.604.847 

Subtotaal 
 

74.832.714 
 

73.419.800 
 

74.295.128 

  
  

    

Geoormerkte projectgelden mbo 
 

575.861 
 

327.800 
 

592.743 

Geoormerkte projectgelden vo 
 

442.379 
 

567.900 
 

277.225 

Niet-geoormerkte projectgelden mbo 
 

5.358.855 
 

4.813.700 
 

5.099.699 

Niet-geoormerkte projectgelden vo 
 

1.476.817 
 

1.277.500 
 

1.586.206 

Subtotaal 
 

7.853.911 
 

6.986.900 
 

7.555.873 

Doorbetaling Rijksbijdrage SWV  
 

688.927 
 

723.600 
 

703.780 

Totaal 
 

83.375.552 
 

81.130.300 
 

82.554.781 

Overige overheidsbijdragen en subsidies             

Bijdrage gemeente Rheden 
 

297.244 
 

269.000 
 

268.986 

Totaal 
 

297.244 
 

269.000 
 

268.986 

College-, cursus-, les- en examengelden             

Leerlingenbijdragen vo 
 

505.688 
 

640.200 
 

607.643 

Studentenbijdragen mbo* 
 

389.691 
 

477.200 
 

566.059 

Totaal 
 

895.379 
 

1.117.400 
 

1.173.702 

* M.i.v. schooljaar 2019-2020 wordt geen vrijwillige studentbijdrage meer gevraagd.    
  

Opbrengst werk voor derden             

Opbrengst werk voor derden 
 

612.256 
 

763.100 
 

901.463 

       

Uitblijvende omzet van met name de techniektrajecten. De reguliere zorgtrajecten laten wel een forse stijging zien,  

echter wordt deze omzet verantwoord binnen ROC A12. UPGRADE heeft hiervoor wel inspanning verricht om deze  

studenten binnen te halen. De WI-trajecten laten een stabiel verloop zien. 

 

  

Overige baten             

Verhuur onroerende zaken 
 

84.761 
 

70.800 
 

101.071 

Detachering personeel 
 

560.456 
 

280.500 
 

535.042 

Overige vergoedingen personeel 
 

158.254 
 

73.000 
 

168.621 

Vergoeding overige instanties     
 

1.443.010 
 

1.264.600 
 

1.177.376 

Externe projectvergoedingen        
 

771.273 
 

625.100 
 

678.034 

Verkoop leermiddelen 
 

548.461 
 

783.600 
 

568.398 

Vrijval egalisatierekening machines 
 

0 
 

0 
 

19.809 

Diversen       
 

542.840   542.200 
 

1.025.325 

Totaal 
 

4.109.055 
 

3.639.800 
 

4.273.675 
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In de huuropbrengsten zijn ook de opbrengsten verwerkt vanuit de vastgoedbeleggingen voor Kerkweg ad. € 12.296. 

De externe projectvergoedingen en vergoedingen overige instanties zijn hoger dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt 

 

door hogere baten vanuit de reguliere zorg-trajecten welke door UPGRADE zijn aangebracht. Daarnaast zijn er extra  

inspanningen verricht voor de VSV projecten, welke COG samen met ROC Midden-Nederland en de gemeente Ede 

 

uitvoeren, waardoor een deel van de balanspositie vrijvalt in de baten. 

 
  

             Werkelijk 
 

Begroting 
 

  Werkelijk 
   

  
              2019 

 
2019 

 
2018 

   

Personele lasten             
 

Lonen en salarissen       
 

45.568.155 
 

46.013.291 
 

44.160.235 
   

Premies sociale lasten 
 

6.015.993   6.056.989 
 

5.799.932 
   

Pensioenpremies 
 

7.358.069   7.291.521 
 

6.571.746 
   

Overige personele kosten 
 

3.173.102   2.705.300 
 

2.460.940 
   

Dotatie resp. vrijval personele voorzieningen 
 

791.463 
 

617.200 
 

1.421.764 
   

Uitzendkrachten/loonkosten derden     
 

3.099.660 
 

3.733.800 
 

4.625.822 
   

Vergoedingen AAW-ZW gelden 
 

-271.687 
 

-265.000 
 

-293.405 
   

Totaal 
 

65.734.755 
 

66.153.100 
 

64.747.034 
   

 

De lonen en salarissen zijn in 2019 hoger dan in 2018 en iets lager dan begroot. Dit wordt enerzijds 

veroorzaakt door de stijging van het aantal medewerkers in full time eenheden van 843 ultimo 2018 ten 

opzicht van 890 ultimo 2019. Anderzijds is er sprake van een loonstijging vanuit de cao vo en mbo in 2019. 

