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Kerncijfers
Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Omschrijving

Aantal leerlingen/studenten 1
Arentheem Scholengroep (incl. vavo en pro)
Het Perron (incl. pro)

2.733

2.755

2.660

2.618

979

962

968

919

COG-mbo
mbo 2

5.968

6.073

6.228

6.214

vavo 3

194

199

128

211

2018

2019

2020

2021

Medewerkers (fte)

879

889

919

928

Arentheem Scholengroep

262

272

246

249

Het Perron

145

139

132

131

COG-mbo

414

410

390

392

UPGRADE

7

8

7

5

51

60

144

150

Bestuur en Bedrijfsvoering

Financieel (COG)

Aantal diploma's
Arentheem Scholengroep 4

420

458

476

493

Baten uit gewone bedrijfsvoering (x € 1.000)

89.173

89.289

92.304

99.139

Het Perron

228

205

219

226

Lasten uit gewone bedrijfsvoering (x € 1.000)

87.530

88.741

94.151

94.806

1.679

1.746

1.882

1.894

Exploitatiesaldo (x € 1.000)

1.649

550

-1.847

4.332

Rentabiliteit

1,8%

1,8%

-2,10%

4,4%

Solvabiliteit

89%

88%

91%

93%

3,8

3,9

5,37

6,43

COG-mbo 5

Medewerkers (aantal)

1.154

1.169

1.190

1216

Arentheem Scholengroep

338

349

320

329

Het Perron

179

176

163

163

COG-mbo

561

555

514

528

UPGRADE
Bestuur en Bedrijfsvoering

17
59

20
69

14
179

Liquiditeit

7
189

3

1

Voor bronvermelding zie bijlage 1, peildatum 1 oktober, 2021 betreft voorlopige cijfers.

2

Betreft het aantal bekostigde mbo-studenten (incl. entree) op peildatum 1 oktober.

3

Betreft alle (unieke) vavo-studenten (bekostigd door rijk, regulier of student zelf) op peildatum 1 oktober.

4

Incl. extraneus kandidaten van het Briant College  

5

Betreft het aantal bekostigde mbo-diploma’s op niveau 2, 3 en 4.
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Voorwoord
In het bestuursverslag van 2020 schreven we over de

Het kabinet kwam met het NPO-plan, het Nationaal Programma

verwachting dat de coronapandemie een verschijnsel was

Onderwijsachterstanden. Dit programma is bedoeld om de opgelopen

van dat jaar. Ondertussen weten we beter. Corona hoort

achterstanden in het onderwijs weg te werken en een bedrag van 8,5
miljard euro werd beschikbaar gesteld om de scholen in staat te stellen de

ook bij 2021 en had forse gevolgen. Dat begon al direct in

leerachterstanden in te lopen. Dit bedrag werd aan de ene kant met

de eerste vier maanden van 2021, waar we te maken

gejuich begroet, aan de andere kant waren er aarzelingen. Die aarzelingen

hadden met een lockdown: een voortzetting van de

vinden hun bron in de korte termijn – twee jaar – waarbinnen het geld

lockdown die startte eind 2020. Zowel in het vo als in het

weggezet moest worden en de aanvankelijk beperkte scope van de

mbo moesten we de lokalen zo inrichten dat iedere leerling

opdracht, namelijk het wegwerken van de kwalificatie-achterstanden. 
We zagen dat de achterstanden bij de persoonlijke ontwikkeling en de

minimaal anderhalve meter afstand van de andere leerling

onderlinge samenwerking veel groter waren en zijn dan bij de kwalificatie.

of docent kon houden. Online-onderwijs en halvering van

Gelukkig bleek dat de agenda verbreed mocht worden en de hardheid

de groepsgrootte was het gevolg. Het leidde ertoe dat voor

van de termijn waarbinnen de middelen besteed moesten worden ook

het Thomas a Kempis College en Titus Brandsma College

enigszins werd versoepeld.

op zoek werd gegaan naar aanvullende ruimtes om het

Het onderwijs is voortvarend aan het werk gegaan met dit programma.

tekort aan klaslokalen op te vangen.

Het COG-vo heeft, vanuit een scan van alle leerlingen, plannen opgesteld
die met ingang van het nieuwe schooljaar konden worden uitgevoerd.
De eerste fase van deze plannen richt zich vooral op het wegwerken van
de achterstanden op verschillende terreinen. Voor de tweede fase zal
vooral ook gekeken worden naar maatregelen, die een basis vormen voor
structurele kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs. Het COG-mbo heeft
een vergelijkbare opbouw: een combinatie van snelle acties om de achterstanden weg te werken in het begin en een inzet op structurele kwaliteitsverbetering voor het vervolg. Het NPO wordt binnen COG behandeld als
een apart, groot project. De omvang van 10 miljoen aan incidentele
middelen voor twee jaar vraagt een aparte begroting en verantwoording.
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Voor het jaar 2021 was het ons niet gelukt om een sluitende begroting op
te stellen. Door allerlei omstandigheden – zoals een kleiner marktaandeel
in het aantal mbo-studenten, veranderingen in de bekostiging van het vo,
veranderingen in de onderhoudsvoorzieningen – moesten we een negatieve begroting presenteren. Los van de hierboven genoemde oorzaken,
waren we ook verrast door de uitkomsten van het begrotingsproces.
Nader onderzoek aan het einde van 2020 leerde ons dat er meer aan de
hand was dan alleen een paar tegenvallers. Het leek erop dat we door de
centralisatie van de diverse afdelingen binnen COG meer zicht kregen op
de financiële ontwikkelingen binnen de gehele stichting. Dat leidde er toe
dat het jaar 2021 in het teken heeft gestaan van het boven water krijgen
van de oorzaken van een financieel tekort en aanvullend het nemen van
maatregelen om met de structurele inkomsten en uitgaven op de 0-lijn uit
te komen. Dit heeft ertoe geleid dat de meerjarenbegroting al meer in
evenwicht is, waarbij in het jaar 2022 samen met de locatiedirecteuren en
medezeggenschap een uitvoeringsagenda opgesteld zal gaan worden om
in 2025 structureel in evenwicht te zijn.
Na de herpositionering van de afdeling bedrijfsvoering werd de vraag
omtrent de besturingsfilosofie van COG steeds actueler. In het najaar van
2020 hebben we samen met de drie algemeen directeuren het gesprek
gestart op welke manier we onze organisatie het meest logisch zouden

“Burgerschap gaat voor mij over
rechten hebben en rechten krijgen”

kunnen inrichten. En welke grondtonen zouden daar aan ten grondslag
moeten liggen? Vanaf het voorjaar van 2021 is dit gesprek uitgebreid met
de locatiedirecteuren en de managers van de afdeling bedrijfsvoering.

Student 18 jaar

Daarna zijn we ook het gesprek met de medezeggenschap gestart. De
grondtonen vertrouwen, verantwoordelijkheid laag in de organisatie
leggen, samenwerking, flexibiliteit, wendbaarheid en gedeeld leiderschap
staan centraal. Ze rechtvaardigen de vraag of we in de toekomst naar een
organisatie zouden kunnen zonder de algemeen directeuren voor het vo

5
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en het mbo. Het vertrek van de algemeen directeur mbo in de zomer van

onderwijs voor onze leerlingen en studenten. We zien dat terug in de

2021 gaf een versnelling in dit traject, waardoor we het gesprek steeds

resultaten van de scholen. Onze opstroompercentages zijn hoog, zeker bij

breder zijn gaan voeren. Dit moet resulteren in een nieuwe besturings

het Titus Brandsma College. We staan nu in de top 15 van de Keuzegids

filosofie en de daarmee gepaard gaande organisatieverandering.

mbo: in 2018 scoorden we als 37e en nu staan we op de 14e plek en zijn
we het beste ROC van Midden Nederland. Deze resultaten hebben we

Het thema burgerschap mag zich over een blijvende belangstelling

dankzij de inzet van al onze medewerkers behaald. Daar zijn we hen zeer

verheugen. Helaas is dat niet altijd vanuit een positieve grondhouding.

dankbaar voor. In deze roerige tijden waarin alle improvisatievermogen

Minister Slob zag er aanleiding in om met nieuwe wetgeving te komen.

van iedereen wordt gevraagd, hebben we goed onderwijs gegeven. We

Om duidelijk te maken dat dit geen verstandige zaak is, zouden scholen

mogen met elkaar trots zijn op het onderwijs van en in onze scholen,

meer kunnen vertellen over hoe zij met burgerschap omgaan. In dit

samen zijn we COG.

bestuursverslag hebben we daarom specifieke aandacht geschonken aan
Pauline Satter en Jan Jacob van Dijk

dit onderwerp.

College van bestuur COG
Naast corona, NPO en herijking van de besturingsfilosofie hebben we nog
twee andere, grote projecten gehad in 2021. De voorbereidingen voor de
vernieuwbouw van het Dulon College en het realiseren van bijbehorende
tijdelijke huisvesting. Een project met flinke impact voor de locatie Dulon
College waarbij we streven naar passende, duurzame en moderne
huisvesting.
Een project wat heel het mbo heeft geraakt, en nog steeds raakt, is de
implementatie van het nieuwe Student Informatie Systeem Osiris. Een
project wat te vergelijken is met een open-hart operatie omdat het alle
processen in het onderwijs raakt. De technische migratie van de data en
processen is goed verlopen, het implementeren van het nieuwe systeem
met bijbehorende werkprocessen is nog steeds een uitdaging.
Als we terugkijken op 2021 kunnen we alleen maar onze waardering
uitspreken voor iedereen binnen onze stichting. Zonder uitzondering
heeft iedereen zijn best gedaan om zijn bijdrage te leveren aan het beste

6
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Leeswijzer
Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument over het kalenderjaar
2021 voor externe en interne stakeholders, zoals de onderwijsinspectie,
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), samenwerkingspartners, gemeenten, ouders, medewerkers, studenten en leerlingen.
Het Strategisch Perspectief 2019 – 2022 met daarin de langere termijn
ambities en de Kaderbrief met daarin doelstellingen van 2021 vormen de
basis voor het jaarverslag. Zowel het Strategisch Perspectief als de Kaderbrief zijn bepalend voor de beleidskeuzes, de begroting en de activiteiten
van COG.

Deel A: Bestuursverslag
Deel B: Jaarrekening
Deel C: Overige gegevens
Het bestuursverslag (deel A) beschrijft onder andere de organisatiestructuur,
missie en visie, strategische doelen, onderwijsresultaten en cijfers over
medewerkers. Dit deel is relevant voor zowel interne als externe doel
groepen en toezichthouders. Voor toezichthouders zijn ook hoofdstuk 6 van
het bestuursverslag (financiën, toekomst en continuïteit), de jaarrekening
(deel B) en de overige gegevens (deel C) relevant.
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A Bestuursverslag

1 Bestuur en organisatie
Onze ambitie is om leerlingen, studenten en deelnemers op te
leiden tot (jong) volwassenen die met kennis en kunde, een open
en kritische houding, verantwoordelijkheidsbesef en zelfvertrouwen
in de wereld staan.

1.1 Missie en visie

gegeven, duidelijke leerdoelen gesteld en inzicht gegeven in de leer
opbrengsten. Daarbij wordt waar mogelijk maatwerk geboden, waardoor
leerlingen, studenten en deelnemers tot maximale prestaties komen.

Het onderwijs van COG…

Er is oog voor bijzondere kwaliteiten van ieder individu en iedereen krijgt
uitdagingen aangeboden die daarbij passen. Uitzonderlijke prestaties – op

…maakt nieuwsgierig en biedt perspectief.

welk niveau dan ook – worden onderkend en gewaardeerd.

Het onderwijs van COG prikkelt de nieuwsgierigheid van leerlingen,
studenten en deelnemers en biedt hen perspectief. Dat doen wij door

…bereidt voor op het leven.

ons onderwijs aan te laten sluiten bij de belevingswereld van leerlingen,

Het onderwijs dat geboden wordt, bereidt leerlingen, studenten en

studenten en deelnemers. Tegelijkertijd brengen wij hen in aanraking met

deelnemers voor op een vervolgopleiding en/of een beroep (kwalificatie).

werelden die anders verborgen zouden blijven. Wij helpen leerlingen,

Maar COG doet méér dan dat. Tijdens de studie worden leerlingen,

studenten en deelnemers hun horizon te verbreden, laten zien wat er

studenten en deelnemers gestimuleerd en worden handvatten aangereikt

(nog méér) mogelijk is en openen deuren voor hen. Wij dagen hen uit

om een waarde(n)volle rol te vervullen in deze maatschappij. Het onderwijs

de wereld met openheid en nieuwsgierigheid tegemoet te treden.

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

…is ambitieus en resultaatgericht.

hun kritisch denkvermogen, hun verantwoordelijkheidsbesef en hun

Leerlingen, studenten en deelnemers worden uitgedaagd, in elke oplei-

idealen. Als ze één van de scholen verlaten, hebben ze een beeld van wie

ding en op elk niveau, om boven verwachting te presteren. Het koesteren

zij zijn, wat zij belangrijk vinden en wat zij willen bijdragen aan de wereld

van hoge verwachtingen en het uitspreken van deze verwachtingen maken

om hen heen. Ze durven te vertrouwen op hun eigen oordeel en hebben

daar onderdeel van uit. Tijdens de studie wordt veel en vaak feedback

de moed om bestaande denkbeelden ter discussie te stellen.

9
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1.2 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 verankerd binnen onze organisatie.
Samen maken we ons onderwijs. Iedereen 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, studenten en deelnemers 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.

“Burgerschap betekent voor mij opstaan voor
rechtvaardigheid, zelfs als ik daarvoor mijn kop
boven het maaiveld uit moet steken”

Een omgeving die hen in staat stelt om het beste in zichzelf en hun leerlingen, studenten en deelnemers 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

Student Dulon College 26 jaar

goede manier te behandelen en door te geven.
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1.3 Profiel van de organisatie
COG is de overkoepelende stichting van het COG-vo, Knooppunt

De stichting is ingericht volgens het two-tier model. Dit betekent dat het

Techniek, COG-mbo, de bestuurlijke laag en het COG-bedrijfsvoering.

cvb zijn taken uitvoert onder toezicht van een RvT. De directies van het

Het college van bestuur (cvb) vormt het bevoegd gezag van de hoofd-

COG-vo, COG-mbo, Knooppunt Techniek, UPGRADE en het organisatie-

stichting COG, de Beheersstichting COG en de Contractstichting COG.

onderdeel COG-bedrijfsvoering zijn verantwoordelijk voor de activiteiten
van hun onderdelen en leggen daarover verantwoording af aan het cvb.

Figuur 1

Organogram COG

Raad van
Toezicht

Concerncontrol

College van bestuur

Contractstichting
COG

Stichting COG Vallei
& Gelderland-Midden

UPGRADE

COG-vo

Het
Perron

Arentheem
Scholengroep

Bedrijfsvoering
• Bestuurssecretariaat
• Finance & control
• Huisvesting & facilitair
• Inkoop
• IT
• HRM
• Marketing & communicatie

Beheersstichting
COG

COG-mbo

Praktijkschool
Arentheem

Knooppunt Techniek

Astrum College
Dulon College
Technova College

Leerpark Arnhem
Titus Brandsma College
Thomas a Kempis College
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1.3.1 COG-vo

Het Perron is innovatief op het gebied van ict-ontwikkelingen. Naast

De Arentheem Scholengroep, Praktijkschool Arentheem en Het Perron

theorieboeken gebruiken alle leerlingen een laptop tijdens de lessen.

vallen onder het COG-vo. De Arentheem Scholengroep is een inter

Het Perron staat open voor iedereen. We hechten belang aan waarden als

confessionele school voor voortgezet onderwijs. Interconfessioneel

veiligheid, respect, samenwerken en saamhorigheid. Van leerlingen en

betekent voor ons, dat we de christelijke levensbeschouwing en de

ouders verwachten wij dat ze het christelijke karakter van onze school

christelijke waarden belangrijk vinden. We hebben respect voor elkaars

respecteren.

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

1.3.2 COG-mbo

Arentheem Scholengroep biedt een veilige omgeving, waar elke leerling

Het COG-mbo bestaat uit drie colleges: Dulon College, Astrum College

de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Er zijn drie locaties:

en Technova College. De colleges hebben ieder een eigen merkidentiteit

• Titus Brandsma College: mavo, havo en de Wereldklas

en worden aangestuurd door een eigen directeur. Op Het Perron en

• Thomas a Kempis College: havo, atheneum en gymnasium+

Leerpark Arnhem bieden wij enkele mbo-opleidingen en de vakman-

• Leerpark Arnhem: vmbo-bbl, vmbo-kbl, beroepsmavo en mbo. Tevens

schapsroutes vanuit onze colleges aan. Het Dulon College biedt entree

is Kentalis gehuisvest binnen het Leerpark Arnhem.

opleidingen, mbo op niveau 2, 3 en 4, en voortgezet algemeen volwas-

• Praktijkonderwijs wordt gegeven in de Praktijkschool Arentheem die

senenonderwijs (vavo) aan. Vavo wordt gezien als de tweede onderwijsweg

onderdeel uitmaakt van de locatie Leerpark Arnhem.

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.

Het Perron is een christelijke scholengemeenschap voor vmbo en praktijk-

Het Astrum College en Technova College bieden mbo-opleidingen aan op

onderwijs in Veenendaal. Binnen het vmbo bieden we de kaderberoeps

niveau 2, 3 en 4.

gerichte leerweg (vmbo-kbl), basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bbl) en
gemengd/ theoretische leerweg (vmbo-g/tl). Leerlingen kunnen ook een

Het opleidingenportfolio van het COG-mbo bestaat jaarlijks uit circa 110

vakmanschapsroute volgen, die we in samenwerking met COG-mbo

opleidingen in de volgende domeinen:

aanbieden. De vakmanschapsroute is een doorlopende leerroute van

• Handel, economie & administratie

vmbo-b/k naar mbo niveau 2. De werkwijze is voor alle leerwegen

• Techniek & technologie

vergelijkbaar: ‘Levensecht leren, door te doen’. Theoretische aspecten in

• Horeca, toerisme, recreatie & wellness

de opleidingen verbinden we zo mogelijk met de beroepspraktijk.

• Sport & bewegen
• Veiligheid & defensie
• Media, ict, beeld & geluid.
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1.3.3 UPGRADE

Knooppunt Techniek bestaat uit een team van bevlogen mensen. Mensen

UPGRADE is tot eind 2021 de praktijkopleider voor volwassenen (werkend

die het belangrijk vinden om jongeren te enthousiasmeren voor techniek &

en niet- werkend) onderwijs geweest die zich richt op de publieke, zake-

technologie en in staat zijn om partijen met elkaar in verbinding te bren-

lijke en particuliere markt in de regio Foodvalley en Gelderland-Midden.

gen. Samen zorgen ze ervoor dat het onderwijs aan blijft sluiten op de

UPGRADE heeft toegevoegde waarde aan de inzetbaarheid van deel

vragen van de toekomst. In 2021 heeft Knooppunt Techniek geïnvesteerd

nemers geleverd én was de partner van het COG-mbo bij het realiseren

in de zichtbaarheid van de organisatie door het vertellen van verhalen en

van een sterke verbinding met de omgeving, de invulling van het bestuur-

het delen van kennis via verschillende kanalen.

sakkoord en de inbedding van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bij de

1.3.5 COG-bedrijfsvoering

colleges van het COG-mbo.

De ondersteuning van het onderwijs vindt voornamelijk plaats vanuit het
Vanaf 2022 wordt UPGRADE ondergebracht bij het COG-mbo. Hiertoe is,

onderdeel COG-bedrijfsvoering. Het onderdeel COG-bedrijfsvoering

vanwege de reeds nauwe verbondenheid met het onderdeel COG-mbo,

bestaat uit de disciplines bestuursondersteuning, facilitair & huisvesting,

in 2021 besloten. Het onderdeel UPGRADE komt daarmee per 2022 te

finance & control, hr, inkoop, it en marketing & communicatie. Daarnaast is

vervallen. Voor Leven Lang Ontwikkelen trajecten kunnen geïnteresseer-

in 2021, door het vertrek van de algemeen directeur van het COG-mbo,

den vanaf 2022 bij de locaties van het COG-mbo terecht.

de afdeling studentenadministratie tijdelijk aan dit onderdeel toegevoegd.
De aansturing van het onderdeel COG-bedrijfsvoering is ondergebracht

1.3.4 Knooppunt Techniek

bij een algemeen directeur.

Knooppunt Techniek verbindt onderwijs, bedrijfsleven en overheid met
elkaar. Samen maakt de netwerkorganisatie al zes jaar werk van kiezen,

De afdelingen onderwijs & kwaliteitszorg, planning/roostering en leerlin-

leren en werken in de techniek in regio Foodvalley. De activiteiten richten

gen-/studentenzorg vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de

zich op hogere instroom en meer innovaties in het technisch beroeps

algemene directie van de onderwijsonderdelen COG-vo en COG-mbo.

onderwijs en het verstevigen van de verbinding tussen onderwijs en het
(regionale) bedrijfsleven.
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1.4 Stakeholders
Goed bestuur vormt de brug tussen de interne organisatie en de omge-

Goed bestuur maakt ook dat wij transparant zijn naar onze stakeholders.

ving (binnen en buiten). Daarnaast draagt zij zorg voor het verbinden van

We leggen daarom voortdurend verantwoording af over onze resultaten.

de oorsprong van de organisatie en de koers vooruit (het verleden en het
heden). Vanuit goed bestuur zijn wij voortdurend aan het onderzoeken

De horizontale dialoog wordt continu gevoerd met zowel interne stake

welke ontwikkelingen, eisen en wensen er in de omgeving van COG

holders (zoals medewerkers, studenten, leerlingen en deelnemers) als

spelen. Het voeren van de horizontale dialoog met (interne en externe)

externe stakeholders (zoals bedrijven, ouders en onderwijspartners). De

stakeholders is hierbij van groot belang. Door met elkaar in gesprek te zijn,

gesprekken met de belangrijkste stakeholders over ontwikkelingen en/of

kunnen wij ons continu ontwikkelen. We ontvangen feedback, krijgen

het beleid van COG of van een onderdeel vinden periodiek plaats. Wij

(nieuwe) inzichten en worden daardoor in staat gesteld om te blijven leren.

hebben veel aandacht voor het relatiebeheer, om zo de verbondenheid
met onze stakeholders te versterken.

Tabel 1

Overzicht horizontale dialoog externe stakeholders
Werkveldbijeenkomsten

Periodiek overleg met vertegen
woordigers van de werkgevers

Afstemming beroepspraktijkvorming (bpv)
en onderwijs programma

Docenten en locatieleiding

Branche-regio-combinaties

Overleg, participatie, afstemming

Afstemming opleidingsvraag en aanbod per branche

Locatieleiding

Individuele bedrijven

Bpv-bezoek, maatschappelijke stage,
overleg en accountmanagement
UPGRADE

Afstemming bpv, feedback aan sluiting onderwijs en
arbeidsmarkt, bijscholing mede werkers

Docenten, praktijk begeleiders
en directie

Toeleverend onderwijs po, vo

Voorlichting, oriëntatie en samen
onderwijs bieden

Aansluiting toeleverend onderwijs bevorderen

Docenten, decanen,
locatieleiding en directie

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, cvb

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

N.B. dit overzicht is een onvolledige weergave van alle verschillende vormen van afstemming die we kennen.
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Tabel 1 (vervolg)

Overzicht horizontale dialoog externe stakeholders
Techniekbedrijven Foodvalley

Deelname als partner in samenwerking

Afstemming innovatie TECH4FOOD

Directie Knooppunt Techniek

Lokale netwerken

Deelname aan diverse platforms en
overleg organen

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 (SWV)
Passend Onderwijs BarneveldVeenendaal

Samenwerking binnen de regio met als
doel passend onderwijs te bieden aan
alle leerlingen en schooluitval te
voorkomen

Elke leerling binnen de samenwerking krijgt, liefst dicht
bij huis, het onderwijs en ondersteuning die nodig is.

Docenten, zorgcoördinatoren
en directie

Samenwerkingsverband (SWV)
De Verbinding Passend Onderwijs

Samenwerking binnen de regio met als
doel passend onderwijs te bieden aan
alle leerlingen en schooluitval te
voorkomen

Elke leerling binnen de samenwerking krijgt, liefst dicht
bij huis, het onderwijs en ondersteuning die nodig is.

Docenten, zorgcoördinatoren
en 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
werk gelegenheid, terugdringen vsv en leer- en werkloket

Locatieleiding, directie en cvb

Ondernemerskringen

Deelname, presentaties, beursvloer

Opleidingsvragen en regionale ontwikkelingen
afstemmen

Locatieleiding, directie en cvb

vo-raad

Brancheorganisatie van de vo-scholen

Bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van het
vo-onderwijs

Cvb

Mbo Raad

Brancheorganisatie van mbo-scholen

Versterken van de positie van het mbo

Cvb

VNO-NCW

Overleg en participatie

Afstemming over scholingsvraagstukken

Directie en cvb

Gelders Overleg en andere ROC’s

Bestuurlijk overleg

Macrodoelmatigheid en samenwerking bevorderen

Cvb

N.B. dit overzicht is een onvolledige weergave van alle verschillende vormen van afstemming die we kennen.
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1.5 Strategische ambities en resultaten
1.5.1 Terugblik en reflectie op 2021

Strategische koers COG 2023-2026

Het bestuur heeft haar taak vervuld met inachtneming van de Code goed

Welke ontwikkelingen zien we om ons heen? Wat betekent dit voor COG?

bestuur in de het mbo en de Code goed onderwijsbestuur vo, de statuten

Waar willen we in de toekomst staan? Welke ambities willen we realiseren

en overige van toepassing zijnde wetgeving. Jaarlijks voert de RvT een

en wat is er voor nodig om dit te kunnen verwezenlijken? Al deze vragen

beoordelingsgesprek met het cvb, waarbij eveneens gereflecteerd wordt

hebben een plek in de strategisch koers van COG. De ambities en doel-

op het handelen vanuit de branchecodes goed bestuur.

stellingen uit de strategische koers van COG worden vertaald in de jaaren teamplannen en financieel verankerd in de begrotingen. Dit maakt de

Corona

strategische koers een belangrijk element binnen COG.

De coronapandemie heeft, net als 2020, 2021 in zijn greep gehad.
Thuiswerken en digitaal onderwijs zijn het ‘nieuwe normaal’. Het is niet

In 2021 is gestart met het proces om te komen tot een nieuwe strategi-

meer vanzelfsprekend om elkaar te ontmoeten op de werkplek en/of op

sche koers voor de periode 2023-2026. Op 29 juni 2021 hebben we een

school en digitaal onderwijs is een onlosmakelijk deel gaan uitmaken van

aftrap met (locatie)directeuren, de managers bedrijfsvoering en de team-

het curriculum. Waar het eerder complex was om blended learning in het

leiding van het adviesteam van COG-mbo georganiseerd. Tijdens deze

onderwijs te implementeren, zien we nu dat dit type onderwijs een vlucht

sessie kwam naar voren dat de rol van de docent, professionalisering en

heeft genomen. Daarnaast gaat het omzetten van regulier onderwijs naar

de strategische positie in de regio belangrijke thema’s zijn en prioriteit

onderwijs op afstand en vice versa steeds soepeler. Dit zijn positieve

vragen. Tevens is er, via COG Vandaag, een klankbordgroep geworven die

elementen die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht.

in 2022 mee zal denken over de inhoud. Als laatste zullen er in mei 2022
onder de noemer College (in gesprek) Tour een viertal bijeenkomsten op

Corona heeft ook een keerzijde. Zo merken we dat, naast de cognitieve

COG-locaties gehouden worden, waarbij informatie opgehaald wordt ten

achterstanden, de motivatie, het welbevinden en de sociaal-emotionele

behoeve van de nieuwe strategie. Iedere medewerker van COG wordt

ontwikkeling van leerlingen en studenten achterblijven. We hebben hier

uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

zorg over. We hebben in 2021 in het kader van het NPO plannen ontwikkeld om deze achterstanden aan te pakken. Voor deze plannen hebben wij

Besturingsfilosofie

financiële middelen van de overheid ontvangen. De NPO-gelden worden

In 2021 is er een start gemaakt met de uitvoering van een nieuwe bestu-

ingezet om het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs na corona te

ringsfilosofie. Deze filosofie is ontwikkeld op basis van de grondtonen van

bevorderen. Wij hebben deze middelen niet alleen gebruikt om het

COG. We hebben daarin uitgewerkt hoe we binnen COG werken. De

onderwijs een incidentele impuls te geven, maar we willen ze ook

ander centraal (we nemen de ander als vertrekpunt), vertrouwen (we zijn

benutten om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verhogen.

trouw aan elkaar en betrouwbaar), verantwoordelijkheid (we handelen
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vanuit professionaliteit), subsidiariteit (we leggen de verantwoordelijkheid

aanvragen) toegekend. In 2022 zullen we ten gunste van innovatie

zo laag mogelijk in de organisatie en we helpen elkaar vanuit expertise) en

financiële ruimte blijven faciliteren.

samenwerking fundamenten van onze filosofie. De wijze waarop we willen
werken, zie je op sommige punten al terug binnen COG maar er zijn ook

Project Osiris

nog elementen die uitgewerkt moeten worden. We zien bijvoorbeeld dat

Al in 2017 zijn we als COG-mbo gestart met de aanbesteding van de

de afdelingen en teams al aan zet zijn. De onderlinge samenwerking kan

applicatie voor Studenten Informatie Systeem (SIS). Eind 2018 is de

echter geoptimaliseerd worden.

opdracht aan CACI gegund voor de implementatie van de applicatie
Osiris (Osiris) als SIS, met 9 mbo’s. De jaren 2019 en 2020 zijn voor een

Als onderdeel van deze nadere uitwerking, zijn we gestart met het proces

verdere voorbereiding gebruikt. Begin 2021 is de definitieve planning

om tot een toekomstbestendige organisatie te komen. Dit proces is in een

gemaakt, namelijk go-live in de zomervakantie 2021. De migratie van de

stroomversnelling gekomen, door het vertrek van de algemeen directeur

data naar Osiris is succesvol verlopen en in juli ging Osiris live. De start in

van het COG-mbo op 1 oktober 2021. We hebben ervoor gekozen om

augustus verliep echter moeizaam vanwege de onbekendheid van het

deze functie niet in te vullen en hebben naar een tijdelijke oplossing

gebruik van Osiris voor de gebruikers en de vele work-arounds, met name

gezocht. We hebben de taken van de algemeen directeur verdeeld over

rond de waardedocumenten. Omdat Osiris teveel werd gestuurd door het

de locatiedirecteuren van het COG-mbo en de afdeling studenten

project en de acceptatie door de staande organisatie niet van de grond

administratie is ondergebracht bij het onderdeel COG-bedrijfsvoering.

kwam, is ervoor gekozen om in november de rollen om te draaien. Osiris
werd in beheer genomen en de projectmedewerkers werden ondersteu-

We zijn in 2021 gestart met het voeren van gesprekken over de beoogde

nend aan het lopende proces. Door met multidisciplinaire teams te werken

organisatiestructuur met de direct betrokkenen. Hier gaan we in 2022

konden de problemen gezamenlijk opgepakt worden. Helaas is tot ver in

verder mee. Daarnaast zal het cvb tijdens de College (in gesprek) Tour

2022 nodig om de work-arounds op te lossen. Het heeft meer tijd, mens-

medewerkers over dit proces informeren en hen de gelegenheid bieden

kracht en geld gekost om het projectresultaat te halen dan oorspronkelijk

om vragen te stellen.

gepland. De optimalisatie van de processen zal ook in 2022 door lopen.