     

 

Voor de verdeling van het gemiddeld aantal werkzame werknemers ultimo boekjaar, berekend op fulltime 

basis, zie onderstaande tabel. Het vo kent geen OBP, echter is een separate functiecategorie directie in het 

leven geroepen. Het BVE kent deze categorie niet. 

     

          

          

          

          

          

        
 

 

 

             Werkelijk 
 

Begroting 
 

Werkelijk 

                2019 
 

    2019 
 

2018 
 

     

 

 

Afschrijvingen                 

Gebouwen en terreinen                          2.542.446   2.584.100   2.618.475     

Inventaris en apparatuur   2.217.425   1.253.600   1.252.609     

Overige materiele vaste activa   251.031   1.704.600   1.060.876     

Boekresultaat desinvesteringen    292.908   0   428.267     

Totaal   5.303.810   5.542.300   5.360.228     

  



  

   133  

  
Werkelijk 

 
Begroting 

 
Werkelijk 

  

  
2019 

 
2019 

 
2018 

  

Huisvestingslasten                 

Huur 
 

835.408 
 

773.900 
 

1.150.566 
  

Dotatie Voorziening Groot Onderhoud     
 

1.840.000 
 

1.180.000 
 

1.195.000 
  

Kosten klein onderhoud en exploitatie 
 

684.648 
 

545.300 
 

580.393 
  

Energie en water 
 

1.040.270 
 

1.108.800 
 

1.041.555 
  

Schoonmaakkosten 
 

1.566.777 
 

1.477.500 
 

1.475.322 
  

Heffingen 
 

232.530 
 

254.400 
 

233.231 
  

Overige huisvestingslasten 
 

1.312.156 
 

1.202.000 
 

1.548.061 
  

Totaal 
 

7.511.789 
 

6.541.900 
 

7.224.129 
  

         

De huurlasten zijn in 2019 weer op het oude niveau. De hoge lasten in 2018 betreffen de tijdelijke huisvesting in verband 

met de nieuwbouw van Technova College. De dotatie aan de Voorziening Groot Onderhoud wordt op basis van meerjarige 

onderhoudsplannen bepaald. In 2019 is het MJOP geactualiseerd, geactualiseerd, dit heeft geleid tot een hogere dotatie.  

De verhuiskosten in 2018 waren incidenteel hoger door een tijdelijke huisvesting in verband met de nieuwbouw van 

Technova College. Deze hogere kosten zijn terug te zien in de overige huisvestingslasten.  

 

    

  
Werkelijk 

 
Begroting 

 
Werkelijk 

  

  
2019 

 
2019 

 
2018 

  

Overige lasten                 

Administratie- en beheerslasten 
 

3.168.469 
 

3.153.900 
 

3.279.512 
  

Inventaris en apparatuur  
 

1.580.436 
 

1.581.100 
 

1.577.932 
  

Leer- en hulpmiddelen                        
 

2.316.854 
 

2.143.600 
 

1.994.230 
  

Dotatie overige voorzieningen 
 

136.780 
 

179.000 
 

354.942 
  

Overige 
 

2.987.731 
 

2.236.600 
 

2.992.048 
  

Totaal 
 

10.190.270 
 

9.294.200 
 

10.198.664 
  

         

De kosten voor leer- en hulpmiddelen stijgen met € 322.600. Door herziene regelgeving mogen vele leermiddelen niet meer 

doorbelast worden aan leerlingen/studenten of op de leermiddelenlijst opgenomen worden zodat leerlingen/studenten deze 

zelf aanschaffen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de aanschaf van de leermiddelen en het ter beschikking stellen aan de 

leerlingen/studenten in de klas. De overige lasten waren in 2019 hoger dan begroot als gevolg van de niet in de begroting 

opgenomen start van het project “implementatie Osiris” (studentenvolgsysteem ter vervanging van Eduarte) en het grote 

aandeel out-of-pocket lasten in de uitvoering van vsv-projecten. 

 

    

Uitsplitsing accountantskosten 
 

Werkelijk   Werkelijk 
    

  
2019   2018 

    

Honorarium onderzoek jaarrekening 
 

132.883 
 

132.074 
    

Honorarium andere controleopdrachten 
 

10.770 
 

86.146 
    

Honorarium fiscale adviezen 
 

0 
 

0 
    

Honorarium andere niet-controledienst 
 

0   0 
    

  
      

    

De in voorgaande tabel uitsplitsing accountantskosten genoemde bedragen, hebben betrekking op de totale honoraria.  