Innovatie in het onderwijs

Project Vernieuwbouw Dulon

We zien op het gebied van innovatie mooie ontwikkelingen binnen het

In 2021 is er verder gewerkt aan het realiseren van een nieuwbouw van het

onderwijs. Innovatie is nodig om het onderwijs te blijven stimuleren. Net

gebouw van Dulon College. Het project Vernieuwbouw Dulon heeft een

zoals vorig jaar, was het in 2021 mogelijk om voorstellen te doen die

ontwerp opgeleverd en de realisatie is aanbesteed door middel van een

worden gefinancierd vanuit het innovatiefonds (na beoordeling door de

Europese aanbesteding. Tevens is er een begin gemaakt met de tijdelijke

innovatiecommissie). Tevens is er een locatiebudget van € 20.000 beschik-

huisvesting. We hebben gekozen voor het realiseren van units op het terrein

baar gesteld. Voor het innovatiefonds is in 2021 één aanvraag (van diverse

van Dulon College. In Ede en omgeving was namelijk geen bestaand gebouw

17

Jaarverslag

2021

A Bestuursverslag

beschikbaar waarin we lessen kunnen realiseren op voldoende afstand tegen
een acceptabele prijs. Door vertraging in realisatie van de tijdelijke huis
vesting, is gekozen voor de start van de bouw in de zomer van 2022.
Taakstelling
Eind 2020 zijn afspraken gemaakt met de RvT over de begroting 2021.
Door de voorziene negatieve resultaten in 2021 en 2022 zijn in de begroting extra taakstellingen opgenomen. Aan de invulling van deze taak
stelling is vooral begin 2021 veel tijd besteed. Vijf thema’s, zijnde
strategische huisvesting, externe inhuur, opbrengsten, optimaliseren van
processen & centrale inkoop en benchmark, zijn nader uitgewerkt. Aan de
hand van deze uitkomsten, verdiepend onderzoek en gesprekken met de
directies is in april een notitie opgesteld om te komen tot een even
wichtige meerjarenbegroting. Dit is vertaald in een kader voor de meer
jarenbegroting 2022-2026 die in juli aan de RvT en GMO is voorgelegd en
is ter aanvulling gehanteerd op de Kaderbrief 2022. Dit heeft geleid tot
een gedragen en goedgekeurde begroting 2022.
Strategische PersoneelsPlanning (SPP)
COG-breed is de Strategische PersoneelsPlanning uitgevoerd. De eerste
schouw is uitgevoerd en de opbrengsten hiervan zijn met elkaar gedeeld.
De volgende stap is het bepalen van de speerpunten zowel COG-breed

“Door #metoo ben ik burgerschap belangrijker
gaan vinden. Ik vind dat we als maatschappij
de verantwoordelijkheid hebben om iedereen
op te voeden”

als per onderdeel.

Student 17 jaar

COG moeten zetten om op een veilige en verantwoorde manier met onze

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)
Daarnaast hebben we in 2021 een IBP-roadmap opgesteld op basis van
het nieuwe toetsingskader. Deze roadmap omvat de stappen die we als
informatie en gegevens om te gaan. Informatiebeveiliging is van belang
voor onze hele organisatie. Dit is en blijft een uitdaging.
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1.5.2 Resultaten Kaderbrief 2021

Legenda van de kolom “voortgang” van de doelstellingtabellen

In de Kaderbrief zijn de vijf doelstellingen met strategische ambities uit het

Conform planning

Strategisch Perspectief 2019-2022 integraal opgenomen. Deze doelstellingen zijn hieronder opgenomen in de doelstellingtabellen. Per doelstelling

Loopt, maar niet volgens planning

zijn de ambities genoemd en de voortgang via een zogenaamd stoplicht

Nog niet gestart

weergegeven. De voortgang wordt eventueel toegelicht.  

N.v.t.

Doelstelling 1: Toekomstbestendig en uitdagend onderwijs
Ambitie: alle opleidingen verzorgen hoogwaardig onderwijs.
Ambitie

Onderdeel

1

COG-vo

Alle onderwijsteams voldoen hieraan.

COG-mbo

Alle teams hebben een heldere onderwijsvisie, deze wordt nog niet in alle
teams volledig gedragen.

COGbedrijfsvoering

N.v.t.

UPGRADE

Het opleidingsaanbod van UPGRADE valt niet onder toezichtkader inspectie.

COG-vo

Er wordt gewerkt aan een overkoepelend beleidsdocument (COG-vo) over
burgerschap. Elke school heeft in beeld wat er op dit moment wordt gedaan
op het gebied van burgerschap.

COG-mbo

Op geleide van de onderwijscode zijn kartrekkers burgerschap met elkaar in
gesprek over het continuüm.

COGbedrijfsvoering

N.v.t.

UPGRADE

UPGRADE kent geen burgerschapsonderwijs, wél inburgeringsonderwijs.
Gezien de beoordeling door Blik op Werk (zeer ruim boven de normering,
zowel klanttevredenheid als examenresultaten) kan gesteld worden dat dit
op orde is.

2

Alle opleidingen hebben een heldere onderwijsvisie en
voldoen aan de normen van de inspectie.

Er is een kwaliteitscirkel burgerschapsonderwijs
binnen COG opgestart.

Voortgang
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Doelstelling 2: Professionele (onderwijs-)organisatie

Ambitie: we zijn een aantrekkelijk werkgever met vakbekwame, deskundige en duurzaam inzetbare medewerkers.
Ambitie

Onderdeel

1

COG-vo

Er is geen COG-brede professionaliseringsagenda, maar de individuele scholen
hebben gezamenlijke scholingstrajecten. Daarnaast doen veel medewerkers mee
aan individuele professionaliseringstrajecten.

COG-mbo

In het kader van de onderwijscode en examinering is professionalisering gestart.

COG-bedrijfsvoering

De Strategische PersoneelsPlanning (SPP) is doorlopen. De SPP wordt gebruikt als
basis voor de professionaliseringsagenda 2022.

UPGRADE

De medewerkers van UPGRADE zijn meegenomen in de SPP van het COG-mbo.

COG-vo

Tot nu toe lukt het redelijk goed om vacatures vervuld te krijgen.

COG-mbo

Op dit moment ervaren locaties geen lerarentekort. Strategische personeelsplanning wordt op locaties besproken ook met het oog op mogelijke tekorten.

COG-bedrijfsvoering

Met de inzet vanuit HR en M&C ondersteunen we de werving van leraren.

UPGRADE

Het aantrekken van docenten is (nog) geen probleem. Met name inburgerings
docenten willen graag bij UPGRADE werken gezien de gunstige arbeidsvoorwaarden (met name t.o.v. de private aanbieders). Het aantrekken van goede lasdocenten
is een uitdaging.

2

Er is een COG-brede professionaliseringsagenda
waardoor medewerkers van vandaag ook de
medewerkers van de toekomst kunnen zijn.

Als aantrekkelijke werkgever lukt het ons om
antwoord te geven op het (dreigende) leraren
tekort.

Voortgang Toelichting
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Doelstelling 3: Intrinsieke leer- en verbetercultuur

Ambitie: we zijn erop gericht om onszelf te ontwikkelen en het onderwijs te verbeteren.
Ambitie

Onderdeel

1

COG-vo

Er wordt actief gewerkt met dit thema, zowel op de scholen als via schooloverstijgende
werkgroepen.

COG-mbo

Zie onderstaande toelichting bij COG-bedrijfsvoering.

COG-bedrijfsvoering

Aan de Operational Data Store wordt gewerkt. Tevens is een start gemaakt met het project rond
data-analytics in samenwerking met de CHE. Dit project is halverwege 2021 on-hold gezet
vanwege tekort aan capaciteit. In 2022 wordt dit verder opgepakt.

UPGRADE

Hierin heeft UPGRADE geen rol gehad.

Er is een kwaliteitscirkel data
gestuurd werken binnen COG
opgestart.

Voortgang

Toelichting

Doelstelling 4: Sterk verbonden met de omgeving

Ambitie: we intensiveren de samenwerking met partners uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven om het onderwijs aantrekkelijker te maken.
Ambitie

Onderdeel

1

COG-vo

N.v.t.

COG-mbo

Doorlopende leerlijnen met het hbo zijn gerealiseerd, voor het vmbo binnen de stichting zijn er
doorlopende leerlijnen. Doorlopende leerlijnen met andere vmbo scholen worden onderzocht
maar nog geen concrete afspraken.

COG-bedrijfsvoering

N.v.t.

UPGRADE

N.v.t.

COG-vo

N.v.t.

COG-mbo

Er is sprake van samenwerking binnen het domein Zorg & Welzijn.

COG-bedrijfsvoering

Er is aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen (processen) maar de echte invulling zal in 2022
plaatsvinden.

UPGRADE

Vanuit UPGRADE worden alle trajecten in het kader van Leven Lang Ontwikkelen vormgegeven.
Dit wordt gedaan met diverse partners.

We bieden doorlopende leerlijnen
aan met onderwijspartijen buiten
COG.

2   We geven samen met samen
werkingspartners invulling aan een
leven lang ontwikkelen.

Voortgang

Toelichting
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Doelstelling 5: Een sterke organisatie  

Ambitie: we werken onderling samen: onderwijs en ondersteunende diensten.
Ambitie

Onderdeel

1

COG-vo

Er is vooruitgang op dit terrein, maar we zijn er nog niet. Met sommige
afdelingen (bijv. Finance, IT) wordt beter samengewerkt dan met andere
afdelingen.

COG-mbo

Locatieplannen zijn gedeeld met het onderdeel COG-bedrijfsvoering.

COG-bedrijfsvoering

Het jaarplan en begroting 2022 is afgestemd met het onderwijs.

UPGRADE

Er zijn gesprekken met COG-bedrijfsvoering gevoerd.

COG-vo

Zie bovenstaand antwoord (tabel 6, ambitie 1).

COG-mbo

Er zijn open gesprekken om te komen tot afstemming per dienst.

COG-bedrijfsvoering

Door open gesprekken met de locaties is er meer begrip vanuit de rollen en
onderdelen.

UPGRADE

In verband met de transitie is UPGRADE in gesprek met de afdelingen van
bedrijfsvoering en met de studentenadministratie van COG-mbo om een en
ander zo soepel mogelijk te laten verlopen.

2

Het is helder wat het onderwijs en de onder
steunende diensten van elkaar mogen en
kunnen verwachten.

Het onderwijs is in gesprek met de
ondersteunende diensten over wat zij
verwachten en andersom zijn de onder
steunende diensten in gesprek met het
onderwijs over wat zij kunnen bieden.

Voortgang
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1.5.3 Speerpunten 2022

Doelstelling 3: Intrinsieke leer- en verbetercultuur

Door de komst van corona hebben wij niet alle doelstellingen uit de

We zijn erop gericht om onszelf te ontwikkelen en het onderwijs te

Kaderbrief 2021 kunnen realiseren. Daarom hebben we besloten om de

verbeteren.

doelstellingen over het kalenderjaar 2021 te continueren. Dit betekent dat

Ambities:

we voor 2022 de volgende ambities centraal stellen:

- Er is een kwaliteitscirkel ‘data gestuurd werken’ binnen COG opgestart.

Doelstelling 1: Toekomstbestendig en uitdagend onderwijs

Doelstelling 4: Sterk verbonden met de omgeving

Alle opleidingen verzorgen toekomstbestendig onderwijs.

We intensiveren de samenwerking met partners uit het onderwijs, overheid
en het bedrijfsleven om het onderwijs aantrekkelijker te maken.

Ambities:
- Verzorgen van onderwijsconcepten waarbij het toekomstig profiel van

Ambities:

de leerling of student als vertrekpunt wordt genomen.

-	We bieden doorlopende leerlijnen aan met onderwijspartijen buiten

- Er is een kwaliteitscirkel ‘burgerschapsonderwijs’ binnen COG opgestart.

COG.
-	We geven samen met samenwerkingspartners invulling aan een leven

Doelstelling 2: Professionele (onderwijs) organisatie

lang ontwikkelen.

We zijn een aantrekkelijk werkgever met vakbekwame, deskundige en
Doelstelling 5: Een sterke organisatie

duurzaam inzetbare medewerkers.

We werken onderling samen: onderwijs en ondersteunende diensten
Ambities:
-	Er is een COG-brede professionaliseringsagenda waardoor mede

Ambities:

werkers van vandaag ook de medewerkers van de toekomst kunnen zijn.

-	Het is helder wat het onderwijs en de ondersteunende diensten van

-	Als aantrekkelijk werkgever lukt het ons om antwoord te geven op het

elkaar mogen en kunnen verwachten.

(dreigend) lerarentekort.

-	Het onderwijs is in gesprek met de ondersteunende diensten over wat

- We hebben een Strategisch Personeels Plan.

zij verwachten en nodig hebben en andersom de ondersteunende
diensten zijn met het onderwijs in gesprek over wat zij kunnen bieden.
We streven er naar om die aansluiting ‘naadloos’ te laten zijn.
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2 Onderwijs
In hoofdstuk 2 worden de onderwijsresultaten en -ontwikkelingen
binnen het vo (par. 2.2), vavo (par. 2.3) en het mbo (par. 2.4)
beschreven. Enkele thema’s op het gebied van de onderwijs
kwaliteit zijn echter overstijgend en gelden COG-breed.
Deze worden hieronder belicht.

2.1 Onderwijs COG breed
2.1.1 Burgerschap
Het thema burgerschap heeft in 2021 de nodige aandacht gehad binnen

schap plaatsvonden, heeft dit een extra boost gegeven aan de verdere

de stichting COG. In de kaderbrief 2021 staat: “Vanuit het besef dat wij als

stroomlijning en uitbreiding van het burgerschapsbeleid op de scholen.

onderwijs een maatschappelijke opdracht te vervullen hebben, hechten
we veel belang aan goed burgerschapsonderwijs. Naast het verzorgen van

Voor het mbo geldt dat dat de wettelijke eisen voor burgerschapsonderwijs

goed onderwijs, hebben we ook de taak om leerlingen, studenten en

zijn vastgelegd in de WEB. De mbo-locaties hebben op basis daarvan een

deelnemers voor te bereiden op het vervullen van een waarde(n)volle plek

docentenhandleiding burgerschap opgesteld waarin beschreven staat hoe

in deze samenleving. We leveren daarom een bijdrage aan de burger-

de burgerschapsvorming en het burgerschapsonderwijs wordt aangeboden.

schapsvorming van onze leerlingen, studenten en deelnemers; aan de
ontwikkeling van hun identiteit, hun morele kompas, kritisch denk

In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven welke ontwikkelingen in

vermogen, verantwoordelijkheidsbesef en idealen.”

2021 hebben plaatsgevonden binnen COG-mbo en COG-vo op het
gebied van burgerschap.

In het vo is bovendien vanaf 1 augustus nieuwe wetgeving in werking
getreden om de burgerschapsopdracht van de scholen te verduidelijken.

Burgerschapsonderwijs mbo

Hierin is ook een resultaatverplichting opgenomen: de scholen dienen aan

Onderwijs op het mbo betekent meer dan studenten voorbereiden op de

te tonen dat leerlingen burgerschapscompetenties hebben ontwikkeld.

arbeidsmarkt. Alle mbo studenten, zowel jongeren als volwassenen,

Hoewel op de scholen al heel veel activiteiten in het kader van burger-

worden opgeleid voor een beroep én voorbereid op hun rol als burgers
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die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. De Nederlandse samen-

• Het afgelopen jaar is ingezet op het versterken van de samenwerking en

leving is divers. Verschillende denkwijzen, opvattingen en culturen bestaan

afstemming tussen burgerschapsdocenten. Er is een start gemaakt met

naast elkaar. In zo’n open en vrije democratische samenleving is een

een overlegstructuur per locatie waarbinnen docenten minimaal 1 keer

gezamenlijke basis belangrijk. Daarom hebben wij als school een wettelijk

per onderwijsperiode bij elkaar komen. Daarnaast heeft elke locatie een

vastgelegde taak om actief burgerschap, sociale cohesie en het eigen

kartrekker burgerschap die de burgerschapsdocenten van de locatie

maken van onze gemeenschappelijke basiswaarden te bevorderen. Dit

vertegenwoordigt tijdens ROC-brede overleggen over burgerschap.

doen we binnen COG-mbo door te werken aan de burgerschapsvorming

• Er is in samenwerking met de kartrekkers burgerschap door het advies-

van onze studenten en door het vormgeven van burgerschapsonderwijs.

team een nulmeting burgerschap uitgezet om input op te halen voor
het versterken van het burgerschapsonderwijs binnen het mbo.

Op het gebied van burgerschap zijn de volgende ontwikkelingen gaande:

• Er is in samenspraak met de kartrekkers burgerschap en een afvaardi-

• Burgerschap neemt een prominente plek in binnen de onderwijscode.

ging van de burgerschapsdocenten gewerkt aan een nieuwe hand

Onder de noemer ‘Betekenisvol voor de samenleving’ is onderscheid

leiding burgerschap. Deze nieuwe handleiding was nodig om aan te

gemaakt in burgerschapsvorming en burgerschapsonderwijs. Burger-

kunnen sluiten op de uitgangspunten van de onderwijscode en op de

schapsvorming brengt studenten de kennis, vaardigheden en houding

visie op socialisatie en persoonsvorming. Voor deze handleiding is ook

bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen participeren in

de input gebruikt die tijdens de nulmeting is opgehaald. Ten opzichte

de maatschappij. Dit vindt plaats tijdens elke activiteit waar school bij

van de vorige handleiding zijn de volgende aanpassingen gemaakt:

betrokken is (les, pauze, excursie, bpv). Daarmee is het ook de verant-

- Er is onderscheid gemaakt in burgerschapsvorming en burgerschaps-

woordelijkheid van elk personeelslid van onze school. Naast burger-

onderwijs. Dit sluit aan op de uitgangspunten van de onderwijscode.

schapsvorming bieden wij studenten relevant, levendig en actueel

- De visie op burgerschapsvorming en burgerschapsonderwijs is

burgerschapsonderwijs. Hiermee bevorderen we kennis over de basis-

verder uitgewerkt.

waarden van onze democratisch rechtsstaat en ontwikkelen studenten

- Er wordt aangestuurd op meer afstemming binnen de locaties over

hun sociale en maatschappelijke competenties.

het curriculum, methode, bewijsstukken en criteria waar deze bewijs-

• Elk onderwijsteam heeft aan de hand van de onderwijscode een positie

stukken aan moeten voldoen. Hiervoor gaat elke locatie een locatie

en ambitiebepaling gemaakt voor het thema ‘Betekenisvol voor de

burgerschapsplan opstellen.

samenleving’. Deze ambities worden door onderwijsteams vertaald naar

- Er wordt meer ruimte gegeven in de manier waarop burgerschap kan

concrete acties om burgerschapsvorming en burgerschapsonderwijs op

worden afgesloten zodat aangesloten kan worden op de beroep-

de kaart te zetten.

scontext en de talenten van de student.
- Er wordt onderscheid gemaakt in het burgerschapsprogramma van
bol en bbl studenten.
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- Het beleid rondom vrijstellingen is herzien.
- Er is een rolomschrijving burgerschap toegevoegd.
- Er is een ontwikkelagenda voor komende 2 jaar toegevoegd.
Drie thema’s hierin zijn:
- 	Het herijken van onze schoolbrede visie op burgerschapsvorming.
-	Vertalen van onze visie en missie voor burgerschapsvorming en
burgerschapsonderwijs naar de praktijk.
- Professionaliseren van onderwijsteams en docenten burgerschap.
- Verder is er in de bijlage van de handleiding een omschrijving van
‘Basiswaarden van onze democratische rechtstaat’ en een infographic van de nulmeting toegevoegd.
Burgerschapsonderwijs vo
Met het in werking treden van het nieuwe burgerschapsartikel in de Wet
op het Voortgezet Onderwijs wil de overheid bereiken dat de vo-scholen
het actief burgerschap en de sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze bevorderen. Het onderwijs dient zich daarbij op herkenbare wijze te richten op:
• het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de
universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens;
• het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die
de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de

“Zonder me ervan bewust te zijn ben ik
eigenlijk altijd bezig met burgerschap”

pluriforme, democratische Nederlandse samenleving; en
• het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht,

Studente 16 jaar

handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
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De vo-scholen van stichting COG hebben deze opdracht ieder op eigen

over de democratie en de wereld vergroten en hun burgerschapscompe-

wijze vormgegeven. Binnen de Arentheem Scholengroep is de visie op

tenties versterken. De bouwstenen van het burgerschapsbeleid zijn

burgerschapsonderwijs als volgt geformuleerd:

verdeeld in 4 thema’s, namelijk:
1. Democratie: hieronder vallen o.a. kennis van de democratische recht-

We bereiden leerlingen voor op hun (wereld)burgerschap. We streven

staat en het leren argumenteren en elkaars mening respecteren.

ernaar dat ze goed toegerust (de problemen in) de maatschappij kunnen

2. Diversiteit: dit thema bestaat o.a. uit het onderzoeken van de eigen

benaderen. We vinden dat leerlingen (op hun niveau) de maatschappij

identiteit, het verkennen van de verschillende levenswijzen, levens

kritisch moeten kunnen beschouwen, op basis van kennis die ze ervan

beschouwelijke stromingen en overtuigingen en rechtvaardigheid en

hebben, er het gesprek over moeten kunnen aangaan en moeten weten

solidariteit.

welke rol zij in de maatschappij vervullen en willen vervullen. We trainen

3. Mondiale thema’s: o.a. digitaal samenleven, duurzaamheid en

sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen daarbij kunnen

technologisch burgerschap maken hiervan onderdeel uit.

inzetten en laten leerlingen ervaren dat ze zelf een verschil kunnen maken,

4. Denk- en handelwijze: in dit thema leren leerlingen kritisch denken,

hoe klein ook. We beschouwen de school als een samenleving in het klein

redeneren, communiceren en zich verplaatsen in de ander.

waarbinnen leerlingen op een veilige manier kunnen oefenen. Daarnaast
zoeken we actief naar manieren om de ‘echte’ maatschappij naar binnen

Titus Brandsma College

te halen. We nodigen mensen uit in de klas en zijn steeds op zoek naar

Titus Brandsma College is een UNESCO school die zich profileert als

manieren om in contact te komen met andere groepen in de samenleving.

Wereldschool: “Dat betekent dat onze wereld niet ophoudt bij de muren

Wederzijds respect, acceptatie van diversiteit en solidariteit zijn waarden

van de school, maar dat we verder kijken. We werken duurzaam en we

die we in alle thema’s naar voren laten komen.

hebben aandacht voor cultuur, gezondheid en milieu.” Het UNESCO
gedachtegoed sluit goed aan bij de visie op burgerschap van de

Met deze visie geven we richting aan ons streven naar goed burgerschaps-

Arentheem S
 cholengroep. De UNESCO-thema’s zijn: Wereldburgerschap,

onderwijs, dat ook voldoet aan onze wettelijke opdracht. Door betrokken,

Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren en Duurzaamheid.

geïnformeerde en competente burgers op te leiden, willen we bijdragen
aan een veerkrachtige democratische samenleving.

Het UNESCO gedachtegoed wordt binnen de school o.a. uitgedragen via
projectdagen en -weken waarin aan verschillende thema’s aandacht wordt

Leerpark Arnhem

besteed. Leerlingen leren tijdens deze dagen op een leuke manier samen-

Op Leerpark Arnhem vertaalt de visie op burgerschapsonderwijs zich in

werken en presenteren. Daarnaast zijn de UNESCO-thema’s in de onder-

een 11-tal onderdelen die in allerlei vormen en in verschillende vakken en

bouw verwerkt in de Wereldvakken Science, Sport&Gezondheid, Theater

projecten in het onderwijs terugkomen. Het doel hiervan is om de leerlin-

en Digimedia.

gen een onderwijspakket te bieden met behulp waarvan zij hun kennis
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In 2020-2021 zijn er vanwege de coronamaatregelen minder projectdagen

scherper en herkenbaarder worden ingevuld. Er zijn een werkgroep en een

georganiseerd dan in andere schooljaren. Tijdens een projectdag voor

stuurgroep geformeerd die de verschillende acties gaan coördineren.

leerjaar 4 is er aandacht geweest voor het thema corona: Welke invloed heeft
de coronacrisis op mij en mijn omgeving? Leerlingen uit leerjaar 3 hebben

De burgerschapsactiviteiten van Thomas a Kempis College worden in vijf

zich tijdens een projectdag beziggehouden met het thema Vrede en mensen-

gebieden ondergebracht, namelijk:

rechten, door middel van een opdracht over criminaliteit en jongeren.

1. Samen veilig: Een samenleving kan alleen functioneren als er v oldoende
veiligheid is voor iedereen en dat die is geborgd in afspraken en

Een aantal andere activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden, zijn:

(wettelijke) regels. Iedereen heeft daarin zijn/haar specifieke rol.

• Dag van de duurzaamheid;

2. Samen leven: Iedereen leeft op een en andere manier met elkaar

• Paarse Vrijdag (aandacht voor seksuele diversiteit);

samen en samen maken we de samenleving. Er zijn vele inzichten en

• Week van de tolerantie (bewustwording vooroordelen, aandacht voor

tradities waaruit ideeën voorkomen die vorm geven aan de maat

pesten);

schappij. Iedereen heeft een taak om na te denken over hoe hij/zij

• Brievenuitwisseling met leerlingen van het Radulphuscollege in Curaçao

daarbij een bijdrage kan leveren.

(in leerjaar 1);

3. Samen zorgen: We leven niet alleen en hebben een rol in het zorgen

• Aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart en eigen verkiezin-

voor elkaar. Vanuit specifieke achtergronden kunnen we elkaar helpen.

gen door de leerlingen van de school.

4. Samen kiezen: De samenleving kent vele problemen en er zijn vele
oplossingen. Samen maken we keuzes voor de toekomst van ons en

Thomas a Kempis College

komende generaties. Via debat en dialoog met elkaar zoeken we vanuit

Het Thomas a Kempis College is in 2021 aan de slag gegaan met de

verschillende ideologische denkwijzen naar oplossingen.

vertaling en uitvoering van de burgerschapsvisie in een onderwijs

5. Samen zuinig: We leven op één planeet en hebben de verantwoorde-

programma dat past bij de school. De school is gestart met het inventari-

lijkheid om deze in goede staat door te geven aan toekomstige genera-

seren van de activiteiten die al gedaan worden in het kader van

ties. Door zuinig te zijn met beschikbare middelen kunnen wij daaraan

burgerschapsonderwijs. Door overzicht te krijgen in alle “losse”

een bijdrage leveren.

onderdelen van het burgerschapsonderwijs wil de school ervoor zorgen
dat er meer lijn en samenhang in komt.
Daarnaast wil de school een burgerschapsposter ontwikkelen waarmee de
activiteiten gevisualiseerd worden en in verband met elkaar worden
gebracht. Ook wordt er een schooleigen visie op burgerschap geformuleerd en zullen in de vakgroepplannen de burgerschapselementen
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Een aantal activiteiten op Thomas a Kempis College die plaatsvinden in het

Onderstaande aspecten van burgerschapsonderwijs komen in ieder leer-

kader van burgerschap, zijn:

jaar aan de orde:

• Bezoek rechtbank Arnhem;

1. Sociaal-maatschappelijke dimensie: aandacht voor identiteit, diversiteit

• Maatschappelijke stage;

en solidariteit & democratische cultuur.

• Paarse Vrijdag en Warme truiendag;

2. Politiek-juridische dimensie: kennis over de democratische rechtsstaat.

• GSA groep (Gender and Sexuality Alliance);

3. Economische dimensie: deelnemen aan arbeidsproces en arbeids

• Old School (interviewen van ouderen in woonzorgcentrum Vreedenhoff).

gemeenschap en thema kritische consument.
4. Vitaal burgerschap: aandacht voor leefstijl.

Het Perron

5. Wereldburgerschap: aandacht voor de globaliserende wereld.

De visie van Het Perron op burgerschap is: “Leerlingen stimuleren om op
een volwassen manier in de wereld te willen staan, zodat zij de verantwoordelijkheid willen nemen voor, en de verbinding willen aangaan met,
zichzelf, elkaar, onze diverse en democratische samenleving en de rest van
de wereld. Door middel van een open dialoog en op basis van onze
christelijke normen en waarden.”
Het burgerschapsonderwijs op Het Perron is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit betekent dat elke docent, elk vak en elke afdeling een bijdrage levert aan het realiseren van de doelen die Het Perron zichzelf stelt
aangaande onze burgerschapsopdracht. Om die reden werkt Het Perron
met een doorlopende leerlijn burgerschap die loopt van leerjaar één tot
en met leerjaar vier en het mbo.
In het document ‘doorlopende leerlijn burgerschap’ is beschreven welke
eindtermen en doelen gehanteerd worden en op welk moment en bij welk
vak er aandacht besteed wordt aan een bepaald burgerschapsdoel. Op die
manier is burgerschap verweven in ál het onderwijs en is het burgerschapsonderwijs ook echt een gedeelde opdracht en verantwoordelijkheid.
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Tabel 3

2.1.1 Klachten 2021

Klachten 2021 Arentheem Scholengroep en Het Perron

COG
In 2021 heeft het cvb in totaal vijf klachten ontvangen, waarvan één klacht
via de landelijke geschillencommissie is ingediend. Het cvb heeft drie
klachten ter behandeling verwezen naar de directie van het COG-mbo of
de algemeen directeur van COG-bedrijfsvoering. Twee klachten zijn door

Klacht

Status

Bezwaar tegen rol school bij beoordeling stage

Afgehandeld

Klacht over wijze van begeleiding leerling

Afgehandeld

het cvb zelf in behandeling genomen. Daarvan is één klacht door de
COG-mbo

indiener ingetrokken en één klacht ultimo 2021 nog in behandeling.

Afgelopen schooljaar zijn bij de Centrale Examencommissie geen klachten

Tabel 2

ingediend. Wel heeft één van de decentrale examencommissies (DEC) een

Klachten 2021

klacht ontvangen die door de betreffende DEC op passende wijze is

Klacht

Status

Bezwaar tegen uitschrijving

Verwezen door cvb en in behandeling genomen
door locatiedirecteur mbo

afgehandeld. Bij de mbo-locaties van COG zijn in 2021 vijf klachten
ontvangen en naar tevredenheid van de betrokkenen afgehandeld.
Datzelfde geldt ook voor één openstaande klacht uit 2020.

Tabel 4

Verzoek om instellingsverklaring Verwezen door cvb en afgehandeld door
locatiedirecteur mbo
Verzoek om uitbetaling uren

In behandeling

Bezwaar tegen uitschrijving

Afgehandeld, indiener heeft de klacht
ingetrokken

Klacht over werkwijze afdeling

Klachten mbo in 2021

Verwezen door cvb en in behandeling genomen
door algemeen directeur Bedrijfsvoering

COG-vo
In 2021 zijn er binnen de vo-scholen van COG twee officiële klachten
ingediend. Beide klachten zijn naar tevredenheid van de betrokkenen
afgehandeld. De twee betreffende scholen hebben naar aanleiding van

Klacht

Status

Duits examen (vervolg 2020)

Afgehandeld

Betaling schoolgeld

Afgehandeld

Uitschrijving

Afgehandeld

Uitschrijving

Afgehandeld

Inplannen Nederlands examen

Afgehandeld

Kwaliteit/diepgang opleiding

Afgehandeld

deze klachten hun interne procedures geëvalueerd en aangescherpt. In
tabel 3 zijn de klachten opgenomen waarbij de algemeen directeur van
het COG-vo betrokken is geweest.
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2.2 Onderwijsresultaten COG-vo
Deze paragraaf beschrijft de resultaten van het voortgezet onderwijs in

2.2.1 Leerlingaantallen

2021. Hierbij draait het niet alleen om “harde” cijfers, zoals leerling

De prognose van de overheid is dat het aantal leerlingen in het voortgezet

aantallen, indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs en scores op

onderwijs na een schommeling, net als in het primair onderwijs, zal gaan

leerling- en ouderenquêtes, maar ook om kwalitatieve gegevens, zoals de

dalen. Wel zijn er verschillen tussen onderwijstypen. Het aantal leerlingen

resultaten van kwaliteitsonderzoeken en onderwijsinnovaties op de

in de brugklassen zal naar verwachting eerst wat groter worden en vanaf

vo-scholen. We sluiten de paragraaf af met de verantwoording over de

2024 wat kleiner dan nu. De bovenbouw wordt wat kleiner, met name het

maatschappelijke thema’s in het vo.

vmbo. Wanneer de leerlingen de brugklas verlaten, gaan ze relatief vaker
naar het havo en het vwo, en minder vaak naar het vmbo. In onderstaande
tabel 5 is te zien wat de prognoses per school zijn en hoe deze zich
verhouden tot het landelijk beeld.