Voor onderzoek van de jaarrekening en aan de jaarrekening aanverwante onderwerpen zoals werkzaamheden voor de   

Wet Normering Topinkomens. Dit ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant en de accountants- 
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organisatie reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht. In 2018 zijn meer kosten gemaakt door de bestuurlijke wisseling. 

Gedurende 2019  is COG van accountantsorganisatie gewijzigd. Het aandeel van de voorgaande accountant in de kosten 

2019 bedraagt € 65.500. 

 

Financiële baten en lasten                 

Rentebaten 
 

1.058 
 

0 
 

6.841 
  

Totaal 
 

1.058 
 

0 
 

6.841 
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Verantwoording Wet Normering Topinkomens 2019 

1.a. Bezoldiging topfunctionarissen 
     

bedragen x € 1         P.C. Satter J.J. van Dijk 

Functiegegevens         Lid CvB Voorzitter CvB 

Aanvang en einde functievervulling in 2019     01.01 - 31.12 01.01 - 31.12 

Deeltijdfactor in fte     1 1 

Dienstbetrekking     ja ja 
       

Bezoldiging             

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen     109.648 155.661 

Beloningen betaalbaar op termijn     19.481 20.839 

Subtotaal     129.129 176.500 
       

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum     177.000 177.000        
-/- Onverschuldigd betaald bedrag     N.v.t. N.v.t.  

Totale bezoldiging     129.129 176.500 
       

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

  
 

 N.v.t. N.v.t.  
        

Gegevens 2018       A.M.  Schinkel P.C. Satter J.J. van Dijk 

        Lid CvB Lid CvB Voorzitter CvB 

Aanvang en einde functievervulling in 2018   
 01.01-27.05 01.12-31.12 01.06-31.12 

Deeltijdfactor 2018 in fte   
 1 1 1 

Dienstbetrekking   
 ja ja ja 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen   
 62.631 8.800 87.999 

Beloningen betaalbaar op termijn   
 7.664 1.481 11.169 

Subtotaal   
 70.295 10.281 99.168 

       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

   

69149 14523 100.258    
       
Totale bezoldiging    70.295 10.281 99.168 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 
Uitbetaling 

vakantietoeslag N.v.t. N.v.t. 
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1.b. Bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
    

bedragen x € 1            

Functiegegevens            

Periode functievervulling in 2019      n.v.t 

Aantal maanden functievervulling      n.v.t. 
       

Bezoldiging           
 

Maximum uurtarief in kalenderjaar      n.v.t. 

Maxima op basis van normbedragen per maand      n.v.t. 
       

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum (cf werkelijk gewerkte 
uren)     n.v.t.. 

       

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?    n.v.t. 
       

-/- Onverschuldigd betaald bedrag      n.v.t. 

Totale bezoldiging      n.v.t. 

Gegevens 2018           A.J.H. Knoet-
Michels 

Functiegegevens           Voorzitter CvB 

Periode functievervulling in 2018      01.01 - 17.07 

Aantal maanden functievervulling      7 
       

Bezoldiging             

Maximum uurtarief in kalenderjaar      182 

Maxima op basis van normbedragen per maand      170.900 
       

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  
(cf werkelijk gewerkte uren) 

    147.056 

       

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?    ja 
       

-/- Onverschuldigd betaald bedrag      N.v.t.  

Totale bezoldiging      108.500 
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan 

topfunctionarissen met dienstbetrekking 

   

Functiegegevens           A.M. Schinkel  
Lid CvB 

Aanvang en einde functievervulling in 2018      01-01– 27-05 

Deeltijdfactor in fte      1 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd      2018 
       

Ontslaguitkering             

Overeengekomen uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband 

     61.929 
      

Individueel toepasselijk maximum      75.000 
       

-/- Onverschuldigd betaald bedrag      N.v.t.  
       

Totaal uitkeringen wegens       
 

beëindiging dienstverband      61.929 

Waarvan betaald in 2018   
   61.929        

De scores ten aanzien van de complexiteitspunten bedragen per 
categorie: 

    

       

Onderdeel           Aantal complexiteits- 
punten             

gemiddelde totale baten (in €, gemiddelde over drie jaren) 
    

8 

gemiddeld aantal leerlingen, studenten of deelnemers (gemiddelde over 
drie jaren) 

   
3 

gewogen aantal onderwijssoorten (met een maximum van 5 
complexiteitspunten) 

   
5 

      
16 

       

Op basis van het aantal van toepassing zijnde complexiteitspunten is het 
bezoldigingsmaximum van klasse F van toepassing zijnde € 177.000. 
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1c Toezichthoudende topfunctionarissen 
     

bedragen x € 1   Drs. J.A. Klop Ir. M.J. Veening Dr. ir. C.M. Verloop K.A. Pullen M.Otten 

Functiegegevens   Voorzitter a.i. 
Rvt/Voorzitter Rvt * 

Lid Rvt Lid Rvt Lid Rvt Lid Rvt 

Aanvang en einde functievervulling in 
2019 

 01.01– 31.12 01.01– 31.12 01.01– 31.12 01.01– 31.12 01.01– 31.12 

       

Bezoldiging             

Bezoldiging  18.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

 26.550 17.700 17.700 17.700 17.700 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Totale bezoldiging  18.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
       

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.                
Gegevens 2018 B.J.F. Fransen MSc Drs. J.A. Klop Ir. M.J. Veening Dr. ir. C.M. Verloop K.A. Pullen M.Otten 

  Voorzitter Rvt Lid/Voorzitter a.i. Rvt * Lid Rvt Lid Rvt Lid Rvt Lid Rvt 

Aanvang en einde functievervulling in 
2018 

01.01– 3.12 01.01– 31.12 01.01– 31.12 01.01– 31.12 01.01– 31.12 01.01– 31.12 

       

Bezoldiging             

Bezoldiging 16.650 12.350 12.000 12.000 12.000 12.000 

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

23.682 17.756 17.100 17.100 17.100 17.100 

Totale bezoldiging 2017 16.650 12.350 12.000 12.000 12.000 12.000 

       
* De heer J.A. Klop is per 4 december 2018 aangesteld als voorzitter ad interim. Op 4 februari 2019 is hij benoemd als voorzitter Rvt.   

       
De in bovenstaande overzichten genoemde beloning raad van toezicht is opgenomen exclusief BTW.            
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij    
andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2019).    
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Grondslagen van de enkelvoudige jaarrekening 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, waaronder de 

richtlijnen van de “RJ660 Onderwijsinstellingen”. Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de 

jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat, alsmede voor de 

toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten, wordt verwezen naar de toelichting op de 

geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld. De enkelvoudige jaarrekening is exclusief 

UPGRADE en de beheersstichting. 

Rekening Courant 

De Rekening Courant verhoudingen hebben betrekking op onderlinge verrekeningen binnen de onderdelen van 

stichting COG. In de geconsolideerde jaarrekening worden deze verhoudingen geëlimineerd. 

Vergelijkende cijfers vorig jaar 

Ter vergelijking zijn de cijfers van boekjaar 2018 overgenomen. 

 

Verloopoverzicht enkelvoudig eigen 
vermogen COG 

        

  
Saldo Bestemming Overige  

mutaties 
Saldo 

  
01.01.19 2019 2019 31.12.19 

  
€ € € € 

   Algemene Reserve    
 

58.134.447 660.433 10.070.171 68.865.051 

   Bestemmingsreserves 
 

14.653.839 -2.606 -10.070.171 4.581.062 
      

  
72.788.286 657.827 0 73.446.113 

Opbouw eigen vermogen COG         
  

Werkelijk 
 

Werkelijk 
 

  
2019 

 
2018 

 

  
€ 

 
€ 

 

BVE (ROC A12) 
 

49.093.363 
 

48.823.716 
 

VO (Arentheem College) 
 

18.298.588 
 

17.876.789 
 

VO (Perron) 
 

6.054.162 
 

6.087.781 
 

Enkelvoudig eigen vermogen COG 73.446.113 
 

72.788.286 
 

      

Aansluiting eigen vermogen          

Enkelvoudig eigen vermogen COG 
 

73.446.113 
 

72.788.286 
 

Stichting Contractonderwijs COG 2.342 
 

92.723 
 

Beheersstichting ROC A12 197.222 
 

214.748 
 

Totaal eigen vermogen COG 73.645.676 
 

73.095.758 
 

      

Het enkelvoudig vermogen van de Stichting COG bestaat uit het vermogen van ROC A12, het Arentheem College   
en Het Perron. 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2019 
(na verwerking voorstel resultaatbestemming) 

ACTIVA COG 
 

COG 
 

2019 
 

2018 
 

€ 
 

€ 

Vaste activa 
   

Materiële vaste activa       

Gebouwen en terreinen 41.919.942   43.890.930 

Inventarissen en apparatuur 10.424.991   10.299.576 

Overige materiële vaste activa 796.809   704.707 

Materiële vaste activa in uitvoering 77.320   103.687 

Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa 
80.958   80.958 

  53.300.020   55.079.857 

Financiële vaste activa       

Vorderingen op ministerie van OCW 2   2 

Overige financiële vaste activa 0   307.396 

  2   307.397 

Vlottende activa       

Voorraden       

Voorraden 0   4.606 

Vorderingen       

Debiteuren 1.119.581   1.148.545 

Rekening courant deelnemingen 0   91.297 

Overige vorderingen 1.081.986   408.992 

Overlopende activa 873.412   880.180 

  3.074.979   2.529.014 

Liquide middelen       

Liquide middelen 41.049.508   37.265.976 

        