Tabel 5

Realisatie (2018-2019 t/m 2020-2021) en prognose (2021-2022 tot en met 2026-2027) leerlingaantallen Arentheem Scholengroep en Het Perron
Bron: Vensters managementrapportage, prognose aantal leerlingen 2020-2021

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023

2023 - 2024

2024 - 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

2027 - 2028

Arentheem Scholengroep

2.735

2.663

2.657

2.652

2.638

2.640

2.657

2.650

2.622

Thomas a Kempis College

1.673

1.602

1.582

1.576

1.556

1.548

1.568

1.574

1.556

Titus Brandsma College

627

644

644

642

643

654

652

643

636

Leerpark Arnhem

245

230

226

222

226

232

230

226

224

Praktijkschool Arentheem

156

154

167

174

176

170

171

171

170

Wereldklas

34

33

38

38

37

36

36

36

36

Het Perron

963

968

944

966

961

928

916

907

897

Landelijk*

949.898

933.890

934.138

933.310

933.127

931.429

923.872

914.648

905.432

* Cijfers incl. Pro en vavo. Bron scenariomodel Voion 2022.
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2.2.2 Opbrengsten 2021
(dossier Inspectie van het Onderwijs)

Het verschil tussen het schoolexamencijfer (se) en het centraal examencijfer (ce) is niet langer onderdeel van de beoordeling van de onderwijs

Een van de manieren van de Inspectie van het Onderwijs om naar de kwali-

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

teit van onderwijs op middelbare scholen te kijken, is via de onderwijsresul-

1a en 1b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), dat zegt dat het

taten. Deze brengen we jaarlijks voor elke vo-school in kaart. Het onderwijs-

verschil niet te groot mag worden. De Inspectie van het Onderwijs kijkt

resultaten-model bestaat uit de volgende indicatoren en geldt vanaf 2016:

daarom nog wel naar deze indicator. Deze diagnostische indicator geeft
het gemiddeld behaalde verschil aan tussen het cijfer voor het school

1. Onderwijspositie ten opzichte van advies primair onderwijs

examen en het cijfer voor het centraal examen van alle vakken.

Deze indicator zet de onderwijspositie van een vo-leerling in leerjaar 3 af
tegen het ontvangen basisschooladvies in groep 8. De toegekende

De onderbouwpositie t.o.v. het advies van het primair onderwijs (po) van

scores (-1/0/+1) van alle leerlingen worden opgeteld en gedeeld door

leerlingen op het Titus Brandsma College, Het Perron en Leerpark Arnhem

het aantal leerlingen. Deze fractie wordt vervolgens omgerekend naar

ligt zeer ruim boven de norm, wat betekent dat er sprake is van veel

een percentage.

opstroom naar een hoger niveau. De doorstroom van onderbouw
leerlingen ligt ook op alle scholen ruim boven de norm. Dat betekent dat

2. Onderbouwsnelheid

er weinig leerlingen zijn blijven zitten in de onderbouw. Het boven-

Deze indicator geeft weer hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van

bouwsucces is eveneens op alle scholen en schoolsoorten boven de norm.

leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3.

Dit is te danken aan de hoge slagingspercentages en aan de hoge doorstroom in de bovenbouwklassen.

3. Bovenbouwsucces
Deze indicator bepaalt voor elke leerling in de bovenbouw vanaf leerjaar

Het driejaarsgemiddelde examencijfer en het verschil se-ce cijfer is dit jaar

3 of de overgang naar het volgend schooljaar al dan niet succesvol is.

gebaseerd op slechts twee meetmomenten, namelijk in 2019 en 2021. In

Deze indicator wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid zitten-

2020 is het centrale examen komen te vervallen vanwege de corona

blijvers, het slagingspercentage en de hoeveelheid leerlingen die

maatregelen. Het driejaarsgemiddelde ce-cijfer van vmbo-kbl op Het

opstromen naar een hoger niveau.

Perron is onder de norm gezakt omdat het gemiddeld ce-cijfer in 20202021 lager was dan normaal. Uit de analyse blijkt dat er voor verschillende

4. Examencijfers

vakken lager op het ce is gescoord dan het landelijke gemiddelde. De

Deze indicator laat het gemiddelde cijfer over drie jaar zien van het

schoolleiding is met de vaksecties in overleg over de oorzaken hiervan en

centraal examen van alle vakken in een onderwijssoort. Alle vakken met

hoe dit het komend schooljaar verbeterd kan worden.

een centraal examencijfer die meetellen bij de uitslagbepaling worden
meegenomen.
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Tabel 6

Onderwijsresultatenmodel 2019-2021 Arentheem Scholengroep
Bron: MMP Arentheem Scholengroep

Thomas a Kempis College

Titus Brandsma College

Leerpark Arnhem

Locatiebreed

Locatiebreed

Locatiebreed

Onderwijspositie t.o.v. advies po

13,04% (norm 4,75%)

33,57% (norm -0,55%)

15,83% (norm -10,05%)

Onderbouwsnelheid

97,05% (norm 94,85%)

95,11% (norm 94,72%)

97,35% (norm 93,45%)

Havo

Vwo

Vmbo-gl/tl

Havo

Vmbo-bbl

Vmbo-kbl

Bovenbouwsucces
(3-jarig gemiddelde)

86,23%
(norm 79,57%)

90,84%
(norm 81,63%)

92,66%
(norm 84,87%)

91,38%
(norm 80,65%

86,24%
(norm 82,63%)

95,05%
(norm 83,60%)

Examencijfer (3-jarig gemiddelde)

6,30
(norm 6,21)

6,46
(norm 6,21)

6,35
(norm 6,19)

n.v.t.*

6,67
(norm 6,37)

6,50
(norm 6,16)

Eindoordeel 2020

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Eindoordeel 2021

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Eindoordeel 2022

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Verschil se-ce (3-jarig gemiddelde)

-0,13
(norm ≤ 0,50)

0,15
(norm ≤ 0,50)

0,08
(norm ≤ 0,50)

n.v.t.*

-0,51
(norm ≤ 0,50)

-0,27
(norm ≤ 0,50)

* 3-jaarsgemiddelde havo Titus Brandsma College kan niet berekend worden wegens te weinig meetmomenten.
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Tabel 7

Onderwijsresultatenmodel 2019-2021 Het Perron
Bron: MMP Het Perron

Het Perron
Vmbo-breed
Onderwijspositie t.o.v. advies po

9,80% (norm 10,05%)

Onderbouwsnelheid

98,61% (norm 95,12%)
Vmbo-bbl

Vmbo-kbl

Vmbo-gl/tl

Bovenbouwsucces

91,87% (norm 87,00%)

94,90% (norm 86,38%)

96,55% (norm 86,56%)

Examencijfer (3-jarig gemiddelde)

6,51 (norm 6,47)

6,21 (norm 6,22)

6,22 (norm 6,18)

Eindoordeel 2020

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Eindoordeel 2021

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Eindoordeel 2022

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Verschil se-ce (3-jarig gemiddelde)

-0,37 (norm ≤ 0,50)

0,07 (norm ≤ 0,50)

0,32 (norm ≤ 0,50)
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2.1.3 Slaagpercentages

Op vrijwel alle scholen en onderwijssoorten is het percentage geslaagden

In schooljaar 2020-2021 zijn de centrale eindexamens met enkele aan

afgelopen schooljaar hoger dan het landelijke gemiddelde. Alleen op de

passingen doorgegaan ondanks de coronamaatregelen. De examen

havo-afdeling van het Thomas a Kempis College ligt dit percentage lager

kandidaten mochten de centrale examens spreiden over twee volledige

dan het landelijke gemiddelde. Dit komt doordat havo4 leerlingen in het

tijdvakken en kregen een extra herkansingsmogelijkheid voor de centrale

schooljaar ervoor het voordeel van de twijfel hebben gekregen en daar-

examens. Daarnaast mochten zij één vak wegstrepen (de zgn. duim

door makkelijker zijn doorgestroomd naar de examenklas. Een aantal

regeling) dat als gevolg daarvan niet meetelde in de slaag-/zakregeling.

daarvan heeft het alsnog in havo5 niet gered.

Tijdens de schoolsluiting hebben de examenleerlingen, in tegenstelling tot
de andere leerlingen, wel de mogelijkheid gehad om op school lessen te
volgen.

Tabel 8

Slaagpercentages 2020-2021 per onderwijssoort ten opzichte van landelijk gemiddelde
Bron: MMP Arentheem Scholengroep en Het Perron

vmbo-bbl
Landelijk
School gemiddelde

vmbo-kbl

Vmbo-gl/tl

Landelijk
School gemiddelde

Landelijk
School gemiddelde

Havo
Landelijk
School gemiddelde

Vwo
Landelijk
School gemiddelde

Het Perron

100% 99,3%

100% 99,0%

100% 96,4%

- -

- -

Leerpark Arnhem

100% 99,3%

100% 99,0%

- -

- -

- -

Titus Brandsma College

- -

- -

97,1% 96,4%

96,7% 90,7%

- -

Thomas a Kempis College

- -

- -

- -

85,7% 90,7%

96,0% 94,0%
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2.1.4 Tevredenheid over het onderwijs

reden is het moeilijk interpreteren wat deze cijfers precies betekenen. Ook

Tevredenheidsonderzoeken zijn belangrijke input voor onze kwaliteits

is niet duidelijk in hoeverre de cijfers vergelijkbaar zijn met die van voor-

cyclus. Hiermee kunnen wij ons een scherp beeld vormen van de mening

gaande jaren. Op basis van de analyse van de gegevens hebben alle

van leerlingen en ouders. Dat geeft ons de mogelijkheid om het onderwijs

scholen verbeteracties ingezet.

te verbeteren, actieplannen te evalueren en eventueel bij te sturen.
Leerpark Arnhem heeft naar aanleiding van de leerlingenquête ingezet op
Leerlingtevredenheid, sfeer en veiligheid

het verbeteren van de communicatie met de leerlingen, het consequent

De vo-scholen bevragen jaarlijks de leerlingen over hun mening met

toepassen van de schoolregels en het coachen van docenten in didacti-

betrekking tot het onderwijs en de school. Deze gegevens worden

sche vaardigheden. Daarnaast worden keuzewerktijduren en huiswerk

gebruikt voor het verbeteren van ons onderwijs. Het is tevens een vereiste

begeleiding ingezet om leerlingen te stimuleren meer regie te nemen over

van het ministerie van OCW om de sociale veiligheid van onze leerlingen

hun leerproces.

jaarlijks te meten. Door middel van de leerlingenquête worden gegevens
verzameld over de tevredenheid van leerlingen over de lessen, de

Titus Brandsma College heeft de volgende verbeteracties gepland: het

docenten en de faciliteiten op school, evenals over het welbevinden, de

meer betrekken van de leerlingenraad bij de inrichting van het onderwijs

veiligheid en de sfeer op school. De resultaten van dit onderzoek worden

en het trainen van docenten in effectief feedback geven, zowel aan

gepubliceerd op de openbare website Scholenopdekaart.nl. Leerlingen,

collega’s als aan leerlingen.

ouders en andere geïnteresseerden kunnen hier de prestaties van scholen
vergelijken op het gebied van o.a. onderwijsresultaten en tevredenheid

Thomas a Kempis College zet acties uit op het gebied van brede vorming,

van leerlingen en ouders.

namelijk door de uitbreiding van het aanbod in flexlessen en ervaringsdagen. Ook zal meer aandacht worden besteed aan eigentijds onderwijs.

In het afgelopen schooljaar 2020-2021 hebben alle scholen het leerling

Dit gaat in de visie van de school niet alleen over het gebruik van

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dat gebeurde aan het einde van het

moderne didactische middelen maar ook over onderwijs waarover de

schooljaar, in juni 2021. Eerder was niet mogelijk vanwege de coronamaat-

leerling veel meer zeggenschap heeft en keuzes kan maken.

regelen op de scholen waardoor niet alle leerlingen op school aanwezig
waren. Normaal gesproken wordt deze enquête in maart/april afgenomen

Het Perron lanceerde de campagne “Wat ben je leuk” om te werken aan

onder de leerlingen.

een positief pedagogisch klimaat op de school. Daarnaast wordt in
verschillende themawerken aandacht besteed aan veiligheid (waaronder

De cijfers die in 2021 zijn verzameld ten aanzien van tevredenheid, sfeer

veiligheid op sociale media) en pesten.

en veiligheid, dienen in het licht bezien te worden van een langdurige
schoolsluiting die aan de afname van de vragenlijst vooraf ging. Om die
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Figuur 2

Cijfers voor tevredenheid leerlingen per school en onderwijssoort
Bron: Vensters rapportage tevredenheid leerlingen 2020-2021
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Figuur 3

Cijfers voor sfeer per onderwijssoort

Bron: Vensters rapportage Monitoring sociale veiligheid 2020-2021
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Figuur 4

Cijfers voor veiligheid per onderwijssoort
Bron: Vensters rapportage Monitoring sociale veiligheid 2020-2021
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Oudertevredenheid

Cijfers voor oudertevredenheid per school

De COG vo-scholen vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het

Bron: Vensters rapportage tevredenheid ouders 2020-2021
10

onderwijs en te onderzoeken wat hun mening daarover is. Daarom nemen
wij jaarlijks een tevredenheidsvragenlijst onder de ouders van onze leer-

9

lingen af. In het schooljaar 2020-2021 heeft dit onderzoek op alle

8

vo-scholen plaatsgevonden.

7

8,1

8,1

Het
Perron

Leerpark
Arnhem

8,5

8,0

Landelijk
gemiddelde

7,9

6

De scores voor oudertevredenheid liggen op alle vier de scholen boven

5

het landelijke gemiddelde. Uit de analyse van de Arentheem-brede

4
3

resultaten blijkt dat de ouders met name tevreden zijn over de thema’s

2

“eigentijds onderwijs” (score 8,83) en “leerlingzorg en -begeleiding”

1

(score 9,12). Het thema “Schoolklimaat” wordt het laagst gewaardeerd

0

(score 7,69) en ligt ook iets onder het landelijke gemiddelde.
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Ook voor Het Perron geldt dat de domeinen “eigentijds onderwijs” (score
9,26) en “leerlingzorg en -begeleiding” (score 8,96) het hoogst gewaardeerd
worden door de ouders. De score voor “Uitdaging voor alle leerlingen” is
het laagst (score 7,77) maar ligt nog altijd 0,18 punt boven de benchmark.
De scholen hebben hun eigen verbeterpunten geformuleerd op basis van de
schoolspecifieke resultaten van de enquête. Deze worden in schooljaar 20212022 uitgevoerd en aan het eind van het schooljaar geëvalueerd.

2.1.5 Inspectie en kwaliteitsonderzoeken
In schooljaar 2021-2022 is een start gemaakt met de invoering van een
systeem van interne (collegiale) audits waaraan alle vo-scholen meedoen.
Het doel hiervan is om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te
evalueren. Het uitgangspunt van de audits vormt het vernieuwde inspectiekader (aug. 2021). De kwaliteitsstandaarden OP2 (Zicht op ontwikkeling en
begeleiding) en OP3 (Pedagogisch-didactisch klimaat) worden standaard
meegenomen in de audit. Daarnaast formuleren de scholen een eigen
ontwikkelingsvraag, die zij willen laten onderzoeken door het auditteam.
De kwaliteitsstandaarden uit het inspectiekader die daarbij aansluiten,
worden ook getoetst in de audit. Iedere school is eenmaal per twee jaar aan
de beurt om geauditeerd te worden, dat wil dus zeggen dat ieder schooljaar

“In het kader van burgerschap mocht
ik meedoen met het project ‘Baas van
morgen’ en zo voor een dag directeur
zijn van een bouwbedrijf. Echt een
gave ervaring!”

twee scholen geauditeerd worden. Het team van auditoren dat de scholen
bezoekt, bestaat uit collega’s van andere scholen of van de centrale dienst
van de Arentheem Scholengroep. Dit kunnen docenten, afdelingsleiders,
kwaliteitszorgmedewerkers of zorgondersteunende medewerkers zijn.
In november 2021 was de eerste audit gepland; deze kon echter geen

Leerling 14 jaar

doorgang vinden vanwege de coronamaatregelen. De audit wordt verplaatst
naar later in het schooljaar. Een tweede audit is begin 2022 gepland.
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2.1.6 Onderwijsvernieuwingen en ontwikkelthema’s vo

Kempis heet het Thomas a Kempis College en Leerpark Presikhaaf heet

De vo-scholen hebben in het kalenderjaar 2021 o.a. gewerkt aan onderwijs-

voortaan Leerpark Arnhem.

vernieuwingen die passen bij de thema’s digitaal onderwijs en differentiatie, flexibilisering en meer eigen regie van leerlingen over hun leerproces.

Verder is er in het najaar van 2021 een onderzoek verricht naar de

Ook in 2021 heeft het onderwijs last gehad van coronamaatregelen waar-

schoolkeuzemotieven van leerlingen en ouders van de toeleverende

door de lessen gedurende een aantal periodes online moesten plaats-

basisscholen, de marktpositie en het imago van de scholen. Dit is gebeurd

vinden. Vanaf eind november werd de Omikron-variant van Covid-19 een

door middel van o.a. interviews met basisschooldirecteuren en leer-

steeds groter probleem waardoor de besmettingen onder leerlingen en

krachten van groep 8 en een uitgebreide marktanalyse. Hoewel er

docenten toenamen. Vooral in december vielen daardoor steeds meer

verschillen zijn tussen de drie scholen, zijn er ook enkele rode draden te

lessen uit, mede veroorzaakt door de quarantaineregels waardoor veel

ontdekken in de resultaten. Zo leverde het onderzoek op dat het voor de

leerlingen en docenten thuis zaten vanwege een besmette huisgenoot en

scholen belangrijk is om meer (planmatig) aandacht te besteden aan de

soms zelfs hele klassen naar huis moesten worden gestuurd.

contacten met de toeleverende basisscholen.

De doorgang van het onderwijs aan de leerlingen heeft altijd prioriteit op

Verder kwam naar voren dat de profilering van de drie scholen een

de scholen; dit heeft wel als gevolg dat sommige projecten en onderwijs-

aandachtspunt is. De scholen zijn enthousiast en succesvol bezig met de

ontwikkelingen vertraging hebben opgelopen. Daarnaast is vanaf medio

ontwikkeling van het onderwijs, maar de doelgroepen blijken op dit

2021 vooral veel tijd en capaciteit besteed aan (de voorbereiding voor) de

moment nog niet altijd goed te weten waar de scholen voor staan en wat

plannen in het kader van het NPO. Een groot deel van de activiteiten van

ze te bieden hebben.

de scholen wordt in schooljaar 2021-2022 besteed aan het doel van NPO
namelijk het inhalen van achterstanden als gevolg van de coronapandemie.

Dit onderzoek wordt begin 2022 uitgebreid met een enquête onder de
leerlingen en ouders van leerjaar 1 naar de schoolkeuzemotieven. Hieraan

Hieronder staat in grote lijnen beschreven welke onderwijskundige ontwik-

doen zowel de Arentheem-scholen als de scholen van Quadraam mee, een

kelingen in 2021 hebben plaatsgevonden op de scholen.

vo-stichting die eveneens in de regio Arnhem opereert. Hierdoor is het
mogelijk om te achterhalen waarom leerlingen wel voor de ene en niet

Arentheem Scholengroep

voor de andere school kiezen, en deze informatie onderling uit te wisselen.

In 2021 heeft het marketingbureau Steets een onderzoek gedaan naar de
positionering en de ‘branding’ van de vo-scholen van de Arentheem

Thomas a Kempis College

Scholengroep. Op basis hiervan hebben de scholen een nieuwe huisstijl

Op het Thomas a Kempis College is sinds 2018 een ontwikkeling in gang

en logo gekregen en zijn de schoolnamen aangepast. Vanaf schooljaar

gezet om leerlingen meer keuzevrijheid en eigenaarschap te bieden. Het

2021-2022 heet Titus Brandsma het Titus Brandsma College; Thomas a

implementatieplan ‘Keuzes van TaK’ wordt sindsdien gefaseerd ingevoerd.
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Eén van de onderdelen, de invoering van flextijd (keuzetijd leerlingen) bleek

door middel van een project met Indigo, een organisatie voor de onder

in 2021 lastig uitvoerbaar vanwege de coronamaatregelen: er kon namelijk

steuning bij mentale gezondheid. Verder heeft de school extra formatie

geen sprake zijn van gemengde groepen met leerlingen uit verschillende

ingezet op ’t Pluspunt, waar leerlingen terecht kunnen voor extra zorg en

klassen. Omdat het niet mogelijk was om optimaal inhoud te geven aan de

ondersteuning. En er is een scholing voor leerlingen geweest over het

flextijd, kan er nog geen uitspraak worden gedaan over het effect ervan op

omgaan met prestatiedruk.

de motivatie en de ervaren autonomie van de leerlingen.
Leerpark Arnhem
In schooljaar 2021-2022 wordt de flextijd uitgebreid naar de gehele havo en

Met ingang van schooljaar 2021-2022 heeft een groep leerlingen met een

de vwo bovenbouw. Hiervoor wordt extra formatie ingezet en verder wordt

taalontwikkelingsstoornis van Kentalis College haar intrek genomen in het

veel aandacht besteed aan de effectiviteit van de lessen. Aan het eind van

gebouw van Leerpark Arnhem. Door de samenwerking met Kentalis

het schooljaar zal worden geëvalueerd of dit de juiste vorm is om leerlingen

kunnen docenten van het Leerpark gebruik maken van de expertise die het

meer regie te geven en daardoor meer te motiveren. De invoering van de

team van Kentalis bezit op het gebied van taal- en spraakontwikkeling. Dit

ervaringsdagen heeft vertraging opgelopen in 2021. Vanwege de corona-

komt ten goede aan de taalzwakke en NT2-leerlingen van Leerpark

maatregelen was het niet mogelijk om dit ‘ervaringsgericht’ onderwijs buiten

Arnhem. Kentalis maakt voor haar praktijklessen en bewegingsonderwijs

de school aan te bieden.

gebruik van de lokalen van het Leerpark.

Het afstandsonderwijs waarmee de scholen in 2020 en 2021 nood

Op Leerpark Arnhem is het bieden van maatwerk en differentiatie al enkele

gedwongen te maken hebben gekregen, heeft creatieve oplossingen

jaren een speerpunt in de plannen. Binnen de onderbouw vmbo worden

opgeleverd om het onderwijs op een andere wijze vorm te geven.

basis- en kaderleerlingen gezamenlijk in klassen ingedeeld. Dit heeft als

Er wordt meer dan voorheen gewerkt met formatieve in plaats van

gevolg dat meer leerlingen vakken op een hoger niveau kunnen volgen.

summatieve toetsen en er is ervaring opgedaan met het online afnemen

Ook is er een klas waarin zowel leerlingen van het Praktijkonderwijs als

van toetsen met behulp van de applicatie Quayn. Daarnaast zijn de leer-

vmbo-b leerlingen zitten. Het resultaat hiervan is dat een aantal PRO

lingbesprekingen en de oudergesprekken aangepast. De leerling

leerlingen konden doorstromen naar vmbo leerjaar 3.

besprekingen vinden nu plaats op basis van de plannen van aanpak van
de leerlingen en de oudergesprekken worden gevoerd in de vorm van

Op Leerpark Arnhem worden keuzewerktijduren (KWT) ingezet om leer-

(online) driehoeksgesprekken. De leerling is met zijn ouders hierbij

lingen meer regie over hun eigen leerproces te geven en leerlingen die dat

aanwezig en bereidt het gesprek samen met de mentor voor.

nodig hebben extra ondersteuning te bieden. Daarnaast zijn er huiswerkbegeleidingsuren waarin leerlingen onder begeleiding van docenten hulp

Het mentale welbevinden van leerlingen heeft in 2021 veel aandacht

krijgen bij het plannen en maken van hun huiswerk. Dit kan zowel vrijwillig

gekregen. In de bovenbouw is ingezet op preventie van psychische klachten

als met een verplichtend karakter gebeuren. Ongeveer 18% van de leer-
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lingen op het vmbo maakt verplicht gebruik van de huiswerkbegeleiding.

Het experiment met het portfolio-programma Peppels is in 2021 stopgezet. De gebruikers waren niet tevreden over de applicatie vanwege de

Binnen het praktijkonderwijs van Leerpark Arnhem is gewerkt aan een betere

complexiteit en geringe gebruikersgemak ervan. Leerlingen maken nu hun

afstemming tussen theorie- (AVO) en praktijkvakken en aan de professionali-

portfolio in een Word document op Sharepoint, dat blijkt voor iedereen

sering van de (praktijk)sectoren, zodat leerlingen aan het eind van leerjaar 5

het beste te werken.

minimaal twee certificaten kunnen behalen. Verder was het versterken van de
teamcultuur een belangrijk thema in 2021. Door middel van het invoeren van

Met formatief toetsen is volop geëxperimenteerd tijdens de corona

scrum-technieken wordt de samenwerking, de resultaatgerichtheid en de

periode. Ook is er een vorm van online toetsen ontstaan in de periode

zelfsturing van het team gestimuleerd.

van het afstandsonderwijs. De school wil het formatief toetsen blijvend
stimuleren en in het toetsbeleid en het PTO (Programma Toetsing

Daarnaast is een plan gemaakt voor het inrichten van een Entree-opleiding

Onderbouw) laten terugkomen. Docenten zullen hier in schooljaar 2021-

(mbo niveau 1) binnen het Leerpark. Dit zorgt ervoor dat leerlingen vanuit

2022 in getraind worden.

het Praktijkonderwijs, als zij daar de capaciteiten voor bezitten, makkelijker
kunnen doorstromen naar het mbo en dat zij niet uit beeld verdwijnen. Doel

Het LOB-beleid van Titus Brandsma College is in 2021 geëvalueerd en

is om in schooljaar 2022-2023 te starten met de Entree-opleiding.

geüpdatet. Hierin zijn de volgende speerpunten geformuleerd, die de
komende jaren zullen worden uitgevoerd:

Titus Brandsma College

1. Ontwikkelen van een doorlopende LOB-leerlijn voor klas 1 t/m 5.

In schooljaar 2020-2021 was een van de speerpunten van het Titus Brandsma

2. Opzetten van een (online) LOB-portfolio (mavo en havo).

College het bevorderen van de kwaliteitscultuur in de school. Hiertoe heeft

3. Profielwerkstuk (PWS) doorontwikkelen (mavo).

de school veel aandacht besteed aan het data-geïnformeerd werken, zowel

4. Opzetten van een volgsysteem (havo).

op schoolniveau als op het niveau van de vaksecties. Rapportages en
analyses van de onderwijsresultaten zijn gedurende het schooljaar meer-

Het Perron

maals gebruikt om de voortgang van de leerlingen te monitoren. Ook is er

Ook op Het Perron hebben de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan

met behulp van de NPO-gelden een werkgroep ingericht die de gegevens

een forse stempel gedrukt op de onderwijsontwikkelingen in de school.

met betrekking tot de resultaten van de NPO-activiteiten verzamelt en

De doorontwikkeling van de Perron-uren (flexuren) naar meer verrijking en

analyseert. Dit kunnen toetscijfers van vaklessen zijn maar ook resultaten van

verdieping van het lesaanbod is grotendeels stil komen te liggen omdat

externe toetsen (zoals Cito-Vas) of gegevens uit enquêtes. Dit geheel van

deze uren voornamelijk zijn ingezet om achterstanden weg te werken. Ook

informatiebronnen levert een goed beeld op van de mate waarin leerlingen

de plannen voor de versterking van het techniekonderwijs zijn niet helemaal

die deelnemen aan de verschillende interventies hun achterstanden inlopen.

uit de verf gekomen omdat de (fysieke) activiteiten in dit kader slechts
beperkt uitgevoerd konden worden.
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Op verschillende andere gebieden zijn in 2021 wel resultaten behaald,

2.1.7 Maatschappelijke thema’s vo

namelijk:

Strategisch Personeelsbeleid
In hoofdstuk 3 Personeel en Organisatie is een toelichting opgenomen

1. Implementatie vernieuwde zorgstructuur: in schooljaar 2019-2020 werd

over het strategisch personeelsbeleid van stichting COG.

de zorgstructuur herijkt en verbeterd, hetgeen geresulteerd heeft in een
nieuwe “Zorgroute”. Deze vernieuwde werkwijze is in schooljaar 2020-

Passend onderwijs

2021 in gebruik genomen door de zorgspecialisten en docenten van

In het kader van Passend Onderwijs zetten de vo-scholen van COG

Het Perron. Ook is er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd, aan de

middelen in voor extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig

hand waarvan aanpassingen zijn doorgevoerd.

hebben. Deze middelen worden deels verkregen uit de lumpsum en deels
via de samenwerkingsverbanden waar de scholen bij zijn aangesloten.

2. Uitreiking diploma’s Praktijkonderwijs: voor de leerlingen van het praktijkonderwijs is een kwalificatiedossier ontwikkeld met daarin de eisen

De vier vo-scholen van COG beschikken over een ondersteuningsstructuur

voor het behalen van een diploma. De eerste diploma’s zijn in school-

waarmee aan de extra zorg- of onderwijsbehoefte van leerlingen

jaar 2020-2021 uitgereikt. In schooljaar 2021-2022 wordt het kwalifica-

tegemoet kan worden gekomen. De (basis)begeleiding van de leerling

tiedossier verder uitgewerkt.

vindt zoveel mogelijk plaats door de mentor, docent en het onderwijsteam. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kan dit

3. Beleidsplan burgerschap: het beleidsplan burgerschap is als groei

worden geboden door specialisten binnen of buiten de school.

document tot stand gekomen en er is een leerlijn beschreven. Dit wordt
de komende jaren uitgevoerd.

De ondersteuningsstructuur bestaat o.a. uit ondersteuningscoördinatoren,
schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen en ambulant begelei-

4. Toetsbeleid: er is gekozen voor een nieuwe koers wat betreft het

ders. In het periodieke overleg van het interne ondersteuningsteam

toetsbeleid. Een externe partner, de Toetsrevolutie, is ingeschakeld

worden leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte besproken en

om hierbij te ondersteunen en alle docenten worden geschoold in

gemonitord. Daarnaast zijn er verschillende voorzieningen op de scholen

toetsdeskundigheid.

voor leerlingen met een OPP (Ontwikkelingsperspectief Plan).
Daarnaast bieden de scholen (extra) 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, zoals faalangstreductietraining,
weerbaarheidstraining en sociale vaardigheidstraining. Voor leerlingen die
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meer zorg nodig hebben bestaat de mogelijkheid om externe deskundigen

onder de rebound-voorziening Overstag en de diensten van de ambulant

in te schakelen, waaronder een jeugdarts of een psycholoog. De

begeleiders.