Totaal Activa 97.424.510   95.186.850 
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Enkelvoudige balans  
(na verwerking voorstel resultaatbestemming) 

  COG   COG 

  2019   2018 

 PASSIVA €   € 

Eigen Vermogen          

Algemene Reserve    68.865.051   58.134.447 

Bestemmingsreserves 4.581.062   14.653.839 

  73.446.113   72.788.286 

Voorzieningen       

Personeelsvoorzieningen 6.598.306   6.872.443 

Overige voorzieningen 6.026.008   5.015.512 

  12.624.314   11.887.955 

Kortlopende schulden       

Crediteuren 1.799.074   1.936.429 

Rekening courant deelnemingen 303.689   213.669 

Belastingen en premies soc.verz. 2.781.493   2.681.770 

Pensioenschulden 813.336   736.112 

Overige schulden 867.559   948.093 

Overlopende passiva 4.788.930   3.994.536 

  11.354.083   10.510.608 

        

Totaal Passiva 97.424.510   95.186.850 
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Enkelvoudige staat van baten en lasten  
    

 
COG 

 
COG 

 
2019 

 
2018 

 
€ 

 
€ 

Baten       

Rijksbijdragen OCW 83.375.552   82.554.776 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 297.244   268.986 

College-, cursus-, les- en examengelden 895.379   1.173.702 

Opbrengst werk voor derden 0   0 

Overige baten 4.982.793   5.201.039 

Som der baten 89.550.969   89.198.503 

        

Lasten       

Personele lasten 65.060.724   63.946.909 

Afschrijvingen 5.299.096   5.354.528 

Huisvestingslasten 7.480.265   7.299.956 

Overige lasten 11.054.115   10.918.933 

Som der lasten 88.894.199   87.520.326 

Resultaat gewone bedrijfsvoering 656.769   1.678.178 

Rentebaten/lasten 1.058   6.841 

Resultaat exploitatie 657.828   1.685.019 

 
    

 

Het enkelvoudige resultaat van COG wijkt af van het geconsolideerde resultaat van B1.2 omdat de Stichting Contract- 
 

onderwijs COG en de Beheerstichting in bovenstaand overzicht buiten beschouwing blijven. 
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Segmentatie mbo - vo  

      

(na verwerking voorstel resultaatbestemming) 
    

            

Onderlinge doorbelastingen worden in de kolom Totaal COG geëlimineerd, in de kolommen mbo en vo niet. Hierdoor is het totaal van de kolommen mbo en vo 
   

gezamenlijk ongelijk aan de kolom Totaal COG. Onderlinge rekening courantverhoudingen worden meegenomen in het saldo liquide middelen, omdat deze direct  
  

opeisbaar zijn. 
           

      

 
ACTIVA 
 

 
 

Mbo 
(ROC A12) 

 
 
 

Vo 
(Arentheem College,   

Het Perron) 

 
 
 

Totaal 
COG 

 
 
 

Mbo 
(ROC A12) 

 
 
 

Vo 
(Arentheem College, 

Het Perron) 

 
 
 

Totaal 
COG 

      

Vaste activa 2019 
 

2019 
 

2019 
 

2018 
 

2018 
 

2018       

Materiële vaste activa € 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€       

Gebouwen en terreinen 39.873.227   2.046.714   41.919.942 
 

42.044.279 
 

1.846.651 
 

43.890.930       

Inventarissen en apparatuur 6.751.359   3.673.633   10.424.991 
 

6.726.600   3.572.976 
 

10.299.576       

Overige materiële vaste activa 666.118   130.690   796.809 
 

607.485   97.222 
 

704.707       

Materiële vaste activa in uitvoering 77.320   0   77.320 
 

103.687 
 

0 
 

103.687       

Niet aan het proces dienstbare  
materiële vaste activa 

 
80.958 

   
0 

   
80.958 

 
 

80.958 

 
 

0 

 
 

80.958 
      

  47.448.982   5.851.037   53.300.020 
 

49.563.008 
 

5.516.849 
 

55.079.857       

Financiële vaste activa                             

Vorderingen op ministerie van OCW 1   1   2 
 

1 
 

1 
 

2       

Overige financiële vaste activa 0   0   0 
 

114.806 
 

192.590 
 

307.396       

  1   1   1 
 

114.807 
 

192.591 
 

307.397       

Vlottende activa 
           

      

Vorderingen                             

Debiteuren 840.532   279.049   1.119.581 
 

777.897 
 

370.649 
 

1.148.545       

Overige vorderingen 423.166   719.627   1.081.986 
 

217.143 
 

191.849 
 

408.992       

Overlopende activa 662.252   211.160   873.412 
 

760.599 
 

119.580 
 

880.180       

  1.925.950   1.209.836   3.074.979 
 

1.755.639 
 

682.077 
 

2.529.014       

Liquide middelen                             

Liquide middelen 15.799.505 
 

24.946.313 
 

41.049.508 
 

12.886.628 
 

24.256.976 
 

37.265.976       
            

      
            

      

Totaal Activa 65.174.439 
 

32.007.186 
 

97.424.509 
 

64.324.687 
 

30.648.493 
 

95.186.850       
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Segmentatie mbo - vo  

      

      

(na verwerking voorstel resultaatbestemming) 
    

      
            

      
            

      

PASSIVA  
 

Mbo 
(ROC A12) 

 
 
 

Vo 
(Arentheem College,   

Het Perron) 

 
 
 

Totaal 
COG 

 
 
 

Mbo 
(ROC A12) 

 
 
 

Vo 
(Arentheem College,  

Het Perron) 

 
 
 

Totaal 
COG 

      

 
2019 

 
2019 

 
2019 

 
2018 

 
2018 

 
2018       

Eigen Vermogen € 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€       

   Algemene Reserve 48.037.791 
 

20.827.260 
 

68.865.051 
 

40.978.131 
 

17.156.316 
 

58.134.447       

   Bestemmingsreserves 1.055.571 
 

3.525.491 
 

4.581.062 
 

7.845.585 
 

6.808.254 
 

14.653.839       
 

49.093.363 
 

24.352.750 
 

73.446.113 
 

48.823.716 
 

23.964.570 
 

72.788.286       
            

      

Voorzieningen                             

   Overige voorzieningen 3.373.286 
 

2.652.722 
 

6.026.008 
 

2.880.164 
 

2.135.349 
 

5.015.512       

   Personeelsvoorzieningen 4.183.034 
 

2.415.272 
 

6.598.306 
 

4.584.997 
 

2.287.445 
 

6.872.443       
 

7.556.320 
 

5.067.994 
 

12.624.314 
 

7.465.161 
 

4.422.794 
 

11.887.955       
            

      

Kortlopende schulden                             

   Crediteuren 1.214.462 
 

584.613 
 

1.799.074 
 

1.538.852 
 

397.577 
 

1.936.429       

   Rekening courant deelnemingen 0 
 

0 
 

303.689 
 

0 
 

0 
 

213.669       

   Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.781.493 
 

0 
 

2.781.493 
 

2.681.770 
 

0 
 

2.681.770       

   Pensioenenschulden 813.336 
 

0 
 

813.336 
 

736.112 
 

0 
 

736.112       

   Overige schulden 749.498   118.062   867.559 
 

651.377 
 

296.716 
 

948.093       

   Overlopende passiva 2.965.968 
 

1.883.767 
 

4.788.930 
 

2.427.699 
 

1.566.837 
 

3.994.535       
 

8.524.757 
 

2.586.442 
 

11.354.083 
 

8.035.809 
 

2.261.130 
 

10.510.608       
            

      
            

      

Totaal Passiva 65.174.439 
 

32.007.186 
 

97.424.509 
 

64.324.687 
 

30.648.493 
 

95.186.850       
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Segmentatie bve - vo  

      

      

Totaal COG is exclusief Stichting Contractonderwijs COG en Beheersstichting COG.         
            

      
 

 
 

Mbo 
(ROC A12) 

 
 
 

Vo 
(Arentheem College,   

Het Perron) 

 
 
 

Totaal 
COG 

 
 
 

Mbo 
(ROC A12) 

 
 
 

Vo 
(Arentheem College, 

Het Perron) 

 
 
 

Totaal 
COG 

      

 
2019 

 
2019 

 
2019 

 
2018 

 
2018 

 
2018       

Baten € 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€       

Rijksbijdragen OCW 47.705.958   35.669.595   83.375.552   48.382.724   34.172.057   82.554.776       

Overige overheidsbijdragen en subsidies 297.244   0   297.244   268.986   0   268.986       

College-, cursus,- les- en examengelden 389.691   505.688   895.379   566.059   607.643   1.173.702       

Overige baten 4.114.159   2.100.567   4.982.793   4.186.352   2.631.490   5.201.039       