Arentheem Scholengroep beschikt over een eigen expertisecentrum,
de ‘zorgunit’ Scala. Bij Scala zijn o.a. orthopedagogen, logopedisten en

In het najaar van 2021 werd duidelijk dat ook in het SWV POBV het aantal

psychologen werkzaam. Het Perron beschikt over het zogenaamde ‘Onder-

doorverwijzingen naar het vso veel sneller toenam dan eerder geprognos-

steuningscentrum’ (OSC). Sinds enkele jaren is er sprake van een hechte

ticeerd. Net als bij het samenwerkingsverband De Verbinding is besloten

samenwerking tussen Scala en OSC op inhoudelijk en personeel gebied.

tot een onderzoek naar de oorzaken.

De Arentheem Scholengroep maakt onderdeel uit van het samenwerkings-

Toetsing en examinering

verband Passend Onderwijs 25.06: SWV De Verbinding. De algemeen

De vo-scholen hebben in 2021 gewerkt aan het verbeteren van de kwali-

directeur van COG-vo maakte in 2021 deel uit van het bestuur van dit

teit van toetsing en (school)examinering. De Arentheembrede toetsvisie is

samenwerkingsverband en locatiedirecteuren van de Arentheemscholen

door de scholen van de Arentheem Scholengroep uitgewerkt tot een

participeerden in een aantal werkgroepen. Belangrijke speerpunten van

eigen toetsbeleidsplan. Speerpunten hierin vormen het bijscholen van

het ondersteuningsplan (2020 – 2024) zijn: versterking van de samen

docenten op het gebied van toetsdeskundigheid en het meer gaan

werking in het netwerk van scholen, het streven naar een meer integra-

werken met formatieve toetsen. Ook op Het Perron is gewerkt aan een

tieve ondersteuningsstructuur en een intensivering van de samenwerking

eigen toetsbeleid. Alle docenten van Het Perron volgen in schooljaar

met de ketenpartners. In de loop van 2021 werd duidelijk dat het aantal

2021-2022 een training voor toetsdeskundige met als doel de kennis te

leerlingen dat vanuit het primair onderwijs én vanuit de vo-scholen in het

bevorderen en de kwaliteit van de toetsen te verhogen.

voortgezet speciaal onderwijs (vso) terecht kwam veel sterker toenam dan
eerder voorzien. Gezocht wordt naar mogelijkheden om het aantal

Aan de hand van de checklist De kwaliteit van het schoolexamen 2020-2021

verwijzingen vanuit het vo naar het vso te beperken. Er wordt ingezet op

hebben de scholen hun schoolexamens geëvalueerd en waar nodig bij

zgn. ‘symbiose-arrangementen’ waarbij de schotten tussen speciaal

gesteld. Streven is dat het schoolexamen vanaf schooljaar 2021-2022 een

onderwijs en regulier onderwijs (deels) worden weggehaald.

meer afsluitend karakter krijgt in plaats van een verzameling schoolexamens
(met ook CE-elementen) en huiswerkopdrachten (voor zover dat op de

Het Perron is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs

school van toepassing is). Scholen hebben daarbij vanzelfsprekend de ruimte

Barneveld – Veenendaal (SWV POBV, 25.11). De algemeen directeur van

om het schoolexamen naar eigen inzicht in te richten. Uitgangspunt bij het

COG-vo maakte in 2021 deel uit van het bestuur van het samenwerkings

afsluitende karakter is een schoolexamen met een beperkt aantal toetsen.

verband. De locatiedirecteur van Het Perron was lid van het directeuren
collectief van het samenwerkingsverband. Het Perron maakte ook in 2021

De Praktijkschool Arentheem heeft in 2021 een reglement diplomering

gebruik van een aantal faciliteiten van het samenwerkingsverband, waar-

gemaakt waarin de eisen zijn beschreven waaraan leerlingen moeten
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voldoen om een diploma te ontvangen. In schooljaar 2020-2021 zijn
diploma’s uitgereikt aan de leerlingen van zowel de Praktijkschool
Arentheem als het praktijkonderwijs van Het Perron.
Convenantsmiddelen
De convenantsgelden zijn bedoeld voor de aanpak van het lerarentekort
en voor werkdrukverlichting. De scholen hebben deze middelen aan
gewend voor de volgende doelen:
- Ondersteuning van docenten door onderwijspersoneel en onderwijs
ondersteunend personeel tijdens en buiten de lessen;
- Ondersteuning van afdelingsleiding;
- Inzet zij-instromers;
- Versterken van keuzewerktijduren;
- Professionaliseren van docenten op het gebied van het versterken van
de executieve functies van leerlingen;
- Stage coördinatie.
De financiële verantwoording van de middelen wordt opgenomen in de

nog extra NPO-middelen gekregen, de zgn. achterstandsscores. De

(verplichte) XBRL verantwoording.

vo-scholen zijn in het voorjaar van 2021 gestart met het maken van een
schoolscan waarmee zij de achterstanden van de leerlingen inzichtelijk

Nationaal Programma Onderwijs

hebben gemaakt. Met behulp van verschillende instrumenten, o.a. cijfers,

De overheid heeft in 2021 besloten om in totaal 8,5 miljard euro uit te

toetsscores, vragenlijsten, gesprekken tussen mentor en leerlingen en

trekken voor het bestrijden van onderwijsachterstanden als gevolg van de

leerlingbesprekingen, is informatie verzameld om tot een overzicht te

coronapandemie. Dit pakket van maatregelen wordt het Nationaal

komen van de achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied

Programma Onderwijs (NPO) genoemd. Een substantieel deel van het

en op het gebied van praktijkgerichte en executieve vaardigheden.

budget, namelijk 5,8 miljard euro, wordt de komende jaren in het funderend onderwijs geïnvesteerd. In 2021 hebben de vo-scholen per leerling

Op basis van deze schoolscans hebben de scholen een NPO-programma

ruim 700 euro ontvangen, te besteden in schooljaar 2021-2022. Voor

opgesteld. Hierin beschrijven zij de interventies die ingezet worden in

leerlingen in het praktijkonderwijs en leerjaar 3 en 4 van de basis- en

schooljaar 2021-2022 om de achterstanden weg te werken. De keuze

kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo wordt nog ruim 350 euro per

hiervoor is gebaseerd op de menukaart van bewezen effectieve interven-

leerling extra uitgekeerd. Verder hebben Leerpark Arnhem en Het Perron

ties, die in mei 2021 door het ministerie van OCW werd gepubliceerd. In
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de plannen van de scholen wordt vermeld met welk doel de interventies

Bij aanvang van schooljaar 2021-2022 is een begin gemaakt met de

worden ingezet, welke doelgroep eraan zal deelnemen, het geschatte

uitvoering van de NPO-interventies. Gezien de werkdruk bij het eigen

aantal deelnemers en wat het beoogde resultaat van de interventie is.

docententeam wordt hiervoor op een aantal scholen ook gebruik gemaakt
van extern personeel. De scholen hebben een systeem ingericht voor het

Tabel 9

monitoren van de voortgang en de resultaten van de interventies. Omdat

Interventies o.b.v. menukaart in schooljaar 2021-2022 ingezet door de
COG vo-scholen

de meeste interventies pas kortgeleden opgestart zijn, zijn over het eerste

Interventies ingezet in schooljaar 2021-2022

concrete resultaten te melden. De eerste evaluaties zullen plaatsvinden in

trimester van 2021-2022, dat loopt tot aan de kerstvakantie, nog weinig
januari-februari 2022.

1

Uitbreiding onderwijs

2

Een op een begeleiding

Iedere school heeft van tevoren benoemd welke impact zij wil bereiken en

3

Instructie in kleine groepen

evalueert dit aan de hand van de jaarlijkse cyclus van de schooljaarplannen.

4

Gesproken taal interventies

Overkoepelend wordt, gekoppeld aan de jaarcyclus van de team- en

5

Interventies gericht op het welbevinden

schooljaarplannen, bekeken hoe de onderwijsresultaten zich ontwikkelen;

6

Metacognitie en executieve vaardigheden

7

Sportieve activiteiten

8

Klassenverkleining

9

Onderwijsassistenten/instructeurs

van het voorjaar 2022 nieuwe NPO-programma’s opstellen voor het

10

Randvoorwaardelijke activiteiten (oa professionalisering)

schooljaar 2022-2023.

het hoofddoel van het NPO is immers om achterstanden in te lopen en te
voorkomen. Als deze lager uitvallen dan voor de coronaperiode, bekijkt de
school of de interventies aanpassing behoeven. Aan de hand van de uit
komsten van de evaluatie van de interventies zullen de scholen in de loop

De docententeams zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de

Allocatie van middelen

plannen. Ook aan ouders en leerlingen is feedback gevraagd op de

De allocatie van middelen naar de vo-scholen is opgenomen in hoofdstuk

plannen; deze werden namelijk voorgelegd aan de ouder- en leerlingen-

6 financiën.

raden van de scholen. In juli 2021 zijn de NPO-programma’s van de
scholen door het bestuur en de medezeggenschapsraden goedgekeurd
en vastgesteld.
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2.1.8 Verantwoording prestatieboxmiddelen 2021

Het Perron

Arentheem Scholengroep

Het Perron heeft de prestatieboxmiddelen vooral ingezet op het begeleiden

De scholen van de Arentheem Scholengroep hebben de prestatiebox

van (startende) docenten. In het kader van collegiale visitatie bezoeken

middelen in 2021 vooral ingezet voor de begeleiding van startende

docenten elkaar lessen. Daarnaast wordt een schoolopleider ingezet om

docenten en het strategisch personeelsbeleid. In het kader van het SPP

startende collega’s (nieuw in het onderwijs) en nieuwe collega’s te bege-

project (Strategische Personeelsplanning) is het personeelsbestand in kaart

leiden gedurende een periode van twee jaar. De schoolopleider begeleidt

gebracht, met als doel om de ontwikkeling van de medewerkers beter aan te

eveneens studenten die stage lopen en studerende collega’s. Ook heeft

laten sluiten bij de ambities van de stichting COG en ieders talenten de

Het Perron in het SPP project geparticipeerd.

ruimte te geven. Dit moet ertoe leiden dat medewerkers met de juiste
kwaliteiten op de juiste plek zitten en daardoor behouden blijven voor de

Door de inzet van zorgspecialisten in ieder team kan Het Perron flexibel op-

organisatie en langer inzetbaar zijn.

en afschalen daar waar het gaat om geïndiceerde leerlingen die een risico
vormen “thuiszitter” te worden. De “Zorgroute” wordt ook ingezet voor

In de periode maart tot en met juni 2021 heeft een werkgroep bestaande uit

andere leerlingen bij wie dit helpend kan zijn. Daarnaast wordt geïnvesteerd

directieleden, afdelingsleiders, schoolopleiders, docentencoaches en de

in het Onderwijs Service Centrum waar deskundige hulp (orthopedagoog,

HR-adviseur zich gebogen over herijking van het beleid ten aanzien van de

schoolmaatschappelijk werk, schoolpsycholoog etc.) is georganiseerd.

begeleiding van startende docenten. In de notitie Begeleiding startende
docenten binnen het Arentheem College d.d. 14 juli 2021 zijn de uitgangspunten van een meerjarig inductieprogramma vastgelegd. Met de uitvoering
is met ingang van schooljaar 2021/2022 gestart. Tijdens het schooljaar zal op
een 2-tal momenten worden geëvalueerd.
Om thuiszitten te voorkomen hebben de scholen in 2021 tevens veel
aandacht gehad voor het coachen en begeleiden van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte. Leerlingen die dit nodig hadden zijn doorverwezen
naar de gespecialiseerde zorgmedewerkers van Scala. De prestatiebox
middelen zijn o.a. besteed aan extra orthopedagogen, meer coaching en het
versterken van het mentoraat.
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2.3 Onderwijsresultaten COG-mbo (incl. vavo)
In deze paragraaf wordt de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs

2.3.1 Studentenaantallen

binnen COG-mbo besproken. De paragraaf begint met een aantal cijfers

In 2020-2021 telde Nederland ongeveer 501.700 mbo-studenten, 1,5%

aangaande onze studentenaantallen en prognoses van die aantallen voor

meer dan het jaar ervoor.1 Net als vorig jaar vindt de stijging alleen plaats

de toekomst. Vervolgens bespreken wij de voortgang van onze kwaliteits-

in de bol. In de bbl is juist een daling zichtbaar. De verwachting is dat er

doelen en de meest recente data op het gebied van studiesucces en

vanaf nu een daling in het totaal aantal studenten zal plaatsvinden (zie

voortijdig schoolverlaters (vsv-ers). Het laatste deel van deze paragraaf

tabel 10), welke wordt veroorzaakt door een verwachte daling in het aantal

gaat over het uitgevoerde onderwijs in 2021 inclusief examinering.

bol-studenten.

Elk onderdeel wordt hierbij afgesloten met een korte vooruitblik richting
de toekomst op de verschillende thema’s. Tot slot is er een overzicht van
de resultaten van onze vavo-afdeling.

Tabel 10

Landelijke raming aantal mbo studenten (x1.000)
2019 - 2020

2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023

2023 - 2024

2024 - 2025

2025 - 2026

2026 - 2027

Procentueel verschil
2026 - 2027 t.o.v. 2020 - 2021

379,0

377,9

399,8

386,4

378,1

374,6

373,0

372,3

-1,77%

Entree

12,0

11,5

13,3

11,5

11,0

11,1

11,2

11,2

-7,14%

Niveau 2

53,8

52,8

54,3

49,6

46,2

44,5

43,5

43,1

-20,04%

Niveau 3

61,7

60,5

64,6

62,8

61,4

60,6

60,2

59,9

-2,97%

Niveau 4

251,4

253,1

267,6

262,6

259,5

258,4

258,1

258,2

2,69%

127,1

122,3

91,9

95,7

97,2

97,6

97,7

97,8

-23,04%

Bol

Bbl
Entree

2,9

2,8

1,7

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

-20,35%

Niveau 2

29,2

27,2

18,6

19,3

19,2

18,8

18,4

18,2

-37,74%

Niveau 3

54,1

51,6

40,0

41,1

41,8

42,2

42,5

42,6

-21,18%

Niveau 4

40,9

40,7

31,5

33,0

33,9

34,3

34,5

34,7

-15,21%

506,1

500,2

491,6

482,1

475,4

472,2

470,7

470,1

Totaal

-7,11%

1. Referentieraming Rijksoverheid, juli 2020.
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Het voedingsgebied van COG-mbo bevindt zich in twee regio’s: de

Het studentenaantal op COG-mbo op 1 oktober 2021 is voor het eerst

Gelderse Vallei (Foodvalley) en Gelderland-Midden. Vanuit de regio

sinds jaren licht gedaald. Dit ligt in lijn met de daling van het aantal

Gelderse Vallei komt het merendeel van de studenten van COG-mbo uit

studenten in de voedingsgemeenten van COG-mbo (tabel 11).

de gemeenten Ede, Veenendaal, Barneveld, Rhenen en Wageningen.

Het aantal studenten in de BBL is afgelopen jaar licht gestegen, het aantal

Vanuit de regio Gelderland-Midden komen de meeste studenten uit de

BOL-ers is afgenomen.

gemeenten Arnhem en Rheden . Het totaal aantal mbo-studenten in de
2

grootse toeleverende gemeenten van COG-mbo is voor het eerst sinds

Tabel 12

Studentaantal COG-mbo

jaren licht gedaald (zie tabel 11).

Bron: Qlikview, Eduarte App 2.1.3, Deelnemersaantallen, 10 december 2020.

1-10 2017 1-10 2018 1-10 2019 1-10 2020 1-10 2021*

Tabel 11

Totaal aantal mbo-studenten per jaar en gemeente

BOL

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, leerlingen deelnemers en studenten; onderwijssoort,
woonregio. Geraadpleegd 10 december 2020.

4.569

4.468

4.302

4.498

4.348

Entree

48

65

75

111

111

20172018

20182019

20192020

20202021

Niveau 2

834

796

713

727

762

Plaats

20162017

Niveau 3

1.188

1.092

917

884

860

Arnhem

4.599

4.649

4.757

4.692

4.964

Niveau 4

2.499

2.515

2.597

2.776

2.666

Barneveld

2.061

2.120

2.180

2.214

2.211

Ede

3.437

3.505

3.592

3.631

3.629

1.274

1.498

1.771

1.716

1.770

Rheden

1.207

1.184

1.237

1.258

1.257

Entree

15

17

26

37

26

Rhenen

533

533

571

601

601

Niveau 2

275

308

347

349

430

Veenendaal

2.021

2.144

2.195

2244

2.240

Niveau 3

548

719

884

799

767

Wageningen

475

473

572

616

616

Niveau 4

436

454

514

531

547

14.333

14.608

15.104

15.526

15.518

5.843

5.968

6.073

6.214

6.113

Totaal

BBL

Totaal

* Voorlopige 1-10-2021 telling, peildatum 7 februari 2022

2. Eduarte KRD, deelnemers 1-10-2017 tot en met 1-10-2020, geraadpleegd 10 december 2020
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De verwachting is dat de landelijke basisgeneratie (jongeren tussen de
twaalf en achttien jaar oud) in het voedingsgebied van COG-mbo 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 (-12%),
gevolgd door gemeente Veenendaal (-8%). In de gemeente Barneveld
wordt juist een lichte stijging van de basisgeneratie verwacht (+1%).
Zie tabel 13 voor een overzicht.

Tabel 13

Bevolkingsprognose basisgeneratie 12-18 jaar
Bron: Statistisch Zakboek Gelderland, Databank-Onderwijs-Bevolking basisgeneratie en
Studenten, 24 januari 2020.

2020
(realisatie)

2025

2030

2035

2040

Ede

10.518

10.218

10.169

11.098

11.908

Veenendaal

6.095

5.630

5.469

5.749

6.131

Arnhem

12.155

11.372

11.089

11.408

11.908

Rheden

3.334

3.423

3.144

3.292

3.439

Rhenen

1.857

1.631

1.462

1.455

1.490

Barneveld

5.811

5.887

6.082

6.701

7.158

Wageningen

2.642

2.564

2.613

2.913

3.108

42.412

40.725

40.028

42.616

45.142

Plaats

Totaal
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2.3.2 Voortgang kwaliteitsagenda

Door de coronacrisis is het geen sinecure geweest om daar waar nodig

De belangrijkste kwaliteitsdoelen van COG-mbo worden beschreven in de

weer stappen te zetten. Dit zie je in de stagnerende of licht dalende

kwaliteitsagenda COG-mbo 2019-2022. Deze kwaliteitsagenda beschrijft

studiesucces resultaten in het afgelopen jaar, de stijgende lijn van vsv en

de koers, de speerpunten en onze ambities voor de periode van 2019-

ook op thema’s waar extra aandacht naartoe zou moeten die eigenlijk de

2022. Vorig jaar is door de Commissie Kwaliteitsafspraken mbo onze

extraatjes zijn bovenop gewoon goed onderwijs bieden. Zoals bijvoor-

midterm verantwoording beoordeeld en voldoende bevonden.

beeld het alumnibeleid en stimuleren van doorstroom.

Ondanks de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis die van

We zien gelukkig dat de taakvolwassenheid van de teams en met name

invloed waren op ons onderwijs, hebben wij geprobeerd deze doelen

het kwaliteitsdenken blijft stijgen. Het voelen van verantwoordelijkheid

weer verder te bereiken richting het eindpunt in 2022. In tabel 55

voor de kwaliteit van het onderwijs ligt daardoor steeds meer bij het hele

in bijlage 3 is door middel van een systematische weergave in een tabel

team en minder bij alleen de teamleiding of kwaliteitszorgcoördinator. Er

de voortgang richting de afronding van de kwaliteitsagenda opgemaakt.

zijn wederom meer ‘goede’ opleidingen en minder ‘onvoldoende’ oplei-

Daar waar mogelijk is uitleg toegevoegd waarom de voortgang goed of

dingen. Wat wij ook belangrijk vinden is dat de begeleiding van studenten

minder goed verloopt. Parallel aan de tabel in de bijlage, zijn in de hier

beter loopt, dit komt mede door de inzet van de NPO-gelden. De uitda-

onder staande alinea’s verdiepende cijfers en nadere analyses op studie-

ging wordt dit vast te houden.

succes en vsv te vinden.
In 2022 wordt er verder gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen
Ten tijde van de midterm verantwoording van de kwaliteitsagenda vorig

zoals beschreven in de kwaliteitsagenda. De focus zal mede vanwege de

jaar gaven wij aan dat wij de laatste twee jaar voornamelijk aandacht en

gevolgen van de coronacrisis in de eerste plaats liggen op positieve

inspanning op de volgende thema’s wilden gaan inzetten:

leerprestaties, onze sociale functie als school en het bieden van aantrekke-

• Verbeteren intake van nieuwe studenten, ook in het kader van vsv.

lijk en uitdagend onderwijs gestimuleerd door onze onderwijscode.

• Flexibilisering (en digitalisering) van ons onderwijs en de rol van de
docent hierin door middel van het uitrollen van onze nieuwe onderwijs-

Studiesucces

code.

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt mbo-opleidingen op niveau 2,

• Verdere groei in taakvolwassenheid van onze teams en samenwerking

3 en 4 op de standaard studiesucces aan de hand van drie indicatoren:

tussen de teams.

jaarresultaat (jr), diplomaresultaat (dr) en startersresultaat (sr). Het resultaat

• Herijking besturingsfilosofie “andersom organiseren”.

op de drie genormeerde indicatoren wordt berekend op het niveau van de

• Alumnibeleid in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

opleiding: bc-code x niveau. Een bc-code verwijst naar cluster crebo’s uit
een opleidingsdomein en is gekoppeld aan een niveau. De onderwijsresultaten zijn indien mogelijk gebaseerd op driejaarsgemiddelden.
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Figuur 6

De oordeelsvorming op het niveau van de opleiding (bc-code x niveau) op

Studiesucces 18-21 (in %)

basis van de drie genormeerde indicatoren leidt tot een van de volgende

Bron: Qlikview, Osiris app versie 1.2, peildatum 9-2-2022

oordelen en waardering:

85

4

68

85

2

61

79

3

70

89

4

70

89

2

79

79

3

82

82

4

82

82

Diplomaresultaat

Startersresultaat

60%

Jaarresultaat
Diplomaresultaat
Startersresultaat

40%

Norm
20%

0%

Niveau 2

Niveau 3

82,0%

68

75,1%

3

72,7%

82

86,6%

67

74,8%

2

Jaarresultaat

80%

72,0%

Norm
Goed

86,6%

Norm
voldoende

74,2%

Niveau

78,2%

Indicator

100%

Niveau 4

Figuur 7

Beoordeling studiesucces 18-21

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

40

voor jr en dr moet gelden dat het gelijk of beter is dan de norm ‘goed’.
• Voldoende: De opleiding voldoet voor minstens twee van de drie

30

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

20

indicatoren onder de norm ‘voldoende’.
Onderstaand wordt een beeld gegeven op instellingsniveau, in bijlage 4 is

Goed

10

Voldoende

een overzicht opgenomen conform de beoordeling van de Inspectie van

Onvoldoende

het Onderwijs (bc x niveau).

0

52

14

32

14

22

Geen oordeel
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Jaarresultaat

Startersresultaat

Het jaarresultaat geeft de verhouding weer tussen het aantal gediplo-

Het startersresultaat is het aandeel van nieuwe instromers in de instelling

meerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het betreffende

in een bepaald jaar dat in het eerste jaar gediplomeerd is uitgestroomd of

schooljaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. In tabel

het volgend jaar nog binnen de instelling studeert. In tabel 16 zijn de

14 en 15 zijn de resultaten over schooljaar 2018-2019 tot en met 2020-

resultaten over schooljaar 2018-2019 tot en met 2020-2021 weergegeven.

2021 weergegeven.

Tabel 16

Overzicht startersresultaat COG-mbo per niveau

Tabel 14

Bron: Qlikview EduarteApp, 2.1.3.,Rendementen – Startersresultaat, 19 januari 2021

Overzicht jaarresultaat COG-mbo per niveau

20182019

20192020

20202021

Driejaars
gemiddelde
18-21 *

Norm 18-21
voldoende

Norm 18-21
goed

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Driejaarsgemiddelde
18-21*

Norm 18-21
voldoende

Bron: Qlikview EduarteApp 2.1.3, Rendementen – Jaarresultaat, 19 januari 2021

Niveau 2

75,4%

82,1%

77,5%

78,22%

67%

82%

Niveau 2

84,2%

89,6%

86,2%

86,63%

79%

Niveau 3

70,0%

73,0%

72,8%

72,00%

68%

85%

Niveau 3

85,0%

83,2%

83,6%

84,02%

82%

Niveau 4

73,4%

73,8%

71,0%

72,65%

68%

85%

Niveau 4

85,4%

86,6%

86,5%

86,20%

82%

* Gewogen gemiddelde over drie opbrengstjaren.

* Gewogen gemiddelde over drie opbrengstjaren.

Tabel 15

Analyse studiesucces

Overzicht diplomaresultaat COG-mbo per niveau

Voor het driejaarsgemiddelde over schooljaar 2018-2019 tot en met

Bron: Qlikview EduarteApp 2.1.3, Rendementen – Diplomaresultaat, 19 januari 2021

20182019

20192020

20202021

Driejaarsgemiddelde
18-21*

Norm 18-21
voldoende

Norm 18-21
goed

2020-2021 waren de gemiddelde resultaten voor niveau 2, 3 en 4 op

Niveau 2

70,3%

79,2%

73,5%

74,23%

61%

79%

bc-code x niveau wordt duidelijk dat – volgens de gehanteerde normen

Niveau 3

72,1%

76,2%

76,2%

74,83%

70%

89%

van de Inspectie van het Onderwijs – in totaal 14 combinaties worden

Niveau 4

75,8%

75,9%

73,7%

75,10%

70%

89%

instellingsniveau voor alle genormeerde indicatoren voldoende (gebaseerd op interne cijfers). Het laatste opbrengstjaar (2020-2021) laat voor
bijna alle niveaus een afname zien voor alle indicatoren. Bij weergave van

beoordeeld als goed, 32 als voldoende en 17 als onvoldoende. Over de
overige 22 bc-code x niveau combinaties kon geen oordeel worden gege-

* Gewogen gemiddelde over drie opbrengstjaren.

ven. Ten opzichte van de oordelen van het vorige driejaarsgemiddelde
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(17-20) is studiesucces verbeterd; er zijn meer ‘goede’ opleidingen en

door leerbedrijven. Dit is niet altijd voor de desbetreffende studenten

minder ‘onvoldoende’ opleidingen.

haalbaar. Het gesprek met de leerbedrijven wordt hierover gevoerd door
de opleidingen.

De daling die we helaas dit jaar voor het eerst in de jaarpercentages
studiesucces zien, vinden ons inziens voornamelijk hun oorzaak in de

2.3.3 VSV COG-mbo – per niveau (in %)

gevolgen van de coronacrisis. Er hebben geen echte open dagen kunnen

Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die

plaatsvinden en de intake kon niet optimaal worden uitgevoerd. Daarnaast

zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een

zien we dat de persoonlijke problemen/gezinssituatie sommige studenten

havo of vwo-diploma of minimaal een mbo-niveau 2 diploma. Het vsv-

nog kwetsbaarder heeft gemaakt en dit heeft voor extra uitval gezorgd.

percentage staat voor het aantal vsv’ers ten opzichte van het totaalaantal

Een andere belangrijke factor is het online onderwijs. In toenemende mate

onderwijsdeelnemers (tot 23 jaar) die aan het begin van het schooljaar

is voor een aantal studenten het vele online onderwijs door de lockdowns

ingeschreven staan.

een demotiverende factor geweest en heeft tot extra uitval geleid.
In 2020-2021 is het vsv-percentage voor alle niveaus binnen COG-mbo
Ook zien we dat er inmiddels niet alleen in de technische sector maar ook

hoger dan de gestelde streefnorm. Tevens is het percentage vsv-ers op

bij Sport & Bewegen en Veiligheid veel groenpluk plaatsvindt. Daarnaast

alle niveaus toegenomen ten opzichte van voorgaand schooljaar. Zie tabel

geldt voor een aantal opleidingen, zoals bijvoorbeeld in de zorg dat de

17 voor een overzicht.

krappe arbeidsmarkt een stimulans naar hogere niveaus in de BBL geeft

Tabel 17

Percentage vsv COG-mbo schooljaar 2018-2019 tot en met 2020-2021
Bron: DUO, vsv-cijferportal en Qlikview resultatenbox versie 2.1, geraadpleegd 29 januari 2021

2018-2019
COG-mbo
Entree

Landelijk

2019-2020
Streefnorm

COG-mbo

Landelijk

2020-2021
Streefnorm

COG-mbo*

Landelijk

Streefnorm

26,56%

23,20%

26,4%

11,36%

20,59%

26,20%

30,00%

n.n.b

26,4%

Niveau 2

9,30%

10,02%

8,6%

6,84%

8,64%

8,45%

9,77%

n.n.b

8,6%

Niveau 3

3,93%

4,15%

3,2%

3,55%

3,74%

3,10%

3,90%

n.n.b

3,2%

Niveau 4

3,48%

3,49%

2,7%

2,43%

2,92%

2,55%

3,39%

n.n.b

2,7%

* voorlopige cijfers
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Analyse vsv

De bevindingen worden geanalyseerd en meegenomen in de verbeter

In de midterm evaluatie van de voortgang op de kwaliteitsagenda is reeds

ambities binnen de teamplannen.

onze zorg geuit over een eventuele stijging van het aantal vsv-ers door de
gevolgen van de coronacrisis. Uit de cijfers blijkt dit werkelijkheid te zijn

Studentenondersteuning

geworden. Vermoedelijk is dit een landelijke trend, maar momenteel zijn

De studentenpopulatie is voor de periode tot aan de zomervakantie redelijk

daarover nog geen gegevens beschikbaar. De lijn voor oorzaken voor de

tevreden over het afstandsonderwijs bij het COG-mbo. Dit blijkt uit een

daling van onze studiesuccesresultaten verklaren ons inziens deze trend ook.

enquête gehouden onder studenten. De uitslagen van deze enquête zijn
niet representatief voor alle colleges, zij geven een trend aan. De centrale

De halvering van het percentage vsv bij Entree van 2018 naar 2019 werd

studentenraad heeft in de evaluatie van de kaderbrief (januari 2022) aange-

voornamelijk veroorzaakt door vertragende studenten door de corona

geven dat de tevredenheid ten aanzien van de lessen op de terreinen van

crisis. Deze studenten hebben afgelopen schooljaar alsnog een Entree-

gebruik van diversiteit in lesmethodes, structuur in de lessen en bevlogen

diploma gehaald. De vertragers stroomden uit en konden minder makke-

docenten aandacht behoeft. Dit is zorgelijk omdat uit het jaarverslag van

lijk in februari instromen bij een nieuwe opleiding, waardoor ze opgeteld

2020 blijkt dat de student tevredenheid ten aanzien van de lessen voor iets

werden bij het vsv-percentage van 2020-2021 (30,0%).

minder dan de helft van de respondenten onvoldoende was. Op geleide
van de aandachtspunten vanuit 2020, de opbrengsten uit de enquête van

2.3.4 Studenttevredenheid en studentondersteuning

2021 en de ervaringen van docenten zijn er masterclasses digitale didactiek,

Studenttevredenheid

en een cursus curriculumontwerp aangeboden om bovenstaande problema-

Elke twee jaar neemt COG-mbo deel aan de JOB-monitor. Dit is een landelijk

tiek op te lossen. De effecten van deze scholing zijn in 2021 nog niet

studenttevredenheids onderzoek in het mbo, dat wordt uitgevoerd door de

zichtbaar in de metingen ten aanzien van studenttevredenheid over de

Jongeren Organisatie Beroeps Onderwijs (JOB). In de eerste maanden van

lessen. De cursussen worden voor 2022 gecontinueerd.

2022 heeft de laatste JOB-monitor plaatsgevonden, de resultaten zijn op het
moment van schrijven nog niet bekend. Intern wordt een rapportage op

De studentenpopulatie BOL binnen COG-mbo is in 2021 in gedrag

locatie- en teamniveau beschikbaar gesteld. Tevens wordt voor de onderwijs-

veranderd ten opzichte van voorgaand jaar. De studenten in met name

teams een Excel-bestand opgesteld waarbij zij alle clusterscores voor hun

leerjaren 1 en 2 lijken over het algemeen minder gezag gevoelig, minder

eigen team kunnen inzien en vergelijken met het gemiddelde van COG-mbo.

in staat om elkaar in een groepssituatie te corrigeren en minder in staat
om zichzelf te motiveren voor leren. Zij komen erg graag naar school

Gedurende het schooljaar gebruiken alle opleidingsteams verscheidene

vanwege de sociale contacten buiten de lessituatie waar studenten in heel

enquêtes (bijvoorbeeld docent, SLB of instroomsurveys) om de kwaliteit van

kleine groepen het goed hebben met elkaar. Dit is belangrijk voor de

het onderwijs te toetsen. Daarnaast vinden minimaal één keer per jaar

sociaal- emotionele ontwikkeling van studenten alsook de binding met de

studentenpanels plaats bij het merendeel van de opleidingen.

school. De studenten in leerjaar 1 hebben meer dan in 2020 twijfels over
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de studiekeuze die zij gemaakt hebben. Als het gaat om de communicatie

We houden blijvende aandacht voor gesprekstechnieken van slb-ers en

met studenten geven zij aan dat dit ten aanzien van de wisselingen in

uitbreiding van hun handelingsrepertoire ten aanzien van begeleiding bij

lessen te wensen overlaat. Studenten die zichzelf lastig kunnen motiveren

gezags- en motivatieproblemen van studenten. De Startklaarklas, Lokaal

en corrigeren en aangeven dat de school onvoldoende en tijdig met hen

10 en de trajectklas niveau 2 worden gecontinueerd.

communiceert is reden tot zorg. De ingezette hulp en ondersteuning voor
de studenten met betrekking tot lesstof (inhaallessen, ondersteunings-

Op 30 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet versterken positie

lessen) zijn effectief voor de onderwijsprestaties maar zorgen niet voor

mbo-studenten aangenomen. Deze wet gaat ervan uit dat iedere jongere,

opheffen van bovengenoemde problematiek.

ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, de kans moet
krijgen om onderwijs te volgen en daarbij het maximale uit zichzelf te

Met behulp van de aan corona gerelateerde subsidies is er fors ingezet op

halen. Het wetsvoorstel draagt daaraan bij door onder andere de intro-

extra begeleiding van studenten, ook op het emotionele en sociale vlak.

ductie van een mbo-studentenfonds (per 01-08-2021). Het fonds moet

Extra aandacht van de slb-er, verstevigde begeleiding in de beroepsprak-

voorkomen dat studenten vanwege financiële redenen afzien van

tijkvorming, inzet van significant meer ambulante begeleiding alsook
coaching door het team studentenondersteuning dempt mogelijk wel de

1. Het volgen van beroepsonderwijs

effecten van gebrek aan motivatie en gedragsproblematiek, maar zal

2. Deelname aan organisaties of raden die ten goede komen van het

doorgezet moeten worden om een blijvend effect te genereren. Voor de

mbo.

studenten die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt is de Startklaarklas in Ede of bij het Astrum College het Lokaal 10, voor veel studenten de

Er is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het MBO.

plaats om de keuze te heroverwegen.

Het beschikbare geld wordt verdeeld onder alle mbo-instellingen. De
instellingen zijn vrij om de precieze invulling van het fonds te bepalen,

Daarnaast is er voor studenten van het Dulon College en Technova College

omdat zij de problematiek het beste kunnen inschatten.

een kwalificatieklas waar studenten binnen een jaar een startkwalificatie
niveau 2 kunnen behalen. De beide voorzieningen zijn echter niet voor alle

Tot 01-08-2021 zijn studenten, die om uiteenlopende redenen niet in staat

studenten met problematiek een oplossing. Er is voor 2021 een toename in

waren de verplichte schoolkosten te betalen, tegemoet gekomen vanuit

studenten met multi-problematiek, problematiek die niet binnen een

het Ondersteuningsfonds. Met de komst van de hierboven genoemde

schoolse setting opgelost kan worden en derhalve leidt tot uitschrijvingen.

wetswijziging wordt niet alleen (financiële) ondersteuning geboden aan de
doelgroep zoals omschreven in het Ondersteuningsfonds 3, maar is tevens
sprake van een uitbreiding van de doelgroep.

3. Studenten, of diens wettelijk vertegenwoordiger, die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden.
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In onderstaande tabellen staan de kosten beschreven, gesplitst in de

2.3.5 Interne/externe audits en inspectieonderzoeken

periode tot 01-08-2021 en vanaf 01-08-2021.

Binnen onze kwaliteitszorgsystematiek werken wij met interne audits. Wij
voeren team en thema-gerichte audits uit. Bij de selectie van de teams voor
een audit in een schooljaar gaan wij uit van de volgende overwegingen:

Tabel 18

1. De algemene directeur van COG-mbo, de locatiedirecteur of een team

Ondersteuningsfonds (tot 01-08-2021)

kan bij het cvb een verzoek indienen voor een audit.

€
Ondersteuning aan 18-

Deze uitgaven zijn gedekt vanuit de
subsidie Minimagezinnen

Ondersteuning aan 18+

Deze uitgaven worden ten laste van de
private reserve ROC A12 gebracht

2. Elk domein/locatie wordt minimaal één keer per vier jaar bezocht voor

€ 3.410,42

een audit;
3. Geconstateerde risico’s op de indicator studiesucces (driejaars

€ 735,99

gemiddelden van JR, DR en SR), resultaten van de JOB-monitor en/of
instroommonitor en/of uitvalcijfers.

Tabel 19

Mbo Studentenfonds (vanaf 01-08-2021)

In augustus 2020 is gestart met een auditpool met auditoren uit het onder-

De hiervoor beschikbare baten zitten in de lumpsum opgenomen en worden niet meer
verbijzonderd beschikt aan de onderwijsinstellingen.

wijs en het team kwaliteitszorg. Door het verzorgen van gezamenlijke

In deze tabel tot 01-01-2022

sessies met de leden uit deze pool over inhoudelijke thema’s, waaronder

€

Categorie 1

Studentenraad

€ 1.412,79

Categorie 2

Ambassadeurs

€ 205,00

Categorie 3

Onvoldoende financiële middelen

€ 10.451,37

Categorie 4

Studievertraging bijzondere omstandigheden

€ 17.619,69

het nieuwe inspectiekader vanaf 2021 en vavo, over het functioneren van
de auditpool en het optimaliseren van documentatie, wordt gestreefd naar
een constante kwaliteit van de te verrichten audits. De aandachtspunten
van de audits bij de opleidingen van het schooljaar 2020-2021 zijn in
december besproken met de mbo-directeuren.
Verder zijn in het najaar 2021 eerste stappen gezet in de samenwerking
met andere mbo’s om auditoren ook bij elkaar in te zetten. Dit heeft o.a.
geleid tot een actieve deelname aan de Kloostergroep, een samenwerking
tussen enkele mbo-instellingen op het gebied van audit. Hierdoor heeft
de auditpool in het najaar een scholingsdag van de Kloostergroep bij
gewoond en is bij de thema audit een externe auditor via de Kloostergroep ingezet. Bij alle uitgevoerde onderwijsgerichte audits is een externe
auditor betrokken.
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2.3.6 Onderwijsprogramma en ontwikkeling

In de tabel 20 staat een opsomming van de uitgevoerde audits in 2021.

Onderwijscode

Tabel 20

De coronacrisis heeft onze wereld onmiskenbaar veranderd. Het was echter

Opsomming van de uitgevoerde audits

reeds een wereld die volop in ontwikkeling was. Al vóór de coronacrisis

Wie – hoe

Wat

Wanneer

veranderden beroepen snel door technologie en andere ontwikkelingen.

Interne auditpool –
kwaliteitsaudit

Vavo vmbo-tl

Januari 2021

Al vóór de coronacrisis was het zo dat onze samenleving te maken heeft

Interne auditpool –
kwaliteitsaudit

Opleiding 25162
Manager Retail

Maart 2021

Interne auditpool –
kwaliteitsaudit

Opleiding 25104 Midden
kaderfunctionaris bouw

April 2021

Interne auditpool –
kwaliteitsaudit

Opleiding 25251 Assistent
dienstverlening en zorg

Juni 2021

Interne kwaliteitsaudit

Personeelsdossiers

September 2021

Interne auditpool –
kwaliteitsaudit

Opleiding 25690
Beveiliger

Oktober 2021

Interne auditpool kwaliteitsaudit i.s.m.
Kloostergroep

Thema Audit examinering

November 2021

Van Ree Accountants

Datamigratie deelnemers
administratie student
informatiesystemen
(Eduarte - Osiris)

November - december
2021

Opleiding 25607
Medewerker ICT Support

December 2021

Interne auditpoule kwaliteitsaudit

met vergrijzing, waardoor er steeds minder jongeren in een mbo-opleiding
instromen. Al vóór de coronacrisis werd er een sterk beroep op het mbo
gedaan om LLO mogelijk te maken. De coronacrisis heeft dit uitvergroot en
versterkt. Deze en andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze studentenpopulatie divers is en meer divers wordt. Studenten verschillen in leerstijl, vooropleiding, (culturele) achtergrond en ondersteuningsbehoefte.
Tegelijkertijd wordt er door werkgevers en uitkeringsinstanties vaker een
beroep op het mbo gedaan om maatwerk te leveren voor op-, om- of
bijscholing. Niet alleen het aanbod verandert daardoor, ook de doelgroep
verbreedt: van overwegend jongeren naar meer en meer volwassenen.
Het COG-mbo speelt hierop in door in te zetten op flexibel onderwijs.
Dit is een van de pijlers van de Onderwijscode. Naast deze worden er nog
twee pijlers genoemd: blended learning en socialisatie en persoons
vorming. Deze Onderwijscode is een weergave van ons perspectief voor
waar we over drie jaar willen staan. De Onderwijscode is een vernieuwing
op het gebied van onderwijs geven, begeleiden en vormgeven. COGmbo trekt samen op in het vormgeven van de Onderwijscode. Daarin gaan
we uit van gezamenlijkheid voor de locaties. Op de locaties spelen we in
op de eigenheid van de scholen binnen de kaders van de Onderwijscode.
Zomer 2021 is er een onderwijsmagazine verstuurd naar alle teams waarin
de Onderwijscode verwoord is en in de ontwikkeling van het onderwijs
gebruikt wordt als uitgangspunt. In dit magazine is er voor iedere pijler een
continuüm ontwikkeld. De teams hebben deze gebruikt om in de eerste
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helft van schooljaar 2021-2022 hun ambitie en positiebepaling vast te

De komende jaren zal het aantal reguliere studenten afnemen, dat is

stellen. Daarnaast heeft een externe adviseur in samenwerking met de

demografische bepaald. COG-mbo wil tot in lengte van jaren van

teams een framework ontwikkeld en daar een eerste oefening mee gedaan.

betekenis zijn en blijven voor de Vallei en Gelderland Midden. Er is een

In 2022 trekt COG-mbo een programmaleider aan die samen met teams en

opkomende markt voor kortere opleidingen en trainingen aanstaand (LLO)

Adviesteam de Onderwijscode gaat operationaliseren. COG-mbo staat

en daarin wil COG-mbo een marktaandeel veroveren. Alle teams gaan

achter de ambitie van de Onderwijscode. Dat betekent dat professionalise-

hieraan hun bijdrage leveren.

ring en studiedagen veelal in het teken staan van de Onderwijscode.
Om de missie en visie te concretiseren is een kerngroep samengesteld die
Leven lang ontwikkelen

aan de slag gaat met het definiëren van in te richten processen, bepalen

Sinds een aantal jaren staat leven lang ontwikkelen (LLO) landelijk hoog op

wat en wie er nodig is om dit te realiseren en om goed samen te werken.

de beleidsagenda’s. Ook binnen COG is dit thema steeds meer onder de

In de kerngroep zijn alle stakeholders binnen de organisatie betrokken.

aandacht komen te staan. Er is, in aanloop naar 2021, de keuze gemaakt

De eerste sessies zijn geweest waarin energie is ontstaan om in

om de niet publieke (= private) LLO-activiteiten en BBL-maatwerktrajecten,

gezamenlijkheid LLO tot een succes te laten worden.

die tot dan toe binnen het bedrijfsonderdeel UPGRADE waren belegd, in
COG-mbo in te laten dalen. Dit alles speelde vanaf 2018 tot 2021.

Binnen zowel het Dulon-, Astrum- en Technova College worden diverse
LLO trajecten aangeboden. Deze zijn met name gericht op afdelingen Zorg

Binnen zowel het Dulon-, Astrum- en Technova College worden diverse

& Welzijn en Techniek (Mechatronica). Dit betreffen diverse trajecten,

LLO trajecten aangeboden. Deze zijn met name gericht op afdelingen

namelijk: keuzedelen aanbod (Helpende+), cursus lassen tot aan derde

Zorg & Welzijn en Techniek (Mechatronica). Dit betreffen diverse trajecten,

leerweg mogelijkheden (Energietransitie en Zorg).

namelijk: keuzedelen aanbod (Helpende+), cursus lassen tot aan derde
leerweg mogelijkheden (Energietransitie en Zorg).

Er is gebleken dat het opbouwen van LLO-aanbod en het inrichten van de
benodigde ondersteunende processen niet zonder slag of stoot gaan. Er was

Er is gebleken dat het opbouwen van een LLO-aanbod en het ontginnen

onduidelijkheid over focus, doelen, besluitvorming en verantwoordelijkheden.

van de LLO-markt niet zonder slag of stoot gaat. De benodigde ondersteunende processen worden opnieuw ingericht. Er is in 2021 een notitie

Van hieruit is er in 2021 een notitie LLO ’22-’26 opgesteld. Het doel van

LLO ’22-’26 opgesteld. Het doel van deze notitie is bij te dragen aan het

deze notitie is bij te dragen aan het vlottrekken van de essentiële samen-

vlottrekken van de essentiële samen-hangende processen. Daarvoor wordt

hangende processen. Daarvoor wordt teruggeblikt naar onze ambities en

teruggeblikt naar onze ambities en eerdere acties, geanalyseerd op welke

eerdere acties, geanalyseerd op welke punten zaken niet goed lopen en

punten zaken niet goed lopen en wat daarvan de achterliggende reden is

wat daarvan de achterliggende reden is en vervolgens een advies

en vervolgens een advies uitge¬bracht over hoe nu verder.

uitgebracht over hoe nu verder.

59

Jaarverslag

2021

A Bestuursverslag

Om de missie en visie te bepalen is een kerngroep en een virtueel team

Bijna driekwart van de respondenten heeft aangegeven dat ze meer

(Osiris) samengesteld die aan de slag gaat met het definiëren van in te

werkdruk hebben ervaren dan in de periode voor de coronacrisis.

richten processen (MORA model), bepalen wat en wie er nodig is om dit te

Oorzaken die worden genoemd zijn: geen duidelijke grenzen meer voor

realiseren en om goed samen te werken. In de kerngroep en het virtuele

wat betreft werktijden en het gevoel hebben 24/7 bereikbaar te moeten

team zijn alle stakeholders binnen de organisatie betrokken. De eerste

zijn. De balans tussen werk en privé wordt door bijna 40% van de respon-

sessies zijn geweest waarin energie is ontstaan om in gezamenlijkheid LLO

denten als slecht ervaren. Ze geven aan dat er geen goede scheiding

tot een succes te laten worden.

meer is tussen werk en privé, en ervaren dat als minder prettig. Een ruime
meerderheid van de respondenten is van mening dat afstandsonderwijs

Docentschap ten tijde van corona

goed te combineren is met fysiek onderwijs en zij zouden dit in de toe-

In het begin van het voorjaar van 2021 zijn de resultaten van het mede

komst graag blijven doen. Zij stellen daarbij wel een aantal randvoorwaar-

werkerstevredenheid onderzoek beschikbaar gekomen. Docenten zijn na

den, zoals een goede werkplek, duidelijke afspraken en/of beleid en een

de diverse lockdowns steeds vaardiger geworden in het online onderwijs

goede balans tussen online en fysiek onderwijs.

geven. Hoewel lang niet iedereen in het online onderwijs uitblinkt, weet
iedereen zich te redden. Docenten willen het allerliefst dat studenten weer

Onze vervolgacties, ook op het gebied van onze studenten, zijn geweest:

fysiek in de klas zitten zodat zij de studenten gericht kunnen begeleiden en

• Docenten zijn ondersteund en bijgeschoold voor het vormgeven en

helpen. Door de verschillende lockdowns en het daarbij gaande thuis

verzorgen van digitale lessen.

werken is het teamgevoel behoorlijk afgenomen. Na de zomervakantie,

• De slb inzet is geïntensiveerd voor kwetsbare studenten en deze

toen iedereen weer fysiek naar school mocht was er ook bij docenten een

jongeren worden in ‘huis’ gehaald om extra te kunnen begeleiden.

opleving. Echter naar het einde van het jaar toe verdween deze weer en

• Vanuit onze studentenzorg en begeleidingsteams zijn medewerkers met

kwam daar ontmoediging voor in de plaats. Het steeds weer opnieuw naar

huisbezoeken gestart om studenten die afwezig waren, en waar verder

online gaan, of hybride lesgeven trekt een behoorlijke wissel op de

geen zicht op was, actief te benaderen en te ondersteunen.

docenten.

• Er zijn activiteiten georganiseerd, zoals digitale borrels en quizjes, om
verbinding te houden met docenten (en studenten).

COG-mbo heeft een aanbod gedaan middels een menukaart om de
docenten gesprekken te bieden bij Van Zimmeren, wandelcoaching,
mindfulness of sporten. Dit zodat de docenten ook even tijd krijgen om op
adem te komen.
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Opleidingenportfolio

Uit de quickscan blijkt hoe iedere opleiding ervoor staat in termen van de

Jaarlijks wordt ons opleidingenportfolio herzien. Wij gebruiken hiervoor

bovenstaande indicatoren. Daarbij wordt een initiële ‘diagnose’ opgesteld.

een Quickscan die bestaat uit de onderdelen in de onderstaande tabel 21.

Hierbij wordt gekeken of alle signalen op “groen” staan. Bijvoorbeeld de
opleiding trekt genoeg studenten, is organiseerbaar én arbeids- of

Tabel 21

doorstroomrelevant, of zijn er één of meer zorgpunten. Vervolgens is het

Quickscan Opleidingenportfolio

de vraag in hoeverre eventuele zorgpunten aanleiding zijn tot aanpassin-

Factor

Indicator

Bron

Aantrekkelijkheid

Instroom per jaar, 2016-2019

Eigen gegevens

Organiseerbaarheid

Aantal studenten per crebo, 2019

Eigen gegevens

Daarnaast wordt gekeken naar arbeidsmarktstudies om branches te

Oordeel o.b.v. jaarresultaat,
diplomaresultaten, startersresultaat

Eigen gegevens

onderscheiden waar de arbeidsmarkt voor mbo’ers naar verwachting gaat

gen in het portfolio.

veranderen. Dit geeft, weliswaar in grote lijnen, aanwijzingen voor potenti-

Aantal STOER’en per domein
Arbeidsmarktrelevantie

Doorstroomrelevantie

Macrodoelmatigheid

ële nieuwe opleidingen. Vervolgens wordt de lijst met opleidingen op

Kans op stage/leerbaan, 2019

SBB

basis van bovenstaande quickscan besproken met de locatiedirecteuren.

Kans op werk, 2019

SBB

Nieuw aanvragen of wijzigingen worden voorbereid door middel van een
businesscase of de criteria van de quickscan. Macrodoelmatigheid,

Instroom uit lager niveau
Doorstroom naar hoger niveau

DUO

Marktaandeel instroom
t.o.v. Gelderse roc’s

DUO/eigen
gegegevens

arbeidsmarktrelevantie en afspraken binnen de Gelderse ROC’s zijn de
overall-criteria om hierin een definitieve keuze te maken.

61

Jaarverslag

2021

A Bestuursverslag

Tabel 22

Numerus Fixus

Overzicht Numerus Fixus opleidingen schooljaar 2021-2022

Een opleiding dient een verzoek in tot het instellen van een numerus fixus
bij het college van bestuur. De onderbouwing ligt vaak in het beperkte
aanbod stageplekken of is afhankelijk van gemaakte afspraken in de regio.

Crebo

Opleidingsnaam
Klas Service & support:
- Medewerker (financiële) administratie
- Medewerker secretariaat en receptie
- Medewerker facilitaire dienstverlening
- Medewerker sport en recreatie
- Medewerker ICT Support

2

Dulon

75

25149
25150
25499
25500
25607
25195

- Fotograaf

4

Technova

50 (2 x 25)

25196

- Medewerker Fotografie

2

Technova

36 (2 x 18)

25407

- Beveiliger

2

Dulon en
Astrum

90 totaal

25408

- Coördinator Beveiliging

3

Dulon en
Astrum

20 Dulon (aug. ‘21)
20 Astrum (feb ’22)

25409

- Handhaver toezicht en veiligheid

3

Dulon

30 jonger dan 18
30 ouder dan 18

25599

- Aankomend medewerker
grondoptreden

2

Dulon

75

25498

- Helpende zorg en welzijn

2

Astrum

55

25498

- Helpende zorg en welzijn

2

Dulon

45

25592

- Allround mediamaker

3

Technova

18

25415
25411
25413

- Sport- en bewegingsleider
- Coördinator buurt, onderwijs en sport
- Coördinator sport, bewegen en
gezondheid

3
4
4

Astrum

58

Er is binnen COG-mbo een aantal opleidingen met een numerus fixus. In
tabel 22 worden voor het schooljaar 2021-2022 deze opleidingen met een
beperkte opleidingsomvang vermeld.
Een aantal opleidingen mag aanvullende eisen voor toelating stellen.
Dat geldt voor de opleidingen binnen de domeinen handhaver toezicht
& veiligheid, veiligheid & vakmanschap, audiovisueel specialist, fotografie
& mediavormgever en sport & bewegen.
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Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

commissies. Keuzedelen tellen vanaf cohort 2020 mee in de zak- slaagrege-

COG-mbo volgt de landelijke richtlijnen mbt het toelatingsbeleid. Dat

ling, daarom zijn alle examenplannen opnieuw bekeken en vergeleken met

betekent dat iedere aankomend student die zich aanmeldt en voldoet aan

de resultaatstructuur in Osiris. Diverse examenplannen zijn aangepast en

de toelatingscriteria geplaatst kan worden binnen het ROC. Meldt de

opnieuw vastgesteld. Het Handboek Onderwijs is de plek waar alle informa-

student zich voor 1 mei aan (ivm coronatijd is de termijn in 2021 verlengd

tie over keuzedelen te vinden is. Tot slot is een overzicht met het aanbod

van 1 april naar 1 mei) dan kan dit in principe bij de opleiding van zijn/haar

aan keuzedelen voor studenten gepubliceerd. Daarin kunnen studenten zien

voorkeur. Tenzij er een Numerus Fixus geldt waardoor het moment van

welke keuzedelen er binnen COG-mbo worden aangeboden.

aanmelden bepaalt of er nog plaats is of de student niet voldoet aan de
aanvullende eisen, die conform landelijke regelgeving bij een aantal oplei-

Verzoeken voor niet-gekoppelde keuzedelen door de student

dingen gesteld mogen worden. Bij het niet kunnen plaatsen en wel op tijd

Een student kan een verzoek voor een niet-gekoppeld keuzedeel indie-

aanmelden, heeft de student recht op studiekeuzeadvies, om zo een goed

nen. Door het desbetreffende team wordt door middel van de tool “over-

passend alternatief te vinden. Een aankomend student die voldoet aan de

lapchecker” een check uitgevoerd om te kijken of het mogelijk is om dit

vooropleidingseisen, maar zich te laat aanmeldt, kan geplaatst worden op

keuzedeel te koppelen. Wanneer er geen overlap is, wordt de aanvraag

de opleiding van zijn/haar keuze, mits er plaats is. Anders kan de student

met een PDF van de overlapchecker gestuurd naar de studenten voort-

bij een andere opleiding bij het ROC worden toegelaten.

gangsadministratie. Daar wordt het keuzedeel gekoppeld aan de student.

De algemene welkomstbijeenkomsten zijn over het algemeen losgelaten en
de onderwijsteams hebben weer individuele kennismakingsgesprekken

Onderwijstijd

ingevoerd. Dit heeft als doel de student beter te kunnen te plaatsen en de

Onderwijsteams konden reeds met ingang van cohort 2020 afwijking van de

benodigde informatie uit te wisselen op het gebied van eventuele extra

onderwijstijd aanvragen. COG-mbo volgt de wettelijke uitgangspunten: op

ondersteuning.

basis van het didactische concept en na instemming van het cvb en de SR.
Echter de definitie van begeleide onderwijstijd is door de coronacrisis

Aanbodverplichting keuzedelen

enigszins aangepast. De onderwijsteams programmeerden zoveel mogelijk

COG-mbo wijkt niet af van de wettelijke aanbodverplichting keuzedelen.

conform de wettelijke urennorm, maar we zagen nog steeds dat het aantal

Dit jaar hebben we ons opnieuw ingezet om de processen rondom keuze-

lessen op school en de aanwezigheid van studenten tijdens die lessen op het

delen te herschrijven en dit proces vervolgens te stroomlijnen zodat onder-

moment sterk verminderde als er beperkende coronamaatregelen gelden.

wijsteams en ondersteunende diensten goed kunnen samenwerken. We

Vanwege deze maatregelen was het niet altijd mogelijk om aan de wettelijke

blijven hier ook het komend jaar aandacht voor houden. Wel zien we een

urennorm te voldoen. Wij stuurden op kwaliteit van onderwijs boven

enorme verbetering. Daarnaast is een kwaliteitsslag gemaakt als het gaat

kwantiteit. Dat hield in dat, wanneer dit de kwaliteit van het onderwijs ten

om het examineren van keuzedelen. Zo vindt er een extra controle plaats op

goede kwam, onderwijsteams de urennorm mochten loslaten. Teams werd

examenplannen, alvorens ze ingediend worden bij de Decentrale Examen

ondersteuning geboden bij het maken en verantwoorden van deze keuze.
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De lessen gingen zoveel mogelijk door en werden waar mogelijk online

Onderwerpen als digitalisering, innovatief onderwijs en gepersonaliseerd

aangeboden. Voor een belangrijk deel hebben de praktijklessen plaatsge-

leren werden verkend, vergeleken en ontwikkeld met buitenlandse

vonden. Ook hebben wij gezorgd voor een aanbod van onderwijs voor

partnerscholen. In 2021 werd vooral digitaal samengewerkt met onze

kwetsbare groepen. De realisatie van lessen verschilde zeer sterk per team

Europese partners in Erasmus+ projecten.

en aard van het onderwijs. Waar ict-lessen grotendeels online doorgang
vonden, was er voor de entree-groepen zoveel mogelijk fysiek onderwijs op

In 2021 hebben wij voor het project ‘back to Europe’ een Erasmus+

locatie. De teams bekeken per week de richtlijnen, het programma en de

aanvraag ingediend waar vervolgens een grote subsidie voor toegekend

bijbehorende mogelijkheden. Op voorhand werd per onderwijsperiode het

is. Hiermee kunnen wij een extra impuls geven aan onze buitenlandse

onderwijsaanbod aangepast aan de omstandigheden. Elke periode werd

stages voor studenten en docenten!

opnieuw bekeken wat toegestaan is en wat mogelijk is betreffende fysieke
en online lessen. Wij streven er altijd naar om zoveel mogelijk lessen door-

2.3.7 Examenorganisatie

gang te laten vinden.

Terugblik
Ook voor 2021 kunnen we constateren dat de pandemie/corona gevolgen

Internationalisering

heeft gehad voor examinering en diplomering. Op basis van de landelijke

Onze samenwerking met buitenlandse scholen, organisaties en bedrijven

servicedocumenten hebben we als examenorganisatie ingezet op het

stelt het COG-mbo in staat om studenten en docenten toe te rusten met

behoud van het uitgeven van een waardig diploma. Dit heeft veel gevraagd

internationale competenties. In hun beroepsleven komen studenten zeker in

van de onderwijsteams en de examenfunctionarissen daaromheen.

aanraking met mensen en bedrijven uit andere landen. Het COG-mbo bouwt
continu aan haar buitenlandse netwerk, zodat alle studenten al tijdens hun

Naast de corona gerelateerde activiteiten zijn in 2021 de volgende zaken

opleiding de kans krijgen om kennis te maken met andere (beroeps)culturen

gerealiseerd of gestart:

en talen. Dit gebeurt door middel van buitenlandse stages, uitwisselingen en

- Kwaliteitsverbetering assessoren Instellingsexamens Nederlands en

studiereizen. Door corona werden wij in 2021 sterk beperkt in onze mogelijk-

Engels

heden een volwaardig internationaliseringsprogramma aan te bieden. Toch

- Kadernotitie generiek (talen)

zijn er nog ruim 30 buitenlandse studentenstages gerealiseerd naar o.a.

- Invoering mbo-verklaring

Spanje, Portugal, Curaçao, Zweden, Malta en Duitsland. Dit alles uiteraard

- Invoering beleid examendeelnemers

binnen de geldende richtlijnen en in afstemming met de betrokken partijen.

- Structureel overleg tussen beleidsadvies en rol examen coördinatoren
in de teams

Ook onze docenten en medewerkers dienen internationaal competent te

- Voorbereiding invoering rekeneisen

zijn. Door internationale lerarenstages en Europese samenwerkingsprojec-

- Verdere professionalisering van de examenorganisatie

ten ontwikkelen zij (taal)vaardigheden en doen zij professionele kennis op.

- Aanpassing van de overlegstructuur binnen de examenorganisatie
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Figuur 8

Waar staan we voor in de aankomende schooljaren

Slagingspercentage diploma’s

We staan op het punt om een aantal verbeteringen in gang te gaan zetten

100%

en op het vlak van examinering het borgen en het zorgen beter te laten
samenwerken. Dit is mede gebaseerd op de uitkomsten van een thema

80%

audit op het gebied van examinering in november 2021. De examen
commissies, de lijn en de onderwijsteams moeten beter met elkaar in

60%

verbinding komen, waardoor we elkaar beter verstaan en ook zorgen dat
de verbeteringen structureel tot stand komen en gemonitord kunnen
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ring en het integreren van de processen rondom examinering in de

88,9%

mee, beginnend met het vormen en formuleren van een visie op examine-

87,9%

20%

laten nemen om hiervan te leren. De aanbevelingen hieruit nemen we

83,3%

worden. We hebben onlangs een audit op het gebied van examinering af

vwo

Figuur 9

Kortom we werken ernaar toe dat examinering vanuit een gezamenlijke

Slagingspercentage certificaten

visie en een betere samenwerking tussen borgen en zorgen komt tot een
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kwaliteitsimpuls voor de komende jaren. Hierbij is de borgen en de zorgen
kant benodigd vanuit de teams tot aan het bestuur.
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2.3.8 Onderwijsresultaten vavo
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Examenresultaten

Opbrengsten 2020

Afgelopen schooljaar is vanwege corona wederom een bijzonder examen-

De Inspectie van het Onderwijs houdt ook toezicht op het voortgezet

jaar geweest. Er was een aangepaste examenregeling welke bestond uit

algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het onderzoekskader mbo 2017

a) een gespreid examen, b) een extra herkansing en c) de mogelijkheid om

is van toepassing. Bij vavo zijn bij de standaard (onderwijs)resultaten twee

een vak weg te strepen. Deze versoepelingen hebben tot hogere slagings-

indicatoren opgenomen:

percentages geleid dan voorgaande jaren en geven dus een vertekend
beeld. De slaagpercentages voor de diploma’s waren in 2020-2021

1. Het verschil tussen het centraal examencijfer (ce-cijfer) en het

uitzonderlijk hoog voor vavo Dulon College. In een regulier examenjaar

schoolexamencijfer (se-cijfer) – norm: maximaal 0,5 punt. EN

wordt verwacht dat de slaagpercentages weer rond de 80% zullen uit

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

komen. Zie figuur 8 en 9 voor een overzicht van de slaagpercentages voor

Het percentage voldoende vakken – norm: minimaal 65%

diploma’s en certificaten van afgelopen schooljaar en de jaren daarvoor.
Het verschil tussen se en ce lag in meetperiode 2018-2019 en 2020-2021
tussen -0,31 en 0,29. Zie tabel 23 voor een overzicht. Dit betekent dat alle
niveaus aan de norm voldoen. In verband met het wegvallen van de
centraal examens in 2019-2020 kan het driejaarsgemiddelde per
niveau niet berekend worden.