                              

Som der baten 52.507.052   38.275.849   89.550.969   53.404.121   37.411.190   89.198.503       

Lasten                             

Personele lasten 36.258.093   29.424.851   65.060.724   35.801.058   28.784.272   63.946.909       

Afschrijvingen 4.130.272   1.168.823   5.299.096   4.304.769   1.049.759   5.354.528       

Huisvestingslasten 4.297.954   3.182.311   7.480.265   4.898.130   2.401.826   7.299.956       

Overige lasten 7.551.130   4.112.696   11.054.115   7.911.846   3.985.468   10.918.933       

Som der lasten 52.237.450   37.888.682   88.894.199   52.915.803   36.221.325   87.520.326       

                              

Resultaat gewone bedrijfsvoering 269.602   387.167   656.769   488.318   1.189.860   1.678.178       

Rentebaten/lasten 45   1.013   1.058 
 

6.841 
 

0 
 

6.841       

Resultaat exploitatie 269.647   388.180   657.828 
 

495.159 
 

1.189.860 
 

1.685.019       

Aansluiting enkelvoudig versus  
geconsolideerd exploitatie resultaat COG 

                          
 

Werkelijk 
 

Werkelijk 
        

      
 

2019 
 

2018 
        

      
 

€ 
 

€ 
        

      

Resultaat exploitatie BVE (ROC A12) 269.647  
 

495.159 
        

      

Resultaat exploitatie vo (Arentheem College)     421.800  
 

606.982 
        

      

Resultaat exploitatie vo (Het Perron) 33.619- 
 

582.878 
        

      

Subtotaal enkelvoudig exploitatie resultaat COG 657.828  
 

           1.685.019  
        

      
            

      

Resultaat exploitatie Stichting Contractonderwijs COG                    
90.382- 

 
-18.937 

        
      

Resultaat exploitatie Beheersstichting COG 17.526- 
 

-16.687 
        

      

Totaal geconsolideerde exploitatie resultaat COG 549.920  
 

1.649.394 
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Model E: verbonden partijen 
          

          

Naam Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel  

Code 
Act. 

Eigen 
vermogen 

31-12-2019 

Omzet 2019 Exploitatie- 
saldo 2019 

Verklaring 
art. 2:403 

BW 

Deelname 
% 

Consolidatie 

Beslissende zeggenschap 
         

Stichting contractonderwijs COG Stichting Ede 1 2.341 774.336 -90.382 nee 100 ja 

Beheersstichting COG Stichting Ede 4 197.222 36.000 -17.526 nee 100 ja 
          

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
         

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo  
Barneveld-Veenendaal 25-11 
 

Stichting Barneveld 4 
   

nee 
 

nee 

Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal)  
Onderwijs 25.06. 

Stichting Arnhem 4       nee   nee 
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Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo 

    
    
Resultaatbestemming    

Algemene reserve  660.433  

Private algemene reserve  -107.908   

Reserve ondersteuningsfonds (privaat)   -2.605   

Resultaat totaal COG  549.920   

 
Er is geen sprake van een statutaire regeling omtrent winstbestemming.    

Het voorstel winstbestemming is in het bovenstaande verloopoverzicht verwerkt.    
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C Overige gegevens 
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Goedkeuring jaarrekening raad van toezicht 
  
Op 25 mei 2020 is de jaarrekening 2019 van de Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland (COG) door de raad 
van toezicht goedgekeurd.  
  
  
Was getekend  
  
  
Drs. J.A. Klop  
Voorzitter raad van toezicht  
   
Dr. Ir. C.M. Verloop  
Lid raad van toezicht  
  
Ir. M.J. Veening  
Lid raad van toezicht  
   
Drs. M.A. Otten  
Lid raad van toezicht  
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Gegevens over rechtspersoon 

Onderwijsinstelling: ROC A12  

a.  Naam en adres:  Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden  
Postbus 78, 6710 BB EDE  

b.  Brinnummer  25PM  

c.  Naam opgenomen scholen  Astrum College (Arnhem, Velp)  
Technova College (Ede)  
Dulon College (Ede)  
Locatie Veenendaal (Veenendaal)  

d.  Naam en telefoonnummer 
contactpersoon  

J.J. van Dijk (Jan Jacob), P.C. Satter (Pauline), college van bestuur  
A.M.M. Wijgergangs (Jannemieke), Algemeen directeur ROC A12  
Algemeen telefoonnummer: 0318-455500  
Website: www.a12.nl  

      