Tabel 23

Onderwijsresultaten vavo
vmbo-t
Examenjaar

Gem. SE

Gem. CE

havo
Verschil SE-CE

Gem. SE

Gem. CE

vwo
Verschil SE-CE

Gem. SE

Gem. CE

Verschil SE-CE

2021

6,04

5,96

-0,08

6,02

6,14

0,12

6,50

6,42

-0,08

2020

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

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

Driejaarsgemiddelde

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t
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Examenjaar 2020 (schooljaar 2019-2020) zou het eerste jaar zijn geweest

Uitval vavo

dat er een oordeel kon worden gegeven voor de indicator ‘percentage

Uitval wordt het aantal leerlingen verstaan dat gedurende het schooljaar

voldoende vakken’, echter heeft er door de coronacrisis geen centraal

uitgeschreven wordt. Vergeleken met 2019-2020 is er een lichte afname in

examen plaatsgevonden in 2019-2020, waardoor de indicator helaas nog

de uitval bij mavo en havo, maar voor vwo een forse toename. Toch is de

steeds niet berekend kan worden. In tabel 24 zijn de cijfers opgenomen

uitval nog hoger dan de voorgaande jaren. Een algemene trend is dat veel

van 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021.

studenten kampten met psychische problematiek. De beperkende maat
regelen rondom corona hebben deze toch al kwetsbare studenten extra
getroffen.

Tabel 24

Percentage voldoende vakken vavo Dulon College
vmbo-t

havo

vwo

2021

68,0%

66,2%

70,7%

2020

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

2019

73,6%

73,8%

64,3%

2018

69,5%

68,1%

71,5%

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

3 jarig gemiddelde

Tabel 25

Percentage uitval vavo Dulon College
Bron: kwaliteitsverslag 2020-2021 vavo Dulon College
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2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Vmbo-t

25%

15%

22%

16%

Havo

16%

16%

22%

20%

Vwo

5%

13%

10%

24%
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2.4 Coronaparagraaf en Nationaal Programma Onderwijs
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

voortgang. Vanwege de beperkte uitvoeringsperiode in 2021 heeft nog

In het voorjaar van 2021 zijn de mbo-locaties begonnen met het

geen diepgaande analyse op de voortgang op de gestelde doelen plaats-

analyseren van de achterstanden van de studenten door de corona

gevonden. Hieronder staat wel een eerste beschouwing op de voortgang

pandemie. Er is vervolgens gekozen om naast de drie standaard thema’s

voor zover nu inzichtelijk. In de P&C-gesprekken van het eerste trimester

te werken aan het thema “flexibel en blended leren”. Zodat het katalyse-

van 2022 zal, omdat de nieuwe teamplannen in het voorjaar opgesteld

rende effect van de pandemie op het ontwikkelen van moderne manieren

moeten worden, de voortgang geïnventariseerd worden en eventuele

van lesgeven optimaal benut kan worden. De vier thema’s worden later in

bijstellingen die noodzakelijk zijn in de teamplannen voor het komende

deze paragraaf op inhoud nader toegelicht.

schooljaar 2022-2023 opgenomen worden.

De medezeggenschap is op verschillende momenten betrokken geweest

Maatregelen NPO

bij de planvorming. In de beginfase is een notitie met OR en SR besproken

Per thema is hieronder samengevat welke maatregelen en interventies er

over de hoofddoelen van de inzet van de NPO, de verdeling van de

binnen onze teams voorgenomen zijn in het kader van het NPO.

middelen en het proces voor het opstellen van de plannen. Na de inventarisatie bij de teams zijn conceptplannen voorgelegd en besproken. De

Thema 1: Soepele in – en doorstroom

definitieve plannen (die beperkt waren bijgesteld ten opzichte van de

Binnen dit thema worden projecten, extra lessen, begeleiding of

conceptplannen) zijn ter instemming voorgelegd aan OR en SR en akkoord

ondersteuning aangeboden aan de studenten om de instroom en

bevonden. Bij het schrijven van de plannen zijn bij bepaalde thema’s onze

doorstroom te verbeteren vanwege de gevolgen van de pandemie.

BPV-bedrijven betrokken geweest om extra praktijklessen te verzorgen. De

We verstaan hieronder onze versterkte LOB-begeleiding bij instroom en

plannen die zijn ingediend voor de NPO-gelden zijn gemaakt voor 2 jaar:

doorstroming naar een volgend niveau, maar ook bijvoorbeeld het

zomer 2021 tot zomer 2023. De besteding van de middelen zijn nader

aanbieden van maatwerktrajecten buiten de reguliere planning.

toegelicht in de financiële pagina’s van dit jaarverslag.
Ook is er ingezet op extra begeleiding van speciale doelgroepen zoals
In september 2021 zijn de teams gestart met de uitvoering van de

Entree studenten, kwetsbare jongeren en studenten met studievertraging

plannen. Om de voortgang van de plannen te monitoren zijn de NPO-

en achterstanden. Er is extra begeleiding ingezet voor het voorkomen van

interventies toegevoegd aan de teamplannen van onze onderwijsteams.

verzuim en extra SLB-uren ten behoeve van de vele extra begeleidings-

Hierdoor kan de voortgang van de gestelde doelen en plannen binnen de

vragen van studenten. Ook vallen hieronder maatregelen om daad

instelling worden gevolgd en bewaakt binnen de reeds bestaande P&C-

werkelijk inhoudelijk achterstanden in de onderwijsprogramma’s weg te

cyclus. De ondernemingsraad vraagt periodiek om een tussenstand van de

werken.
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Thema 2: Welzijn en sociale binding studenten
Binnen dit thema wordt ROC-breed of op locatie aandacht besteed aan:
sportactiviteiten, excursies en de organisatie van evenementen. Ook
projecten die meer binnen het onderwijsprogramma bijdragen aan de
socialisatie van onze studenten zijn versterkt, waarbij gefocust wordt op
het samen doen en samenwerken. Er is ook onder dit thema onder
steuning bij planning en inventarisatie van de leerbehoeften van onze
studenten. Ook is er extra begeleiding bij studenten met achterstanden
en extra sociaal-emotioneel/maatschappelijke ondersteuning. Bij dit
thema hoort ook het idee om periodiek een magazine voor de studenten
uit te brengen om hen meer bij de opleiding en school te betrekken.
Een aantal opleidingen hebben gekozen voor het kleiner maken van de
groepen, zodat er meer gelegenheid kan zijn voor individuele aandacht.
Thema 3: Stages
Binnen dit thema wordt met name aandacht besteed aan tekorten die
studenten oplopen na het verdwijnen van stageplaatsen of het tekort aan
leermomenten tijdens de stages. Gezocht is naar alternatieve vormen van

Voortgang NPO

stages en stage-vervangende opdrachten, zoals bijvoorbeeld “Licentie en

We zien en horen terug van studenten en teams hoe fijn het is dat er door

Begeleiding” bij PenNed (virtueel oefenbedrijf), Opvang/alternatieve BPV

de interventies meer tijd en extra mankracht is voor studentenzorg. Dit is

en het inzetten van VR brillen in het onderwijs.

van wezenlijk belang omdat we zien dat er echt meer studenten met
achterstanden zijn dan voorheen. Er zijn dus meer uren voor docenten en

Thema 7: Flexibel en Blended leren

extra collega’s in de begeleiding van studenten, waardoor er meer

Zoals eerder gemeld heeft corona het ontwikkelen van een nieuwe kijk op

gesprekken op school zijn met onze studenten. Er is meer zicht op de

onderwijs versneld, om dit momentum te benutten is ingezet op dit extra

achterstanden, zodat studenten beter worden begeleid om achterstanden

thema. Met de maatregelen binnen de NPO-plannen willen wij het door

weg te werken. Ook is er extra begeleiding voor de grotere groep

ontwikkelen van blended leren stimuleren en het werken met en het

studenten met vertraging. Twijfelaars worden beter begeleid en door

verbeteren van onze digitale leeromgevingen extra kracht bijzetten.

verwezen naar het Trajectbureau.
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2.5 UPGRADE

We hebben daarnaast nog meer aandacht voor verzuim en zetten in op
regelmatige analyse van onze VSV-cijfers voor het snel kunnen signaleren
van problematiek en mogelijke oorzaken van VSV. De Kwalificatieklas

Voor UPGRADE stond 2021 ook in het teken van de gevolgen van corona.

(doorstroomgroep) is gestart met 10 studenten met maatwerktrajecten om

Het betekende stopzetten en soms gedeeltelijk herstarten van fysieke lessen,

startkwalificatie te kunnen behalen.

zoals de lasopleidingen en het omzetten naar digitale bijeenkomsten bij
inburgering. Het gaf onrust en onzekerheid onder deelnemers en docenten.

Ook zijn de NPO middelen ingezet om lessen aan kleinere groepen te

Het had natuurlijk ook financiële gevolgen door het teruglopen van de

organiseren. Door de toename van het aantal BOL studenten is extra inzet

inkomsten en het doorlopen van de kosten. Gelukkig waren er zeker ook

voor docenten nodig. Er is inhuur van extra docenten om de teams te

lichtpuntjes te noemen in 2021.

ontlasten doordat zij in springen bij het wegwerken van achterstanden op
Zorg en Welzijn

gebied van vakinhoud, beroepsvaardigheden en de generieke vakken.

Bij het Dulon College is gestart met het ontwikkelen van de leereenheden bij
Op dit moment wordt volop ingezet op de doorontwikkeling van onze

Zorg en Welzijn om die in januari 2022 te gaan uitvoeren. Deze leereenheden

Onderwijscode en bijbehorende thema’s. Op elke locatie is hiervoor een

bestaan uit een “stukje mbo-opleiding” die gekwalificeerd worden afgesloten

kartrekker en alle teams extra tijd gekregen voor onderwijsontwikkelaars

met een officieel document. In 2021 zijn twee maatwerk bbl- trajecten Verzor-

om de Onderwijscode verder vorm te geven. In het kader van onze

gende IG niveau 3 gestart. De cursus basis psychiatrie zijn online doorgegaan

gewenste verbeteringen op het gebied van LOB is de planning voor

en was een succes. De deelnemers van het regionale project ‘Nieuwkomers in

Creative Life Crafting gemaakt en deze wordt gevolgd. We zien dat het

de zorg’ zijn in 2021 gestart met hun reguliere bbl-opleiding Helpende of

veel tijd voor docenten kost om de gesprekken met studenten te voeren in

Verzorgende. Ook is in 2021 verder gebouwd aan de Pilot Praktijkleren (derde

dit kader. De voorbereidingen voor PenNed zijn in volle gang, docenten

leerweg), specifiek voor de regio FoodValley met alle samenwerkingspartners

hebben hiertoe een cursus gevolgd. In de derde onderwijsperiode wordt

uit het sociale domein en werkgevers. Inmiddels zijn de eerste mbo praktijk-

PenNed als simulatieomgeving ingezet in de lessen. Er is daarnaast inmid-

verklaringen van Dulon College al uitgereikt in de regio.

dels twee keer het magazine uitgegeven om binding studenten met
school tijdens corona te versterken.

Bij het Astrum College in Velp/Arnhem waren ook in 2021 de bbl-opleidingen
goed gevuld, met in totaal meer dan 300 deelnemers. Door de opzet van het
programma is een continue instroom van deelnemers mogelijk. Daarnaast
was er een flinke toestroom naar andere LLO trajecten, zoals (bij)scholingen
en kortdurende trainingen en cursussen zoals het keuzedeel Helpende plus
(is 3 keer gestart) , methodisch werken, werkbegeleiding en ADL.
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Inburgering

In juni 2021 organiseerden wij in samenwerking met Werkkracht, Knoop-

2021 was voor de inburgering weer een onrustig jaar van lockdowns met

punt Techniek en Technova College, wederom de techniekcarrousel met

afwisselend online -, hybride – en volledig fysiek lesgeven. Er was nogal

een workshop 3D-printen, lassen, elektrotechniek gericht op montage en

wat verzuim doordat cursisten ziek waren of in quarantaine moesten.

werking zonnepanelen en een workshop installatietechniek.

De omzet was daardoor minder omdat verzuim vanwege corona niet in
rekening gebracht kon worden. Desondanks zijn de slagingspercentages

UPGRADE ontving de toekenning van de subsidie voor een Privaat

van de deelexamens heel hoog (laag opgeleid 85%, midden opgeleid

Publieke Samenwerking, gericht op de ontwikkeling van de opleiding

100%, hoog opgeleid 94%), en is de klanttevredenheid in 2021 prima

“monteur laadpalen” in de derde leerweg, waarbij ook een energie-

(7,7). Op grond van deze resultaten is ook in 2021 weer het Keurmerk Blik

netbeheerder nauw is betrokken. We verwachten in september 2022 met

op Werk toegekend.

de opleiding te starten.

UPGRADE/Dulon College heeft in juli 2021 ingeschreven op de aanbeste-

Om tegemoet te komen aan de vraag naar horecapersoneel (met name

ding voor de uitvoering van de WI-trajecten binnen de regio FoodValley.

koks en keukenassistenten) is in overleg met het regionale bedrijfsleven,

Omdat de aanbesteding ons niet is gegund waren wij genoodzaakt het

UWV, WSP en gemeenten een opleidingstraject ontwikkeld, gericht op

inburgeringsonderwijs af te bouwen, met een afbouw in personele inzet

statushouders die als zij-instromers in de horeca willen starten. Helaas was

als gevolg. Door de flexibele schil konden we dat opvangen.

het door de coronaperikelen in de horecabranche en het beperkt aantal
kandidaten niet mogelijk om het opleidingstraject in 2021 van start te

Techniek

laten gaan.

De vraag naar lasopleidingen blijft onverminderd groot. In oktober 2021 is
daarom weer gestart met 4 groepen van 8 kandidaten. De nieuwe las

En verder

opleidingen die in november 2020 waren gestart konden ondanks corona

In 2021 is verder gewerkt aan de invoering van Leven Lang Ontwikkelen

voor de zomervakantie worden afgerond. Het slagingspercentage was

(LLO). Op basis van het MeerjarenOntwikkelPlan LLO vond de transitie van

opvallend hoog. In april 2021 is een kandidaat met behulp van een

UPGRADE naar de COG-mbo locaties plaats, ter verbetering van de

scholingsvoucher gestart met de opleiding 1e monteur Mechatronica.

positionering binnen de regio’s Arnhem/Velp en FoodValley. Vanaf eind

Via het UWV is in september 2021 een maatwerktraject gestart voor de

2021 is LLO ondergebracht bij de directie van COG-mbo.

opleiding Expert IT Systems and Devices. Deze instroom kan ook worden
gezien als pilot om te ervaren hoe we flexibele instroom mogelijk kunnen
maken door optimalisatie van de onderwijslogistiek.
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2.6 Knooppunt Techniek

TechnoDiscovery
Ook in 2021 verzorgde Knooppunt Techniek het programmamanagement

Knooppunt Techniek verbindt onderwijs, bedrijfsleven en overheid met

van TechnoDiscovery. Na een succesvolle start in 2020 viel het aantal

elkaar. Binnen het ecosyteem van de Regio Foodvalley maakt de netwerk-

fysieke bezoekers als gevolg van corona hard terug, maar een alternatief

organisatie werk van kiezen, leren en werken in de techniek. De activiteiten

online programma - samen met het Edese HubHUB TV - viel in goede

richten zich op het verhogen van de instroom en het inbrengen van inno-

aarde. Ook de events ‘Explore TechnoDiscovery’; een moeders en

vaties in het technisch beroepsonderwijs.

dochters special en een LEGO® editie vielen in goede aarde. TechnoDiscovery heeft in 2021 ook geïnvesteerd in het begeleiden van docenten uit

Focus op zij-instroom

het primair- en voortgezet onderwijs in het vormgeven van het onderwijs

Knooppunt Techniek is betrokken bij een groot aantal activiteiten die

in Wetenschap & Technologie. De activiteiten sluiten nauw aan bij de

gericht zijn op het interesseren voor opleidingen in techniek en techno

doelstellingen van het programma Sterk Techniek Onderwijs in de Regio

logie. Bij het grootste deel van de activiteiten worden jongeren, begin-

Foodvalley. Doordat Knooppunt Techniek voor beide programma’s het

nend in het primair onderwijs, als doelgroep gezien. De instroom in de

management verzorgt, worden verbindingen makkelijker gelegd.

technische profielen is zowel landelijk als regionaal groeiend, maar de
vraag naar technici is groter dan het aantal gediplomeerde uitstromers uit
het beroepsonderwijs. Om aan de vraag te kunnen voldoen stond 2021 in
het teken van het benaderen van zij-instromers uit andere sectoren.
Knooppunt Techniek is daarom de campagne ‘Ga voor Techniek!’ gestart,
zie www.gavoortechniek.nl. De potentiële zij-instromers zijn hoofdzakelijk
via de online kanalen benaderd en de campagne heeft daarmee een groot
bereik gehad.
Ondanks corona toch veel contact
Als netwerkorganisatie heeft Knooppunt Techniek het afgelopen jaar het
fysieke contact weliswaar gemist, maar er is flink geïnvesteerd in het
zoeken naar nieuwe contactmomenten. Jaarlijks terugkerende activiteiten
kregen veelal een andere invulling waardoor Knooppunt Techniek wel in
contact bleef met haar stakeholders en doelen bereikte.

72

Jaarverslag

2021

A Bestuursverslag

Alternatief programma vmbo Techniek Oriëntatiedagen

onderwijsinstellingen en regionale overheid samen optrekken, in handen

De vmbo Techniekoriëntatiedagen kregen ook een andere invulling.

van Knooppunt Techniek. En vanuit het initiatief Sterk Techniek Onderwijs

Knooppunt Techniek organiseerde in samenwerking met de opleidings

was Knooppunt Techniek aanjager voor het ontwikkelen van het pro-

bedrijven een online inspiratiesessie ‘Techniekoriëntatie’. De deelnemers

gramma van de Tech Day en het aanhaken van de vo-scholen in de regio.

afkomstig uit het voortgezet onderwijs, werden geënthousiasmeerd om in
de klas met techniekoriëntatie aan de slag te gaan. Tijdens het event

Techniekpact 2020 – 2023

ontvingen zij twee LOB-pakketten (BB/KB en GL/TL) en informatie over het

Ook in 2021 was Knooppunt Techniek het ‘organiserend vermogen’ voor

lokale aanbod techniekoriëntatie. Daarnaast vertelde Jet-Net & TechNet

de uitvoering van het Techniekpact Regio Foodvalley 2020-2023 dat het

over de drijfveren van jongeren, ‘Bèta&TechMentality’ en de ‘7 werelden

onderschrift ‘De (technische) toekomst is morgen’ draagt. De ambities van

van techniek’. Ook is in samenwerking met Technova College, Techno

het Techniekpact sluiten aan bij de doelstellingen van de Human Capital

Discovery en Makerslab een onderwijsaanbod met een doorlopenede

Agenda van de regio Foodvalley. Knooppunt Techniek is daarom ook

leerlijn ontwikkeld voor de doelgroep 10 tot 16 jaar.

toegetreden tot de kerngroep van Human Capital in de regio. Als aanjager
en verbinder zorgt Knooppunt Techniek voor de voortgang van de

ICT Campus – regio Foodvalley

beschreven activiteiten. De reeds eerder beschreven aandacht voor zij-

Binnen het ICT-campusprogramma is Knooppunt Techniek de verbindende

instroom heeft hierin een prominente plaats gehad. Waar mogelijk

schakel tussen de verschillende onderwijspartijen (vo, mbo en hbo) en het

‘knoopt’ Knooppunt Techniek initiatieven aan elkaar. Zo heeft Knooppunt

regionale bedrijfsleven. Het in 2020 gestarte DigiLab, zie www.digilab.nl,

Techniek een prominente plaats gekregen binnen het door Bouwend

krijgt een centrale plek binnen dit programma. Het DigiLab heeft een

Nederland genomen initiatief ‘Foodvalley Bouwt aan werk’. Het ‘knopen’

vaste bezetting van stagairs die aan digitaliseringsvraagstukken werken

heeft tot gevolg gehad dat er verbinding is met het project ‘Kies je Kans’

van regionale mkb-bedrijven. Docenten van het Technova College en

van het Leerwerkloket Foodvalley. Knooppunt Techniek brengt vraag en

experts uit de aangesloten partners begeleidden de studenten. Binnen het

aanbod in de installatiebranche bij elkaar. Waar mogelijk wordt het

DigiLab wordt, afhankelijk van de vraag, onderzocht of een vraagstuk kan

LLO-aanbod van Technova College onder de aandacht gebracht. Een

worden opgepakt door de aanwezige stagairs, of dat het beter past in een

mooi voorbeeld van een verbinding is zichtbaar in de ontwikkeling van het

minor, een hackathon, bootcamp of afstudeerproject. De intensieve

derde leerwegtraject ‘Energietransitie’.

samenwerking met de verschillende onderwijspartijen heeft er toe geleid
dat vraagstukken makkelijker kunnen worden ingepast in de curricula.
Waar mogelijk wordt gestuurd op het inzetten van multidisciplinaire en
multi-level teams. Daarnaast was Knooppunt Techniek betrokken bij twee
onderdelen van de Digital Day’s: de Hackathon en de Tech Days. Zo lag
de organisatie van de Hackathon, een initiatief waarin IT-bedrijven,
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3 Personeel en organisatie
Onze ambitie is om leerlingen, studenten en deelnemers op
te leiden tot (jong) volwassenen die met kennis en kunde,
een open en kritische houding, verantwoordelijkheidsbesef
en zelfvertrouwen in de wereld staan.

3.1 Formatie en kengetallen  

Tabel 26

Medewerkers (in fte en aantallen) van COG in 2019, 2020 (1 juni 2020) en
2021 (op peildatum 31 december 2021)

Tabel 26 (medewerkers in fte en aantallen) is een overzicht van de formatie
binnen COG. De totale formatie is een optelsom van vier COG onder-

2019

delen te noemen COG-vo (Arentheem Scholengroep en Het Perron),
COG-mbo, COG-bedrijfsvoering en UPGRADE. Door de samenvoeging
van de ondersteunende diensten per 1 juni 2020 zijn de cijfers van 2019,

2020

2021

Fte Aantal

Fte Aantal

Fte Aantal

Arentheem
Scholengroep
(incl. pro)

272 349

246 320

249 329

2020 en 2021 niet goed te vergelijken.
De toename van fte en aantallen is toe te schrijven aan de inzet van extra

Het Perron

139 176

132 163

131 163

subsidiegelden bedoeld om de achterstanden van leerlingen en

COG-mbo

410 555

390 514

392 528

UPGRADE

8 20

7 14

5 7

60 69

144 179

150 189

889 1169

919 1190

928 1216

studenten, veroorzaakt door corona, weg te werken. In de verdeling over
de leeftijdscategorieën is geen significant verschil te zien ten opzichte van

Bestuur en
Bedrijfsvoering

2020. De verdeling is opgenomen in tabel 27 (verdeling medewerkers
leeftijdscategorieën).

Totaal

De verdeling man-vrouw in 2021 is 538 mannen (44%) en 678 vrouwen (56%)
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Tabel 27

Verdeling van de medewerkers in leeftijdscategorieën over 2020 en 2021
2020

2021

Jonger dan 30 jaar

11,0%

11,0%

30-40 jaar

24,0%

23,0%

40-50 jaar

22,0%

22,0%

50-60 jaar

26,0%

28,0%

60 jaar en ouder

17,0%

16,0%

Tabel 28

Functiecategorieën in aantallen medewerkers binnen COG
Arentheem
Aantal
OP

%

236

72%

OBP

18

5%

OOP

53
5

Directie

Mw niet in loondienst
Totaal

Aantal

%

Aantal

%

Bedrijfsvoering
Aantal

%

71%

4

57%

1

4

2%

96

18%

2

29%

164

87%

16%

32

20%

55

10%

1

14%

21

11%

2%

2

1%

1

1%

5

3%

2

1%

2

1%

2%

12

4%
100%

118

%

UPGRADE

373

5

329

Aantal

COG-mbo

72%

Management
Leraar in opleiding

Het Perron

163

100%

2

0%

2

0%

528

75

100%

7

100%

189

1%

100%
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Tabel 29

De hieronder gepresenteerde aantallen betreft de in- en uitstroom in fte’s.

Functieverdeling van docenten in aantallen over de carrièrepatronen LB,
LC en LD
Aantal

%

Aantal

147

63%

50

21%

37

16%

234

Het Perron

89

79%

23

20%

1

1%

113

COG-mbo

227

67%

111

33%

0%

338

0%

0%

4

6%

689

Upgrade
Totaal

4
467

100%
68%

184

27%

38

Tabel 30

Functieverdeling van docenten in aantallen over de carrièrepatronen
LB, LC en LD

Totaal

%

Instroom 2021 in fte per Functiecategorie

COGbedrijfs
voering

Aantal

Tabel 31

Totaal

COG-mbo

Arentheem
Scholengroep

%

LD

Het Perron

Aantal

LC

Arentheem
Scholengroep

LB

Einde van het contract

11,9

3,8

18,0

5,8

39,5

Vrijwillige beëindiging

11,6

3,6

25,6

9,4

50,2

Initiatief werkgever

0,6

3,2

0,0

3,8

Gepensioneerd

3,0

2,6

9,1

14,7

Overgeplaatst om
technische reden

0,8

Totaal

27,9

13,2

52,7

15,2

109,0

LB

LC

LD

Arentheem Scholengroep

20,5

0,6

8,7

29,8

Het Perron

8,3

2,6

10,9

COG-mbo

26,7

4,2

38,6

UPGRADE

0,2

Bedrijfsvoering

1,0

12,1

6,4

19,5

en het feit dat tijdelijke uitbreidingen (o.a. NPO gelden) op een aanstelling

56,7

20,4

21,8

99,0

niet zijn meegenomen in de fte’s van de in- en uitstroomtabellen.

Totaal

7,7

Totaal

0,8

De instroom in 2021 over alle onderdelen van COG is 99 fte, de uitstroom
109 fte. Per saldo is 10 fte uitgestroomd, echter in de tabel (nr 26 van
tabel medewerkers in fte aantallen) zien we een toename van fte’s. Het

0,2

verschil is terug te leiden naar een andere peildatum in 2020 (1 juni 2020)
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3.2 Formatie en planning  
COG-vo (Arentheem Scholengroep en Het Perron)

COG-bedrijfsvoering

Het aantal medewerkers van de Arentheem Scholengroep en Het Perron

De formatie van COG-bedrijfsvoering is met 6 fte (10 medewerkers)

wijkt in 2021 maar beperkt af van het aantal medewerkers in 2020

toegenomen. De uitbreiding van de formatie is tijdelijk ingezet om de

(492 medewerkers in 2021 tegen 483 medewerkers in 2020). Dit aantal

bedrijfsvoeringsprocessen te verbeteren (met name binnen project Osiris

medewerkers is inclusief 24 medewerkers, 16 OOP en 8 OP, die zijn

en afdeling HRM - psa).

aangesteld in verband met de NPO-gelden die per 1 augustus 2021
beschikbaar zijn gekomen.

De formatie van COG-bedrijfsvoering beweegt mee met de veranderende
bekostiging van het onderwijs, die weer afhankelijk is van o.a. leerling- en

Bij de uitstroomcijfers valt op dat het aandeel van de medewerkers die op

studentenaantallen. Daarnaast is COG-bedrijfsvoering continue bezig met

eigen initiatief vertrekken is toegenomen van 40% in 2020 naar 55,5% in

efficiënter werken. Daarom zorgt COG-bedrijfsvoering voor de afbouw van

2021. Hier vallen ook de medewerkers onder die met (vervroegd)

de vaste formatie en het aanhouden van een flexibele formatie.

pensioen zijn gegaan. Deze stijging heeft alles te maken met de krapte op
de arbeidsmarkt die van invloed is op de mobiliteit van medewerkers.
Om goede mensen te behouden voor onze scholen zullen we hen moeten
blijven boeien en binden.
COG-mbo
In 2021 is het aantal fte nagenoeg gelijk aan 2020. Het aantal mede
werkers is in 2021 met 14 toegenomen, dit zijn met name tijdelijke aan
stellingen in verband met de NPO gelden. In de meerjarenbegroting
wordt het verloop van de formatie jaarlijks geëvalueerd en wanneer nodig
bijgesteld. Het natuurlijk verloop was in 2021 9,1 fte, de komende jaren zal
dit minder zijn. Het verloop door vertrek van medewerkers, anders dan het
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, is gestegen met ca 6 fte.
Medewerkers verruimen hun blik naar buiten. Dit geeft het mbo kansen
door vernieuwende inzichten, echter de wisselingen in de teams en het
verlies van expertise brengt een risico met zich mee. De uitdaging is om
de balans te houden.

77

Jaarverslag

2021

A Bestuursverslag

3.3 Professionalisering
COG-vo (Arentheem Scholengroep en Het Perron)

In 2021 participeert het mbo in twee leiderschapstrajecten met als doel

Uitgangspunten in het professionaliseringsbeleid binnen COG-vo zijn de

persoonlijk leiderschap en talenten in de context van het onderwijs te

onderwijskundige koers van de school en de individuele ontwikkel

versterken.

behoefte van de medewerker. Er wordt veel waarde gehecht aan informeel
leren, het delen van kennis en expertise en maatwerk. In oktober 2021

COG-bedrijfsvoering

heeft de COG-vo conferentie plaatsgevonden. Het thema van deze

Sinds 1 juni 2020 vormen voormalige ondersteunende diensten van het

conferentie was Betekenisvol ontmoeten. Al sinds enige jaren wordt in het

vo, mbo en de zg. Gemeenschappelijke Dienst (GD) het onderdeel de

kader van de professionalisering van docenten gebruik gemaakt van het

COG-bedrijfsvoering. Om bedrijfsvoering van de hele stichting een goede

aanbod van de OnderwijsArena.

basis te geven en efficiencyvoordeel te behalen is in 2021 gestart met het
harmoniseren van de processen. Meer dan 30 medewerkers hebben met

COG-mbo

succes een in-company Lean Six Sigma training gevolgd en is met die

In 2021 is COG, en daarmee ook COG-mbo, aan de slag gegaan met het

kennis aan de slag gegaan met het beschrijven van de bedrijfsvoerings-

project “strategische personeelsplanning” (SPP). Het project heeft inzicht

processen. Daarbij is het uitgangspunt om te komen tot een beste

gegeven in de sterke en te ontwikkelen punten die nodig zijn om

methode van werken, waarbij minimale verschillen in verspilling in de

slagvaardig en veranderkrachtig te blijven. SPP wordt in 2022 verder

processen plaatsvindt. In 2022 wordt deze basis verder versterkt onder

uitgewerkt. Professionalisering gaat hierbij een belangrijke rol spelen.

meer door het aanwijzen van procesmanagers en procesbeheerders die
worden getraind in de lean filosofie. We gebruiken voor de processen de

Naast de bij- en nascholing in het vakgebied wordt aandacht besteed aan

architectuur FORA1 en MORA2 resp. binnen het vo en mbo.

scholing voor werkplekbegeleiders, assessoren en studieloopbaanbegeleiders. Voor de rolhouders onderwijsontwikkeling is een 24 uurs georgani-

In 2021 is hard gewerkt aan een constructieve manier van samenwerken

seerd om met elkaar de Onderwijscode uit te werken. Tevens is gerichte

met het onderwijs. Met reviews, gesprekken en bijeenkomsten, waarin

scholing ontwikkeld om de rolhouders onderwijsontwikkeling goed toe te

samen is gekeken naar toekomstige ontwikkelingen om op deze manier

rusten op hun taak om de curricula om te bouwen naar de visie zoals

een logische samenwerking te vinden. Meer dan 20 medewerkers hebben

verwoord in de Onderwijscode. Teams hebben de mogelijkheid om de

om die reden de in-company cursus Adviesvaardigheden gevolgd.

leergang “Blended Leren” te volgen, waarin medewerkers inspiratie
opdoen om onderwijs te ontwikkelen voor de toekomst (Onderwijscode).
1.