Onderwijsinstelling: Arentheem College  

a.  Naam en adres:  Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden  
Postbus 78, 6710 BB EDE  

b.  Brinnummer  07PK  

c.  Naam opgenomen scholen  Leerpark Presikhaaf  
Thomas a Kempis  
Titus Brandsma  

d.  Naam en telefoonnummer 
contactpersoon  

J.J. van Dijk (Jan Jacob), P.C. Satter (Pauline), college van bestuur  
L.J. van der Deijl (Leenderd), algemeen directeur  
Algemeen telefoonnummer: 026-4432113  
Website: www.arentheemcollege.nl   

Onderwijsinstelling: Praktijkschool Arentheem  

a.  Naam en adres:  Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden  
Postbus 78, 6710 BB EDE  

b.  Brinnummer  26JT  

c.  Naam opgenomen scholen  Leerpark Presikhaaf  

d.  Naam en telefoonnummer 
contactpersoon  

J.J. van Dijk (Jan Jacob), P.C. Satter (Pauline), college van bestuur  
L.J. van der Deijl (Leenderd), algemeen directeur  
Algemeen telefoonnummer: 026-4432113  
Website: www.arentheemcollege.nl   

Onderwijsinstelling: Het Perron   

a.  Naam en adres:  Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden  
Postbus 78, 6710 BB EDE  

b.  Brinnummer  02MF  

c.  Naam opgenomen scholen  Het Perron (vanaf 1 augustus 2019)  

d.  Naam en telefoonnummer 
contactpersoon  

J.J. van Dijk (Jan Jacob), P.C. Satter (Pauline), college van bestuur  
L.J. (Leenderd) van der Deijl, interim-directeur   
Algemeen telefoonnummer: 0318-509600  
Website: www.hetperron.nl  

 

  

http://www.a12.nl/
http://www.arentheemcollege.nl/
http://www.arentheemcollege.nl/
http://www.hetperron.nl/
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Afkortingen 
 

Bbl  

 

Beroepsbegeleidende leerweg  

Bol  Beroepsopleidende leerweg  

Bpv  Beroepspraktijkvorming  

Bve  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie  

Ce  Centraal examencijfer  

CEC  Centrale examencommissie  

CvB  College van bestuur  

DUO  Dienst Uitvoering Onderwijs  

ECOL  Examencommissie op locatie  

FG  Functionaris gegevensbescherming  

Fte  Fulltime-Equivalent (een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of  

de personeelssterkte kan worden uitgedrukt)  

GMR  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

Havo  Hoger algemeen voortgezet onderwijs  

HRM  Human Resource Management  

ICT  Informatie- en Communicatietechnologie  

JOB  Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs  

LOB  Loopbaanoriëntatie en –begeleiding  

Lwoo  Leerweg ondersteunend onderwijs  

Mbo  Middelbaar Beroepsonderwijs  

Mbo raad  Brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het mbo  

MT  Managementteam  

MR  Medezeggenschapsraad  

OBP  Ondersteunend en Beheerspersoneel  

OCW  Onderwijs Cultuur en Wetenschap  

St’OER  Studiegids en onderwijs- en examenregeling (op domeinniveau)  

OOP  Onderwijs Ondersteunend Personeel  

OP  Onderwijzend Personeel  

OR  Ondernemingsraad  

PTA  Programma van toetsing en afsluiting  

ROC  Regionaal opleidingscentrum  

RvT  Raad van toezicht  

Se  Schoolexamencijfer  

SLB  Studieloopbaanbegeleiding  

SR  Studentenraad  

SWV  Samenwerkingsverband  

Vavo  Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs  

Vmbo  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (basis, kader, gemengd-/theoretische leerweg)  

Vo  Voortgezet onderwijs  

VO Raad  Brancheorganisatie voor het vo  

Vsv  Voortijdig School Verlaten  

VTOI  Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen  

Vwo  Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  

WEB  Wet educatie en beroepsonderwijs  

WMS  Wet medezeggenschap op scholen  

WOR  Wet op de ondernemingsraden  

WSP  Werkgeverservicepunt  

Wvo  Wet op het voortgezet onderwijs  
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Colofon 
Samenstelling en redactie  
Janita Kelderhuis, Pascal Krosse, Stephanie Lawson, Desiree Prudencia, Desirée Sim Zecha      
Sophie Sommers en Yvonne van Veghel    

 
Beeldmateriaal   
Afdeling marketing en communicatie ROC A12, Arentheem College, Het Perron en Knooppunt Techniek   

 
Drukwerk    
Repro ROC A12    
Druk- en/of zetfouten voorbehouden. Alle illustraties in deze uitgave zijn gebaseerd op uitspraken van studenten, 
docenten en medewerkers tijdens de verschillende onderwijsdagen door de jaren heen.  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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