FORA: Funderend Onderwijs Referentie Architectuur (zie kennisnet.nl)

2.

MORA: Middelbaar Onderwijs Referentie Architectuur (zie mora.mbodigitaal.nl)
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3.4 Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In 2020 hebben alle onderdelen van COG een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. De resultaten van het MTO zijn
besproken met de teams. De kansen- en verbeterpunten worden mee
genomen in de team- en locatieplannen en zijn input voor het gesprek
tussen leidinggevende en medewerker. In 2021 heeft er geen
medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.

3.5 Uitgaven uitkeringen  
In het 2021 zijn 10 vaststellingsovereenkomsten afgesloten, waarin afspraken
zijn gemaakt over de wettelijke transitievergoeding. In 3 van de 10 overeenkomsten betreft het een vaststellingsovereenkomst in verband met arbeidsongeschiktheid. Voor deze transitievergoedingen is compensatie aangevraagd bij het UWV. In 3 overeenkomsten is de transitievergoeding niet tot
uitbetaling gekomen en ingezet voor scholing, dan wel outplacement.
In het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ontvangt iedere
medewerker waarvan het contract niet wordt verlengd of die ontslagen
wordt in de proeftijd de wettelijke transitievergoeding. In 2021 zijn 40
transitievergoedingen uitbetaald. Bij het niet verlengen van een tijdelijke
arbeidsovereenkomst hebben medewerkers recht op een wettelijke
WW-uitkering en een bovenwettelijke uitkering (BW) conform de CAO vo of
CAO mbo. Omdat COG (deels) eigenrisicodrager is voor de WW en BW
(25% voor het vo en 100% voor het mbo) worden bij het niet verlengen van
contracten tijdig afspraken gemaakt over hulp bij het vinden van een
passend vervolg op de loopbaan teneinde de uitkeringskosten zo laag
mogelijk te houden.
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3.6 Verzuim
In 2021 is zowel het verzuimpercentage als de verzuimfrequentie van COG
licht gestegen ten opzichte van 2020. COG-mbo kent een significante daling
van het verzuimpercentage en de Arentheem Scholengroep een kleine
daling, de andere onderdelen laten een stijging van de verzuimcijfers zien in
2021 in vergelijking met 2020. De verzuimfrequentie is bij alle onderdelen
licht toegenomen met uitzondering van Het Perron met een significante
stijging van 1.2 in 2020 naar 1.52 in 2021. Waar corona in 2020 nauwelijks
negatief effect had op de verzuimcijfers is dat in 2021 wel het geval.

Figuur 11

Figuur 10

Verzuimpercentage van de COG onderdelen over 2021 in vergelijking met
2020

Verzuimfrequentie van de COG onderdelen over 2021 in vergelijking met
2020
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COG-vo (Arentheem Scholengroep en Het Perron)

functiecategorie OP bedroeg in 2021 4,85%. De verzuimfrequentie is

Het Perron

daarentegen hoger bij het OP (1,22) dan bij het OOP (1,04). De totale

In de verzuimtrend is zichtbaar dat zowel het verzuimpercentage als de

verzuimfrequentie in 2021 is iets hoger dan in 2020, 1,17 en resp. 1,1.

gemiddelde verzuimduur is toegenomen in 2021. Volgens Voion, kennispartner vo, ligt het gemiddelde verzuimpercentage op dit moment op

COG-mbo

5,55% van scholen die qua schoolsoort met Het Perron vergelijkbaar zijn.

Het verzuimpercentage van COG-mbo is significant gedaald van 5,4% in

Een gemiddelde van 8,91% wijkt daarmee flink af.

2020 naar 4,7% in 2021. Bij de scholen onderling zijn de verzuim
percentages verschillend. Technova College heeft een stijging van het

Naast dat er verschillende langdurige verzuimdossiers lopen bij Het Perron

verzuimpercentage naar 7,1% in 2021 (2020 6,0%). Daarentegen is bij het

is vast te stellen dat de uitval vanwege (long) covid van grote invloed is op

Astrum College 4,8% in 2021 (2020 5,5%), Dulon College 3,6% in 2021

de gemiddelde verzuimduur en het verzuimpercentage bij Het Perron. Het

(2020 4,4%) en de onderwijsondersteunende teams 3,5% (2020 5,2%) een

gaat met name om OP (personeel) waar de (long) covid klachten een rol

daling te zien in vergelijking met 2020.

spelen. Doordat de omvang in zowel FTE als aantal medewerkers van de
functiecategorie OOP/OBP kleiner is heeft een (langdurig) verzuimgeval

Ondanks dat corona met name in het derde trimester van invloed is

een grote impact op het verzuimcijfer in die categorie. De verzuimfre-

geweest op het kortdurend verzuim heeft corona voor het tweede jaar op

quentie is gemiddeld hoger dan bij vergelijkbare scholen. Covid speelt

rij geen negatieve invloed op het verzuimpercentage. Op scholen binnen

ook bij dit cijfer een rol. In het 3e trimester is zichtbaar dat de verzuim

het mbo wordt ingezet op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en is de

frequentie is verdubbeld t.o.v. trimester 1 en 2.

aandacht voor de medewerker in coronatijd aanwezig en zeer gewaardeerd. Daarnaast is de verwachting dat een bepaalde mate van autonomie
tijdens online thuiswerken positief van invloed is geweest op het verzuim.

Arentheem Scholengroep
Het verzuimpercentage van de scholen van de Arentheem Scholengroep is
in 2021 ten opzichte van 2020 gedaald, van 6,1% in 2020 naar 5,86 in

COG-bedrijfsvoering

2021. Dit ondanks de verschillende langdurige coronagevallen die er

Bij COG-bedrijfsvoering is het verzuimpercentage in 2021 gestegen naar

binnen de Scholengroep zijn. De daling van het verzuim betreft zowel het

6,5% ten opzichte van 5,9% in 2020. Binnen bedrijfsvoering is het verzuim

verzuim in het eerste ziektejaar als het verzuim in het tweede ziektejaar.

langer dan 43 dagen gedurende het hele jaar aanzienlijk groot. Met name

Aan het einde van 2021 was het verzuim met name in de maanden oktober

het kortdurend verzuim, korter dan 8 dagen, en verzuim van 8 tot 43

en november 2021 erg hoog, respectievelijk 7,81 en 8,31%. De maand

dagen is in de laatste maanden van het jaar toegenomen, mede door

december 2021 liet weer een kleine daling zien, wellicht dat de sluiting van

griep en corona.

de scholen hier aan bij heeft gedragen. Het verzuimpercentage is het
hoogst voor de functiecategorie OOP (ca. 12%). Het verzuim voor de
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3.7 Strategische Personeelsplanning (SPP)  
De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs

3. Waarderend in gesprek met medewerkers over hun talent en hoe zij dat

en een goede verbinding van het personeelsbeleid het personeelsbeleid

kunnen inzetten voor de ontwikkeling van COG. Wij bieden daarbij

met de opgaven waar scholen voor staan is van grote meerwaarde. Met

passende ondersteuning. Dit vraagt om een duidelijke visie op leider-

het project Strategische personeelsplanning heeft COG in 2021 het perso-

schap en andere visie op werk, waarbij talent de ruimte krijgt;

neelsbestand in kaart gebracht. Het doel was om meer grip te krijgen op

4. Inzicht in redenen waarom medewerkers COG verlaten. Tevens het

het gewenste personeelsbestand en om goed in te spelen op verwachte

onderzoeken en uitwerken van uitstroommogelijkheden.

veranderingen. Ook was het de wens om de ontwikkelingen van mede
werkers gerichter te laten aansluiten bij de ambities. Dit met als ultiem

Het college neemt deze speerpunten op in het Strategisch Perspectief.

doel dat de juiste persoon op de juiste plek zit met de juiste kwaliteiten.

Middels een aantal initiatieven is al een start gemaakt met de uitwerking
van de speerpunten. In 2022 schouwen we ook alle leidinggevenden.

Vanuit een gemeenschappelijke ambitie per onderdeel (vo, mbo en

Dit doen we op basis van kritieke kwaliteiten die passen bij de nieuwe

bedrijfsvoering) hebben we gemeten hoe het personeelsbestand er voor

besturingsfilosofie.

staat ten opzichte van de eisen die de toekomst stelt. Het vo, het mbo en
bedrijfsvoering hebben hun eigen kritieke kwaliteiten bepaald als maatstaf

Het gehele traject heeft veel tijd gekost. Desondanks hebben de directeu-

voor wat nodig is om onze organisatie toekomstbestendig te houden.

ren gezamenlijk uitgesproken dat zij het nuttig vonden om ons personeels-

Vanuit dat beeld heeft iedere leidinggevende of locatiedirecteur zijn

bestand systematisch in kaart te brengen. Strategische personeelsplanning

personeelsbestand geschouwd met ondersteuning vanuit de afdeling HR.

wordt gebruikt als instrument om op een andere manier naar de perso-

De uitkomsten tonen op afdelings-, school- en COG-niveau waar de

neelsopbouw te kijken met de focus op de lange termijn. In 2022 wordt

uitdagingen liggen om tot een passend personeelsbestand te komen,

gestart met de doorvertaling van de speerpunten in de HR strategie van

zowel kwalitatief als kwantitatief. De sterke punten en knelpunten hebben

COG afgestemd op de onderwijskundige visie.

we per onderdeel en op COG-niveau vertaald naar de hieronder vermelde
speerpunten voor de komende jaren:

Binnen de COG scholen geven professionele (management)teams vanuit

1. Zorg dragen voor het aantrekken en behouden van potentieel goed

een breed gedragen visie gezamenlijk leiding aan schoolontwikkelingen:

personeel, onder meer door wervende en vernieuwende arbeidsmarkt-

zij dragen bij aan het ontwikkelen van de onderwijskundige visie en reali-

communicatie;

seren deze samen met de medewerkers. Medewerkers worden actief

2. Werken aan interne doorstroom- en ontwikkelmogelijkheden voor

betrokken bij de ontwikkeling van de school. Eigenaarschap en leider-

medewerkers die zich horizontaal en verticaal willen en kunnen

schap bij medewerkers worden gestimuleerd door hen aan te spreken op

ontwikkelen;

hun professionaliteit en expertise en hen op basis hiervan in te zetten.
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Het personeelsbeleid van de COG scholen heeft zich het afgelopen jaar

In totaal had COG in 2021 33,15 participatiebanen willen vullen, dat streef-

gericht op de introductie van nieuwe medewerkers (onboarding), persoon-

cijfer is niet gehaald. In 2020 en 2021 is er niet of nauwelijks actie onder-

lijke ontwikkeling van medewerkers via scholing en persoonlijke ontwikke-

nomen om nieuwe medewerkers te werven met een arbeidsbeperking en/

ling via gesprekscycli tussen leidinggevende en medewerker. Voor de

of afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede begeleiding op de werkplek is

komende jaren worden de eerder genoemde speerpunten meegenomen in

cruciaal voor het slagen van de inzet van medewerkers met een afstand tot

de doorontwikkeling van het personeelsbeleid en wordt via het instrument

de arbeidsmarkt. Door de lockdowns, online onderwijs en het verplichte

van strategische personeelsplanning de dialoog gevoerd tussen bestuur,

thuiswerken door corona ontbreekt de ruimte bij andere medewerkers om

(locatie)directie en medewerkers. Door periodieke evaluatie in de vorm van

de juiste aandacht te geven die bij deze mensen zo belangrijk is. We weten

Medewerker Tevredenheid Onderzoeken (MTO’s) worden gemaakte keuzes

ook dat het realiseren van participatiebanen in het onderwijs, met name in

gemonitord en worden, waar nodig, aanpassingen doorgevoerd in het te

onderwijsgevende functies erg lastig is.

volgen beleid.
Bij de vo-scholen hebben er in het kader van de participatiebanen geen

3.8 Participatiebanen

wijzigingen plaatsgevonden in 2021.

De participatiewet is in Nederland van kracht geworden op 1 januari 2015.

Bij de mbo scholen is in 2021 van één arbeidsparticipant afscheid genomen

Onderdeel van dit akkoord is de banenafspraak waarmee het bedrijfsleven

en tegelijkertijd is een nieuwe medewerker aangenomen als administratief

en overheid zich hebben gecommitteerd aan het inzetten van mensen met

medewerker voor een team.

een arbeidsbeperking op arbeidsplaatsen. Het COG steunt dit doel vanuit
intrinsieke motivatie en vindt het belangrijk om te laten zien dat (toekom-

Bij Bedrijfsvoering zijn geen medewerkers in een participatiebaan aan

stige) medewerkers met een arbeidsbeperking kunnen functioneren in een

genomen naast de medewerkers die zij hebben overgenomen van de

organisatie. COG biedt mensen met een arbeidsbeperking en/of afstand

scholen door de centralisering. Vanuit de inkoopcontracten (schoonmaak)

tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid deel te nemen aan het arbeidsproces.

wordt bijna 10 fte ingevuld met participatiebanen. Het schoonmaakcontract met IW4 (voorheen van Het Perron) draagt hieraan voor participatie-

Waar tot juni 2020 de participatiebanen waren verdeeld over alle onder-

banen het meeste bij.

delen binnen COG zijn veel banen door de centralisering van Bedrijfsvoering per 1 juni 2020 meegegaan naar Bedrijfsvoering. Ten gevolge hiervan

Per saldo zijn in 2021 de participatiebanen bij COG gelijk gebleven. De

is een nieuwe berekening en verdeling gemaakt van het aantal te realiseren

realisatie betreft 18 participatiebanen exclusief de inkoopcontracten. Het

participatiebanen over de scholen en bedrijfsonderdelen van COG.

voornemen is om in 2022 meer aandacht aan dit onderwerp te besteden
binnen COG.
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4 COG-bedrijfsvoering
Het Onderdeel COG-bedrijfsvoering bestaat uit 8 afdelingen1
bedoeld om integraal COG te ondersteunen in het algemeen en het

Het jaar 2021 heeft inzichten opgeleverd, zowel financieel als organisato-

vo/mbo onderwijs op de locaties in het bijzonder. Het ondersteunen

risch binnen Facilitair en Huisvesting, die in 2022 gaan leiden tot een
slimmere inrichting van de afdeling. Dat kan worden gezien als voortschrij-

vraagt nog veel afstemming omdat de locaties nogal verschillen en

dend inzicht op de centralisatie medio 2020 van Facilitair en Huisvesting en

we nu pas anderhalf jaar bezig zijn als COG-bedrijfsvoering.

moet worden geplaatst in het licht van de meerjarenbegroting van COG.
Ruim 10% van de totale uitgaven van COG besteden we aan onze

Er blijft steeds maatwerk nodig voor de onderwijslocaties terwijl we ook

gebouwen. Vanuit de meerjarenbegroting ligt er een uitdaging voor COG

hard werken aan standaardisatie. Ons motto blijft het efficiënt en effectief

waar de huisvestingslasten substantieel onderdeel van uit maken. Dit

ondersteunen door standaardisatie. Zo kunnen we flexibel inspelen op de

maakt dat de vastgoedportefeuille van COG tegen het licht is gehouden

lokale vragen tegen acceptabele kosten. Het werken vanuit een COG-

om capaciteit, gebruik en behoefte in kaart te brengen en de stakeholders

bedrijfsvoering betekent dat we de vraagstukken ook integraal kunnen

inzicht te geven in de uitkomsten hiervan. Dit traject is niet af en krijgt een

oppakken en oplossen. Het is nodig om het samen op te pakken omdat

verder vervolg in 2022 om te zorgen dat we die genoemde lasten naar

de vraagstukken nooit alleen een afdeling betreft.

beneden brengen.
Transformatie Bibliotheek tot Lokaal Vitaal

4.1 Facilitaire zaken en Huisvesting  

In de zomer van 2021 is op het Astrum College de kelder waar tot dit
voorjaar de Bibliotheek Veluwezoom was gehuisvest, gestart met de

Corona heeft nog altijd invloed op onze scholen en daar waar we in 2020

verbouwing tot een praktijkomgeving voor de opleiding Sport &

onze gebouwen doorlopend hebben aangepast aan de opgelegde

Bewegen. In het laatste kwartaal (vanaf onderwijsleerperiode 2) hebben

protocollen, zijn we hier in 2021 verder op doorgegaan en hebben we

het team Sport & Bewegen en de studenten de ruimte in gebruik

onze gebouwen, faciliteiten en diensten naar de actuele situatie en de

genomen. De ruimte is door hen officieel gedoopt tot “Lokaal Vitaal”.

behoefte van het onderwijs aangepast. De impact van corona is nog altijd

Vanwege de maatregelen rondom corona kon een officiële opening niet

aanwezig en heeft ook het afgelopen jaar invloed gehad op de ambities

plaatsvinden, deze is doorgeschoven naar een later moment in 2022.

en geplande investeringen.

1

In de loop van 2021 is de directiesamenstelling binnen het onderdeel COG-mbo is gewijzigd. Die wijziging
had een andere portefeuilleverdeling tot gevolg. Het was voordehandliggend om de afdeling Studenten
administratie en Roosterbureau voorlopig onder te brengen binnen COG-bedrijfsvoering.
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er veel aandacht voor de uitvoering van compliance activiteiten zoals de
RI&E, de BHV-organisatie en veiligheid op alle scholen van COG. Slimmer
organiseren is hierbij één van de uitgangspunten.
Vakmanschap & vakgebied
In 2021 is gestart met de voorbereidingen voor een verdere professionalisering van de afdeling Facilitair en Huisvesting. Om het bestaansrecht van
de afdeling verder vorm en inhoud te geven wordt er in 2022 gewerkt aan
7 skills. Deze skills zijn als volgt gedefinieerd; Huisvesting en onderhoud
van gebouwen, Gastvrije scholen, Veilige scholen, Schone scholen,
Gezonde leer- en werkomgeving, Verbinden met mensen en omgeving en
Wet- & regelgeving.
Project Dulon College
De voorbereidingen voor de vernieuwbouw van het Dulon College zijn in
volle gang. De aanbestedingsprocedures voor de aannemers en de
Inhuizing Kentalis in Leerpark

installateurs zijn doorlopen. Het jaar is afgesloten met de focus op het

In 2021 is de samenwerking tussen Leerpark Arnhem en Koninklijke

vinden van passende alternatieve huisvesting. De afdeling Facilitair en

Kentalis beklonken. In de zomervakantie is een deel van de locatie

Huisvesting is sterk vertegenwoordigd bij het project. De verwachting is

verbouwd en gereed gemaakt voor de inhuizing van Kentalis in het

dat de start van de bouwactiviteiten in de zomer van 2022 zal beginnen.

gebouw. Door de grote ruimten te splitsen zijn er meer ruimten ontstaan
die gebruikt kunnen worden door Leerpark Arnhem en Kentalis. Ter
ondersteuning hieraan is door Facilitair en Huisvesting en IT gewerkt aan
een succesvolle verhuizing en inhuizing.
Veiligheid i.s.m. onderwijs
Afgelopen jaar is er hard gebouwd aan de Bedrijfsbeveiligingsdienst. In
samenwerking met de stagiairs van de opleiding Veiligheid zijn er diverse
activiteiten ondernomen zoals het verzorgen van de beveiliging van een
bedrijventerrein tijdens een evenement van Knooppunt Techniek. Verder is
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4.2 IT
Nadat in 2020 snelle veranderingen plaatsvonden in het IT landschap

we de twee referentiemodellen zoveel mogelijk over elkaar om maximale

vanwege het collectieve thuiswerken, was het in 2021 zaak om meer grip

efficiëntie te behalen. Het denken vanuit de referentiearchitecturen wordt

op de zaak te krijgen en te houden. Een aantal grote veranderingen

steeds breder omarmd en begint zijn toegevoegde waarde te tonen.

hebben daar aan bijgedragen.
Informatiebeveiliging en cyber security
Nieuw Studenten Informatie Systeem mbo

In januari van 2021 werden we opgeschrikt door een inbreuk op één van

In de zomer van 2021 is het nieuwe Studenten Informatie Systeem (SIS) in

onze servers. Door snel en vakkundig handelen hebben we de gevolgen van

gebruik genomen, na een aantal jaar in aanbouw te zijn geweest. Een span-

deze hack tot een minimum weten te beperken. Uiteraard was het wel (extra)

nend moment om na meer dan een decennium over te gaan naar een nieuw

aanleiding voor het nadenken over de set aan maatregelen die we hebben.

systeem met nieuwe vensters, nieuwe procedures en nieuwe handelingen.

Zo zijn we gebruik gaan maken van een platform dat eventuele tekort

Uiteraard gaat de implementatie van elk nieuw, groot systeem gepaard met

komingen automatisch monitort. Daarnaast zijn we eind 2021 gestart met de

de nodige uitdagingen. Voor het nieuwe SIS is dit niet anders. Om te zorgen

invoering van tweefactor authenticatie voor ons Office365 platform (dit was

dat onderwijs, studentenadministratie en IT goed met elkaar in lijn bewegen,

al in gebruik voor onze studenten- en personeelsinformatiesystemen).

zijn in het najaar van 2021 zogenaamde virtuele teams geïntroduceerd. Deze
virtuele teams hebben de verantwoordelijkheid gekregen over een bepaald

Ook hebben we, samen met andere mbo’s, gewerkt aan een kader voor

procesgebied en gaan er op die manier voor zorgen dat de wenselijkheid,

informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid gaat in de komende jaren zorgen

haalbaarheid en uitvoerbaarheid met elkaar in lijn zijn.

voor een gestructureerde en doelgerichte aanpak van informatiebeveiliging,
waardoor we zoveel mogelijk zijn voorbereid op eventuele incidenten.

Bredere basis voor procesmatig werken
Het onderwijs ontwikkelt snel. Om daar bij aan te kunnen sluiten, is het

Duurzame vernieuwing

belangrijk om een wendbaar IT landschap te hebben. Daarnaast is het van

Ook is in de zomer van 2021 de inhoud van ons datacenter vernieuwd.

belang om een goede aansluiting te hebben tussen (onderwijs)processen,

Daarbij hebben we de keuze gemaakt om niet één op één te vervangen.

applicaties en informatiestromen. In januari 2021 is gestart met het onder-

We hebben gekozen voor een omvang van opslag- en rekencapaciteit die

zoeken welke architectuur het best geschikt is als referentie voor onze

groot genoeg is voor de vraag van vandaag, maar die niet is voorbereid

organisatie. In de zomer is, met vaststelling van het cvb, de mbo Onderwijs

op de vraag van morgen. Aan die vraag gaan we namelijk voldoen vanuit

Referentie Architectuur (MORA) gekozen als referentie voor de

de Azure Cloud. De hardware in het datacenter is in 2026 afgeschreven.

mbo-scholen. Voor de vo-scholen is dit de Funderend Onderwijs Referentie

We verwachten dat die dan niet meer vervangen wordt en dat we dan

Architectuur (FORA) geworden. Voor de bedrijfsvoeringsprocessen leggen

volledig vanuit de cloud opereren.
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4.3 Marketing & Communicatie  
Het jaar 2021 was voor de afdeling marketing & communicatie een uitda-

een zoekwoordenonderzoek uitgevoerd zodat we beter kunnen inspelen

gend jaar. We hebben te maken gehad met veel zieke collega’s en wisse-

op de vraag van de bezoekers van de websites. De focus is nog meer

lingen in het team. Het bleek lastig om de openstaande vacatures in te

toegespitst op de online marketingcampagnes om zo de potentiële

vullen. We hopen in 2022 het team weer compleet en op volle kracht te

student, maar ook de ouders en decanen te bereiken. Deze twee laatste

krijgen. Veel werkzaamheden stonden nog in het teken van de corona

groepen spelen namelijk een grote rol in het keuzeproces voor een

crisis. Vooral op het gebied van werving van studenten/ leerlingen had dit

vervolgopleiding.

grote impact. Veel aandacht ging naar de verbeterslag om de werving op
een zo hybride (fysiek en online) mogelijke manier vorm te geven zodat we

Nieuwe opzet open dagen

de potentiële student/leerling toch de scholen konden laten zien.

We hebben de feedback van de vorige alternatieve open dagen meegenomen, om daar een nieuw format voor te bedenken. Gelukkig mochten

COG-vo

we weer bezoekers fysiek op onze mbo-locaties ontvangen. Door verschil-

Het eerste kwartaal van ieder kalenderjaar staat bij het vo in het teken van

lende richtlijnen op te stellen was het mogelijk om toch kleine groepen

werving van nieuwe leerlingen. Dit jaar waren de vo-scholen vooral

bezoekers fysiek te ontvangen. Het is belangrijk dat we de student het

vertegenwoordigd door middel van online wervingsactiviteiten. Belangrijk

gebouw kunnen laten zien. De samenwerking tussen alle teams heeft

dit jaar was de lancering van de positionering van de nieuwe scholen

ervoor gezorgd dat we snel konden schakelen en het beste resultaat neer

binnen de Arentheem Scholengroep (voorheen Arentheem College).

konden zetten in de tijd die we hadden.

Met een nieuwe naam, logo, huisstijl, website en aanpassingen in de
gebouwen is de nieuwe positionering neergezet. De positionering zal

COG als merk

vanaf schooljaar 2021/2022 verder geladen worden.

Aan het begin van 2021 zijn we begonnen met de herpositionering van de
overkoepelende stichting COG. Momenteel is COG vooral een naam van

COG-mbo

een bestuurlijk orgaan en zal meer een (netwerk) merk moeten worden dat

Om de merkbekendheid van de drie mbo-scholen te vergroten onder

onze onderlinge verbondenheid en kwaliteit tot uitdrukking brengt. In

potentiële studenten en decanen is er een groot project gestart om de

2022 gaan we met goede moed aan de slag om dit merk te positioneren,

opleidingsteksten te herschrijven. Zo wordt er rekening gehouden met

zowel intern als extern.

Uniqiue Selling Points (USP’S) van de opleidingen en de locaties en er is
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4.4 Inkoop

4.5 Finance & Control

De afdeling Inkoop heeft in 2021 diverse aanbestedingen afgerond

Per 1 januari zijn we voor de factuurverwerking overgestapt naar Spend

(datacenter server-storage audiovisuele middelen, brandverzekering,

Cloud. Dit nieuwe systeem in combinatie met de overstap van meerdere

diverse aanbestedingen omtrent vernieuwbouw Dulon College). Daarnaast

naar één boekhoudkundige administratie gaf wat opstartproblemen aan

zijn een aantal trajecten opgestart zoals onderhoud gebouwgebonden

het begin van het jaar. Echter gedurende het jaar is het systeem goed

installaties, externe inhuur en kantoorartikelen (via samenwerkingsverband

gaan werken en is inmiddels ook de declaratiemodule (voor personeel)

mbo scholen).

uitgerold. De overstap naar schatkistbankieren is medio maart succesvol
geweest, waarmee de publieke middelen zonder negatieve rente bij de

Van de diverse afdelingen zijn de overeenkomsten in beeld en voor

Schatkist staan.

Facilitair & Huisvesting is een Kraljic matrix gemaakt. Dit is een matrix
waarbij de inkoopstrategie van een bepaalde categorie bepaald kan

Op personeelsgebied is er 1 collega halverwege het jaar met vervroegd

worden. Verder is de afdeling al ver gevorderd in de beschrijving van de

pensioen gegaan en een tweede collega heeft binnen COG een stap kunnen

inkoopprocessen en procesarchitectuur.

maken naar de studentenadministratie binnen onze stichting. Vanwege de
verdere automatisering hoefden deze collega’s niet vervangen te worden.

Voor wat betreft Spend Cloud zijn er diverse zijn filmpjes gemaakt voor de

Vanuit onze eigen opleiding Junior Assistent-Accountant op het Astrum

diverse onderdelen en deze zijn gepubliceerd. Daarnaast worden met

College hebben we een tweedejaars stagiair begeleid.

name bestellers actief ondersteund op hun werkplek.
Verder is er doorontwikkeld op verschillende processen en de (documenten
De veel gestelde vragen van Inkoop zijn gepubliceerd en de aan

van de) P&C cyclus (zie ook Bestuursondersteuning).

bestedingskalender is opgezet in MS Projects.
Ten behoeve van de vernieuwbouw Dulon hebben er door het team Finance
Alle collega’s hebben de training invloedrijk communiceren gevolgd.

& Control regelmatig financiële doorrekeningen plaatsgevonden en is er een
notitie opgesteld voor eigen financiële streefwaarden. Verder is de aanvraag
voor de financiering bij de Schatkist voor de nieuwbouw Dulon opgestart.
Voor 2022 zal het project vernieuwbouw Dulon de nodige aandacht
behoeven van het team, qua financiële verantwoording. Ditzelfde geldt voor
de NPO middelen en de LLO trajecten. Voor het team zal de aandacht
uitgaan naar optimale samenwerking en verdere professionalisering.
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4.6 Bestuursondersteuning
Activiteiten in 2021

tage al geruime tijd binnen COG, maar telkenmale bleek het proces en de

Het afgelopen jaar hebben we, naast de reguliere werkzaamheden,

inhoud niet volledig passend. Daarom is er in 2021 per trimester een

belangrijke stappen gezet op het gebied van procesmatig werken. Zo zijn

voorstel voor de rapportage gedaan. Dit voorstel werd na vaststelling van

de bestuurlijke processen, zoals klachten en besluitvorming, uitgewerkt en

een trimesterrapportage geëvalueerd. Hierdoor konden we het proces en

verankerd in een handboek. Daarnaast is het beheer en eigenaarschap van

de kwaliteit van de rapportage continu bijstellen. Na het voorstel voor

de beschreven processen belegd. Ook heeft de beheerder de ‘Green Belt’

trimester III zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen, dat we een

van Lean Six Sigma behaald.

werkbaar proces hebben gerealiseerd en dat de rapportage inhoudelijk
van voldoende niveau is. We hebben met elkaar afgesproken dat de

Een groot project waar we eveneens mee zijn begonnen, is het uitlijnen en

werkwijze en rapportage in 2022 wordt verankerd in de jaarkalender en

vormgeven van de nieuwe strategische koers van COG. In 2021 hebben

het integraal kwaliteitsstelsel van COG.

we hiervoor het proces bepaald. Tevens heeft er een aftrap plaatsgevonden, waarin de actuele thema’s voor de nieuwe koers zijn bepaald.

Tevens is professionalisering een belangrijk thema geweest. Er is zowel

De inhoud van de koers zal in 2022 opgehaald en vastgelegd worden.

aandacht geweest voor teamontwikkeling als voor persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers hebben scholing gevolgd, er zijn gesprekken gevoerd

Ook is er veel tijd geïnvesteerd in het optimaliseren van de P&C-cyclus en

met het cvb over de samenwerking met de afdeling bestuursondersteu-

dan met name m.b.t. de trimesterrapportage. We hanteren deze rappor-

ning en de R&O-gesprekken zijn conform planning gevoerd.
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4.7 HR
In 2020 is de afdeling HR gestart als centraal onderdeel van Bedrijfs

om vanuit kantoor te werken, heeft zeker de afdeling Bedrijfsvoering in

voering met als doel te komen tot een effectievere en efficiëntere

2020 en 2021 vooral vanuit huis gewerkt. De fiscale regels die hierbij

ondersteuning van de scholen en de centrale organisatie. In 2021

hoorden, eindigden per 31 december 2021. Daarom is gestart met een

zijn stappen gezet in de realisatie van de routekaart die gaat leiden

onderzoek hoe we het thuiswerken naar de toekomst toe zien. Welke

tot dat doel.

ruimte hebben we voor welke categorie medewerkers om (meer) vanuit
huis te werken? En welke regelingen horen daar dan bij? In 2022

Uitbreiding van geautomatiseerde verwerking

verwachten we concrete invulling te geven aan het thuiswerkbeleid, zodat

Eén van de hoofddoelen van Bedrijfsvoering is om zo efficiënt mogelijk te

we duurzaam gebruik kunnen maken van wat de afgelopen periode van

opereren zodat zoveel mogelijk middelen beschikbaar blijven voor het

thuiswerken ons heeft geleerd.

onderwijs. Dat hoofddoel kan onder andere gerealiseerd worden door
automatisering. In 2020 is Werving & Selectie als nieuwe module van ons

Doorontwikkeling afdeling HR

personeelsinformatiesysteem in gebruik genomen. Dit heeft een heel

Eind 2021 is er gestart met de doorontwikkeling van de afdeling HR. In

nieuwe omgeving geïntroduceerd voor het proces van vacature stellen,

2020 is een aantal kaders voor de afdeling neergezet en een routekaart

kandidaten werven en kandidaten beoordelen. Vanzelfsprekend zorgen de

bepaald. Met de doorontwikkeling wordt gewerkt aan het concretiseren

nieuwe modules nog voor wat ongemakkelijkheden in het eerste gebruik.

van bepaalde stappen in de routekaart en het herijken van de te behalen

De afdeling HR ondersteunt de gebruikers daar waar nodig en verwacht

doelen. Bij die doorontwikkeling worden de resultaten van de Strategische

dat de toegevoegde waarde van verdere automatisering de beoogde

Personeels Planning (SPP) analyse en de resultaten van het Medewerkers

efficiency oplevert.

Tevredenheids Onderzoek (MTO) voor de afdeling HR meegenomen. Die
analyses hebben aanvullende inzichten gegeven die de mogelijkheid

Onderzoek thuiswerken in de toekomst

bieden het beoogde resultaat scherper te definiëren. De verwachting is

Alle maatregelen rondom corona hebben een aantal zaken in een ander

dat de afdeling HR zich met de aangescherpte routekaart in 2022

daglicht gezet. Eén van die zaken is het beleid rondom thuiswerken. Waar

ontwikkelt tot een betrouwbare en professionele partner voor de

het bij COG in het verleden (net als bij veel organisaties) gebruikelijk was

leidinggevenden binnen COG.
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4.8 Studentenadministratie en Roosterbureau
Het studenteninformatiesysteem Eduarte is in 2021 vervangen door Osiris.

ontwikkeling van het team, het leggen van de verbindingen met het

Een ingrijpend project voor de hele organisatie maar zeker ook voor de

onderwijs en het optimaliseren van processen. Dit in nauwe samenwerking

Studentenadministratie. De basis is grotendeels op orde en er kan nu verder

met andere teams van de Bedrijfsvoering.

gebouwd worden om het systeem te verbeteren en nog meer toepasbaar te
maken voor het mbo. Dit heeft het afgelopen jaar veel tijd en inspanning
gekost. Sinds het najaar nemen de key-users Osiris van de Studentenadministratie deel in de virtuele teams om zo, samen met collega’s uit het onderwijs en IT, voor hun procesgebied te komen tot verbeteringen.
Op personeelsgebied is er een aantal nieuwe collega’s bij gekomen
(vervanging en uitbreiding). Vanuit onze eigen opleiding Management
Assistent op het Dulon College heeft een stagiaire op onze afdeling haar
eindstage gelopen. De organisatie van de afdeling is opnieuw bekeken en
aangepast om zo nog efficiënter te kunnen werken.
Er is een start gemaakt met het optimaliseren van de processen en dit
willen we komend jaar zeker verder continueren. Hiervoor heeft een aantal
collega’s de Lean Six Sigma training gevolgd (Yellow Belt/Green Belt).
Focus zal liggen op verschillende procesgebieden zoals aanmelden,
verwerken waardedocumenten en voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen zoals flexibel onderwijs en aansluiten op Centraal Aanmelden.
Afgelopen jaar heeft corona (opnieuw) een grote invloed gehad. Het
anticiperen op de maatregelen (thuis onderwijs – fysiek onderwijs) heeft
veel flexibiliteit gevraagd van de Roostermakers. Het Roosterbureau zal
komend jaar ook nauw betrokken worden bij de onderwijslogistiek en het
roosteren van de lessen in de tijdelijke huisvesting (Dulon College). Voor
de Studentenadministratie zal komend jaar in het teken staan van verdere
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5 Hoofdstuk Governance
5.1 Raad van Toezicht
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goed onder-

In april 2022 eindigen de zittingstermijnen van twee leden van de RvT.

wijs. De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toezicht te houden op de

Beide leden, Jan Klop en Marcel Veening, hebben dan de maximale zit-

besturing van COG. Voorts is de RvT verantwoordelijk voor goedkeuring

tingstermijn van acht jaar bereikt. In dit kader is ook de gewenste omvang

van het strategisch perspectief, de begroting, het bestuursverslag en de

van de RvT besproken in het licht van het takenpakket bij COG. Besloten is

jaarrekening. Het toezicht wordt uitgeoefend met inachtneming van de

de RvT op termijn te brengen naar zes leden. De RvT heeft in april 2021

Code goed bestuur in het mbo en de Code goed onderwijsbestuur vo, de

een sollicitatiecommissie ingesteld voor de werving van twee nieuwe RvT

statuten en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

leden. Deze commissie bestond uit Marko Otten en Victoria Simonsz-Van
Krieken, Thea Nabring (GMO) en Jan Jacob van Dijk (adviseur). De

Governance

opdracht was het selecteren van twee nieuwe leden. Een met het profiel

De governance bij COG is conform de nieuwe code goed bestuur mbo

bedrijfsvoering/finance en een met ICT/innovatie/technologie. De werving-

(d.d. 24 november 2020) aan de orde gesteld tijdens het scholingstraject

en selectieprocedure is begeleid door het bureau Colourful People.

in 2021 (waarover meer onder scholing en evaluatie). In het Handboek
Governance zijn alle geactualiseerde documenten opgenomen:

Als resultaat van deze wervingsprocedure zijn de volgende nieuwe leden

http://www.cog.nl/documenten.

benoemd:
- De heer Jan Willem Meinsma is benoemd tot lid RvT met portefeuille

Samenstelling

bedrijfsvoering/finance per 1 januari 2022 voor een eerste zittings

In 2021 bestond de RvT uit de volgende vijf leden:

termijn van vier jaar.

- De heer Jan Klop (voorzitter, governance, financiën en huisvesting)

- De heer Maarten Brouwer is benoemd tot lid RvT met portefeuille ICT/

- De heer Marko Otten (vicevoorzitter, onderwijs, kwaliteit en identiteit)

innovatie/technologie per 1 januari 2022 voor een eerste zittingstermijn

- De heer Marcel Veening (IT en strategische technologie)

van vier jaar.

- Mevrouw Juliette Walma van der Molen (onderwijs, kwaliteit en identiteit)

De RvT heeft in de vergadering van 13 december 2021 een aangepast

- Mevrouw Victoria Simonsz-Van Krieken (arbeidsmarkt en bedrijfsleven)

rooster van aftreden vastgesteld. Dit rooster gaat in per 1 januari 2022.
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Scholing en Evaluatie

RvT wel een locatiebezoek kunnen brengen aan het Titus Brandsma

De Raad van Toezicht is nauw betrokken bij het reilen en zeilen van COG

College. Ook vonden RvT vergaderingen plaats op het Thomas a Kempis

en fungeert, behalve als werkgever, ook als adviseur en sparringpartner

College en op het Leerpark Arnhem. De sfeer was in 2021 prettig en

voor het college van bestuur (cvb). Dialoog, reflectie en tegenspraak zijn

constructief. Er wordt professioneel en collegiaal samengewerkt. Er was

hierbij sleutelwoorden. Het scholingstraject van RvT en cvb dat in 2020 is

ruimte voor het delen van visies, achtergronden en adviezen.

ingezet in samenwerking met Governance University (Doorn), is in 2021
gecontinueerd. Per thema zijn aanvullend deelnemers uitgenodigd waar-

Accountant

onder de concerncontroller, locatiedirecteuren en leden van het GMO. Dit

Het proces rondom de jaarlijkse accountantscontrole is goed verlopen.

traject is afgesloten met een evaluatie op 5 juli 2021. Diverse thema’s zijn

In het proces was er voor zowel de auditcommissie als de voltallige RvT

besproken: Governance (kaders en opvattingen), onderwijskwaliteit en

voldoende gelegenheid om aanvullende vragen te stellen en met de

-innovatie, finance, organisatieverandering & personeelsbeleid, ict-ontwik-

accountant van gedachten te wisselen over aspecten van de jaarrekening.

kelingen & governance; omgang met stakeholders en het versterken van
het strategisch partnerschap tussen RvT en cvb waren daarbij invals-

Corona

hoeken. Als eerste uitkomst is in 2021 een eerste strategisch beraad

Corona is sinds begin 2020 een vast agendapunt geweest voor de RvT.

georganiseerd. Gedurende dit overleg spreken RvT en cvb over voor COG

De impact van corona op de activiteiten van het COG was in 2021 onver-

belangrijke thema’s. Het uitwisselen van argumenten en visies in een vrije

minderd groot. Tijdens elke vergadering hield het cvb de RvT nauw op de

omgeving staan centraal met respect voor elkaars rollen.

hoogte van de laatste ontwikkelingen, risico’s en effecten. De RvT kon
nieuwe ontwikkelingen, bestuursbesluiten en hun impact op locaties

Bezoldiging

volgen via sharepoint of in de mail. In de commissies werd de stand van

De bezoldiging van de RvT is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de

zaken rondom corona regelmatig geagendeerd. In de auditcommissie

Wet Normering Topinkomens. Met ingang van 1 januari 2021 heeft de RvT

vooral de financiële aspecten en -risico’s. In de commissie onderwijs,

besloten om een indexatie toe te passen. Zie voor toelichting de winst- en

kwaliteit en identiteit de effecten van corona op het dagelijks onderwijs,

verliesrekening van de jaarrekening.

de onderwijsresultaten en -kwaliteit en het welbevinden van leerlingen,
studenten en personeel. Aandacht was er voor de keuzes in de sfeer van

Vergaderingen

online onderwijs.

Via vergaderingen, schriftelijke rapportages, verslagen en individuele
gesprekken wordt de RvT op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen

Overleg RvT- GMO

binnen COG. De RvT en het cvb hebben in 2021 acht keer vergaderd.

Halfjaarlijks vindt overleg tussen de RvT en het GMO plaats. In 2021 was

Vanwege de coronacrisis vonden vergaderingen deels online plaats en

dat op 1 april en 18 oktober.

waren locatiebezoeken helaas beperkt mogelijk. Op 4 oktober heeft de

93

Jaarverslag

2021

A Bestuursverslag

In dit overleg zijn relevante en actuele onderwerpen besproken zoals

Verdeling commissies in 2021

corona/thuiswerken en het nationaal programma onderwijs. Daarnaast was

Auditcommissie: de heer Marcel Veening (voorzitter) en mevrouw Victoria

er ruimte om met de onderlinge samenwerking met elkaar te bespreken.

Simonsz-Van Krieken

De jaarlijkse ontmoeting met de studentenraad vond plaats op 29 maart.

Commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit: de heer Marko Otten

Daarnaast heeft de RvT samen met het GMO, cvb, de locatiedirecteuren

(voorzitter) en mevrouw Juliette Walma van der Molen

en managers bedrijfsvoering op 8 november 2021 deelgenomen aan een
gezamenlijke bijeenkomst over de ontwikkeling van een nieuwe bestu-

Remuneratiecommissie: de heer Jan Klop (voorzitter) en de heer Marko

ringsfilosofie. Een voor COG actueel thema. Het doel was om elkaar en

Otten

elkaars perspectieven, met respect voor elkaars rollen, beter te leren
kennen. De RvT heeft deze bijeenkomst als zeer waardevol ervaren.

De auditcommissie bereidde de RvT-goedkeuring voor van het bestuursverslag en de jaarrekening 2020, de geconsolideerde begroting 2021 en

Commissies

2022, de MJB 2022-2026, het aangepast treasurystatuut en het treasury-

De vijf leden van de RvT houden toezicht op het functioneren van het cvb

jaarplan 2022 en de Kaderbrief. De genoemde stukken heeft de RvT

en - middels commissies - op specifieke onderwerpen. Door de brede

vervolgens goedgekeurd na bespreking van de bevindingen van de audit-

samenstelling en diversiteit is alle deskundigheid aanwezig om de

commissie. De managementletter en het accountantsverslag over 2020

toezichthoudende taak adequaat te vervullen. De vergaderingen van de

werden besproken. De leden namen verder het project Osiris en de

RvT worden voorafgegaan door vergaderingen van de auditcommissie

trimesterrapportages I en II 2021 door. In 2021 was extra aandacht voor de

(zeven keer bijeengekomen) en de commissie onderwijs, kwaliteit en

(ver)nieuwbouw Dulon, gezien de belangrijke fase waarin dit project zich in

identiteit (driemaal bijeengekomen). Daarnaast kent de RvT een

2021 bevond. Daarnaast kwamen in de auditcommissie het treasurystatuut

remuneratiecommissie die onder andere de jaargesprekken met het cvb

en -jaarplan 2022 en risicobeheersing door middel van het risicoprofiel

en de concerncontroller heeft gevoerd. Deze commissie heeft ook de

COG en de fraude risicoanalyse 2021 aan bod. Naast de formele vergade-

salarissen van de leden van het cvb en de vergoeding opgesteld voor de

ringen heeft de auditcommissie in 2021 op verschillende momenten

leden van de RvT in 2021.

aanvullend contact gehad met het cvb en de concerncontroller over
enkele belangrijke projecten/dossiers, bijvoorbeeld Dulon. De audit
commissie heeft door het bespreken van alle in deze paragraaf genoemde
documenten voldoende inzage verkregen in de rechtmatigheid en doelmatigheid van verwerving en besteding van de middelen. Zowel de inhoudelijke als de strategische discussie met het cvb en de concerncontroller
vonden plaats in een open en constructieve setting.
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De commissie onderwijs, kwaliteit en identiteit kwam dit jaar driemaal

aftreden opgesteld. In april 2021 heeft de commissie de jaargesprekken

bijeen (voorheen was dit tweemaal). De commissie besprak de impact van

gevoerd met de cvb leden (zowel individueel als gezamenlijk). De RvT

bijna 10 maanden corona op de onderwijs- en examenkwaliteit en op het

heeft in aansluiting daarop het besluit genomen de arbeidsovereenkomst

welzijn van leerlingen, studenten, docenten en overig personeel. Aan bod

met de voorzitter van het cvb te verlengen voor een tweede termijn van 4

kwamen effecten (en hun aanpak COG-breed) op onderwijsorganisatie,

jaar. De remuneratiecommissie heeft een voorstel gedaan voor beloning

leerprocessen en blended learning. De examenresultaten 2021 zijn even-

van leden van zowel cvb als RvT per 1 januari 2022 overeenkomstig de

eens besproken. De inzet van NPO-middelen om de onderwijsachter-

cao-ontwikkeling en het bepaalde in de WNT.

standen door corona aan te pakken op mbo- en vo-locaties is in alle
commissievergaderingen aan de orde gesteld.

De diverse commissies stellen samen met de leden van het cvb adviezen
op voor de voltallige RvT. De commissievergaderingen bieden ook de

Daarbij lag het accent vaak op mogelijke structurele effecten van deze in

ruimte om meer in detail in te gaan op de geagendeerde onderwerpen.

principe incidentele middelen. In twee van de drie vergaderingen waren
de algemeen directeuren van respectievelijk de mbo- en de vo-scholen

Waardering

aanwezig.

De RvT spreekt zijn waardering uit voor de resultaten die in verslagjaar
2021 zijn bereikt, in het bijzonder gezien de onverminderde impact van

De analyse Studiesucces mbo, het Jaarverslag Innovatie en de positie

corona op de activiteiten van COG en diverse grote trajecten die aandacht

bepaling van de Arnhemse scholen konden op die manier diepgaand

vroegen in 2021. Op deze plaats wil de RvT alle medewerkers, directie en

besproken worden. De gevolgen van corona voor de ziekteverzuimcijfers

bestuur bedanken voor hun inzet, loyaliteit, aanpassingsvermogen en

onder het personeel op de verschillende locaties zijn eveneens aan bod

professionaliteit.

geweest.
De remuneratiecommissie heeft tot taak de werkgeversrol van de RvT te
ondersteunen. Er zijn functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van
het cvb. De evaluatie van de RvT vond plaats in het kader van het
scholingstraject dat in samenwerking met Governance University is doorlopen en vond plaats onder leiding van Prof. Dr. Ir. Rienk Goodijk. De
commissie heeft zich in de tweede helft van 2021 beziggehouden met het
opstarten en begeleiden van de wervingsprocedure voor de opvolging
van de heer Jan Klop en de heer Marcel Veening in april 2022. Deze
procedure is succesvol afgerond. De leden hebben een nieuw rooster van
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5.2 GMO
In het GMO worden via afgevaardigden van de medezeggenschaps

benoemingsprocedure voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

organen van het mbo, vo en Bedrijfsvoering gemeenschappelijke onder-

Het dossiers “Levensfase bewust Personeelsbeleid” en de evaluatie van

werpen behandeld.

allocatie model zijn nog niet afgerond.

In dit jaarverslag van 2021 blikken we terug op weer een bijzonder jaar

De gesprekspartners van het GMO zijn het college van bestuur, Raad van

waarin corona een hoofdrol heeft gespeeld. De invloed van corona op ons

Toezicht, locatie en algemeen- directeuren, etc. Ook met externen hebben

onderwijs was groot voor studenten, medewerkers en de organisatie.

we overleg zoals de vakbonden, en experts op bepaalde vakgebieden.

Ons werk werd hierdoor gedwongen online, hybride of fysiek uitgevoerd.
Dit geeft een hele andere dimensie aan het werken in de organisatie en de
medezeggenschap.
Besproken onderwerpen zijn: o.a.
• Vernieuwbouw Dulon
• Verantwoord netwerkgebruik
• Professionaliseringsbeleid
• Herinrichting medezeggenschap
• Allocatiemodel en de begroting
• Coronamaatregelen
• Huisvesting
• Structuurverandering binnen COG
• Belonen en waarderen
Het GMO wordt ook als klankbord gebruikt bij het ontwikkelen van
bepaalde beleidsvragen. In het afgelopen jaar is het GMO steeds vaker en
in een vroeg stadium betrokken of geïnformeerd bij ontwikkelingen in de
organisatie. De leden van het GMO zijn allemaal ingedeeld bij een
werkgroep waar ook directie, management en CvB in participeren.
Afgevaardigden van het GMO worden betrokken bij de sollicitatie en
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5.3 OR Bedrijfsvoering

5.4 GMR Arentheem Scholengroep  

In het voorjaar van 2021 zijn er verkiezingen gehouden voor de OR Bedrijfs-

Het jaar 2021 heeft voor de Medezeggenschapsraad (MR) van de

voering. Dit heeft geleid tot een nieuwe samenstelling van de OR. Het is

Arentheem Scholengroep in het kader gestaan van begrotingsperikelen,

helaas niet gelukt de OR Bedrijfsvoering voltallig te bemensen. Van de

plannen omtrent de organisatiestructuur van COG en de steeds weer

zeven plaatsen zijn er met ingang van maart 2021 drie bemenst. In de

optredende wijzigingen in het beleid rondom corona. In de samenstelling

periode voor de zomervakantie zijn we als OR met name bezig geweest met

van de MR is het nodige gewijzigd waarbij wij naast nieuwe leden ook een

een oriëntatie op de werkzaamheden van een OR, het maken van afspraken

oude bekende mochten begroeten. Ook de voorzittershamer en de secre-

over de facilitering in tijd en (scholings-) faciliteiten, de kennismaking met

tarispen zijn van eigenaar veranderd.

elkaar, met de directeur Bedrijfsvoering en met de leden van het GMO.
Nadat we eind 2020 de meerjarenbegroting hadden afgekeurd, begonnen
Het contact met de medewerkers die we vertegenwoordigen vinden we

we in 2021 met gesprekken met de directies over hoe de taakstelling

van groot belang. Vanaf de start van schooljaar 2021/2022 wilden we graag

moest worden ingevuld. Na lang onderhandelen lag er uiteindelijk een

een rondje langs de afdelingen maken om te horen wat er speelt en wat we

voor ons acceptabel pakket waarin taken geschrapt werden en de ontwik-

als OR hier in zouden kunnen betekenen. Dit is er nog niet van gekomen

keltijd voortaan anders zou worden ingevuld. Aan het einde van het jaar

omdat we de afgelopen periode druk geweest met de (meerjaren-) begro-

hebben we ingestemd met de begroting voor 2022, die qua beleid een

ting, de nieuwbouw van Dulon en de besturingsfilosofie. Vanaf begin 2022

voortzetting is van die van 2021. We hebben echter niet ingestemd met

gaan we hier wel mee aan de slag en gaan we in overleg met de managers

de meerjarenbegroting omdat de taakstellingen die daarin zijn opge-

afspreken wanneer we bij een afdelingsoverleg kunnen aansluiten.

nomen ten gevolge van een andere verdeling van gelden in de stichting in

De eerste afspraken zijn inmiddels gemaakt.

onze ogen te groot zijn en onacceptabele gevolgen voor de kwaliteit van
het onderwijs zouden hebben.

Informatie over wat wij als OR doen, verslagen van onze overleggen met
de directeur bedrijfsvoering en vastgestelde beleidsstukken zijn te vinden

Het college van bestuur (cvb) van de stichting kondigde verder het plan

op onze portal op COG Vandaag: Ondernemingsraad (OR) Bedrijfsvoering.

aan de organisatiestructuur van de stichting te willen veranderen. De laag
van Algemeen Directeuren wordt in dat plan opgeheven, waardoor de

De OR Bedrijfsvoering is met twee personen afgevaardigd in het GMO.

locaties direct onder het cvb gaan vallen. Dit is een plan waar wij vanaf het

Met ingang van 2022 maken deze personen ook deel uit van de werkgroe-

begin behoorlijk kritisch tegenover staan. In 2022 zullen de gesprekken

pen die door het college van bestuur in het leven zijn geroepen met als

hierover worden voortgezet en zal ons hier uiteindelijk een advies over

doel de medezeggenschap al in een eerder stadium bij ontwikkelingen te

worden gevraagd. Een eventuele wijziging van de structuur heeft ook

betrekken.

gevolgen voor de organisatie van de medezeggenschap zelf. Nu nog is de
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Algemeen Directeur van COG-vo onze gesprekspartner, maar dat zal in de

spiegel op het jongenstoilet en het organiseren van de Paarse vrijdag. Er

toekomst dus mogelijk anders worden.

is meer aandacht gevraagd voor onderling begrip tussen leerlingen met
verschillende godsdienstachtergronden.

In het kader van corona was natuurlijk de uitwerking van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) op onze scholen het belangrijkste gespreks-

Nieuw Statuut

onderwerp van 2021. Wij hebben constructief met de locatiedirecties

De oudergeleding van de MR heeft een statuut opgesteld.

meegedacht over de besteding van deze gelden op een manier die niet
alleen herstel op de korte termijn maar ook versterking van ons onderwijs

Gelden werkdrukvermindering

op de lange termijn beoogt. Uiteindelijk hebben we vol enthousiasme

Na een enquête onder het personeel van Het Perron is een voorstel

ingestemd met deze plannen en kijken we ernaar uit de uitvoering de

gedaan om het geld aan 3 onderwerpen te besteden, namelijk school-

komende jaren kritisch te blijven volgen.

brede scholing, ondersteuning van de MT leden en een stageloket.

Al met al blijkt uit bovenstaande dat 2022 op organisatorisch en financieel

Magister

vlak een spannend jaar zal worden. Al die zaken blijven wij natuurlijk met

Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van Magister voor de toetsen.

een kritische blik volgen. Hopelijk wordt het op het vlak van corona een

Voor verdere informatie aan de leerlingen wordt It’s Learning gebruikt.

wat saaier jaar!
Taakbeleid / Gesprekscyclus en beoordelingsgesprekken:
Naar aanleiding van de wet BIO (Wet op de beroepen in het onderwijs)

5.5 MR Het Perron  

zijn aanpassingen gedaan op de formulieren voor LB LC en LD voor
docenten. Ook de formulieren voor de OOP-medewerkers zijn in de maak.

De MR van Het Perron heeft zich in 2021 beziggehouden met de volgende
thema’s:
Leerlingenraad
De leerlingenraad is in gesprek geweest met de burgemeester over activiteiten voor jongeren na corona, het houden aan de afspraken op school,
afstand houden en corona. De enquête thuisonderwijs is besproken met
de locatiedirecteur. Maar ook op andere vlakken heeft de leerlingenraad
zich geprofileerd. Door het maken van een promofilm, actiever te zijn op
social media, de uitvoering van “kleine wensen” zoals het plaatsen van de
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5.6 OR COG-mbo
Ook het afgelopen jaar hebben we veel last gehad van de maatregelen in

- Initiatiefvoorstel maatregel duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

verband met corona. Hierdoor waren bijvoorbeeld professionaliserings

- Ongevraagd advies werkdrukplan

activiteiten van vooral de nieuwe OR-leden beperkt. Gelukkig konden de

- Klachtencommissie CAO bindende voordracht voor een lid

beide jaarlijkse eigen Tweedaagse en de Tweedaagse scholing van het

- Examenreglement

Platform Medezeggenschap wel doorgaan. We misten vooral het fysieke

- NPO gelden (instemming)

contact met onze achterban.

- Instemming Onderwijstijden 22-23 en 23-34
- Verzoek informatie vernieuwbouw Dulon

Het onverwachte vertrek van onze voorzitter stelde de OR voor uitda-

- Mondkapjesplicht (addendum studentenstatuut

gingen. Net als voorgaand jaar betekende dit meer werk en tijd voor de

- Ongevraagd advies besteding gelden die niet uitgegeven zijn aan

overgebleven leden, met name omdat twee leden nog onervaren waren.

feestelijkheden

In oktober zijn we dan ook gestart met het organiseren van tussentijdse

- Begroting COG-mbo

verkiezingen voor een OR-lid van de locatie Technova College. We hopen

- Invoering nieuw Studenten Informatie Systeem Osiris

in het voorjaar weer op volle sterkte verder te kunnen gaan.
Zoals ieder jaar hebben we de vaste overleggen met bedrijfsarts, prevenPer 1 januari 2022 gaat onze ambtelijk secretaris met vervroegd pensioen.

tiemedewerker, college van bestuur, studentenraad, HR en directie (na het

Gelukkig hebben we een geweldige nieuwe ambtelijk secretaris kunnen

vertrek van de algemeen directeur worden deze overleggen nu gevoerd

aannemen.

met gemandateerde locatiedirectie). Ook extern zijn er vaste overleg
momenten, onder andere met de vakbonden, het Platform medezeggen-

De OR heeft het afgelopen jaar een advies of instemming gegeven op een

schap mbo en het Gelders overleg ondernemingsraden.

aantal beleidsstukken, verder hebben onder andere de volgende onderwerpen op onze agenda gestaan.

De OR deelt regelmatig interessante informatie met de achterban door
middel van de contactpersonen per team en door middel van de locatievertegenwoordigers binnen de OR. We hopen dat contact met de
achterban binnenkort weer fysiek mogelijk is. Weten wat er gaande is in
de organisatie is essentieel voor het werk in de OR. Ondanks de beperkingen die de coronacrisis ons oplegt, proberen we deze communicatie
toch zo goed mogelijk vorm te geven in het nieuwe jaar.
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5.7 Centrale Studentenraad COG-mbo
Net zoals 2020, hebben we ook in 2021 voor behoorlijk veel uitdagingen

Begroting

gestaan naar aanleiding van de coronamaatregelen. Van eindelijk weer

Wanneer wij instemming moeten geven op de hoofdlijnen van de begro-

fysieke lessen naar toch weer volledig online. Überhaupt weer meer online

ting worden verschillende zaken geanalyseerd, zoals de verdeling van

lessen en nog veel landelijke maatregelen die niet alleen effect hebben

middelen over personeel en materiaal, maar ook de verdeling van midde-

gehad op het onderwijs, maar op de hele leefwereld van ons – en die van

len tussen onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel.

alle jongeren binnen het mbo. Dat is de reden dat corona ook in 2021

Dit jaar is met name gekeken naar de resultaat gebonden baten zoals de

weer een belangrijk thema voor de Centrale Studentenraad (CSR) is

middelen vanuit de kwaliteitsagenda en de huisvestingslasten.

geweest. Met dit keer centraal de communicatie en informatievoorziening
als belangrijkste thema’s bij het switchen tussen online en offline les en het

Drie studenten van de CSR hebben dit jaar in een gesprek met de mana-

informeren over nieuwe maatregelen.

ger Finance & Control van COG alle financiële vragen kunnen stellen. Hier
is kritisch gekeken naar hoe COG-mbo er voor staat en dit heeft geresul-

Activiteiten CSR

teerd in een document waarin instemming werd verleend aan de begro-

De studenten in de Centrale Studentenraad hebben als specifieke taak

ting, maar ook kritisch wordt gekeken naar wat COG kan doen voor een

vorm te geven aan de formele medezeggenschap binnen COG-mbo.

financiële situatie waarin de middelen effectief besteed worden aan dat-

Zo hebben wij in 2021 onder andere instemming gegeven op:

gene waar we het voor doen, de student.

- Protocol Sociale Media
- Begroting 2021

Werving

- NPO plannen

Tot slot is werving een terugkerend thema. Met veel verloop binnen de

- Mbo Studentenfonds

verschillende studentenraden per locatie merken wij dit ook binnen de
Centrale Studentenraad. Daarom zijn wij ook weer druk bezig geweest met

De ideale Slb’er

werving zodat wij vanuit iedere locatie een goede vertegenwoordiging

Naast het geven van instemming worden wij ook betrokken bij het opstel-

hebben en daarmee een representatieve gesprekspartner zijn voor de

len van verschillende beleidsstukken. Zo hebben wij dit jaar meegedacht

directie en het cvb.

over de notitie rondom relaties binnen COG en worden wij regelmatig
betrokken bij het opstellen en voorbereiden van de Onderwijscode. Met
dit jaar als belangrijk resultaat het profiel van de ideale Slb’er volgens
studenten – een profiel dat is opgesteld met de verschillende raden van
de locaties van COG-mbo.
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6 Financiën, toekomst en continuïteit
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste

6.1 Financiële positie op balansdatum

ontwikkelingen in de baten en lasten van COG over 2021, alsmede
de allocatie van de middelen. De toelichtingen in dit hoofdstuk

Tabel 32

spitsen zich toe op het COG-vo (Arentheem Scholengroep,

Verkorte balans (x € 1.000,-)

Praktijkschool Arentheem en Het Perron), het COG-mbo,

2021

2020

COG-bedrijfsvoering en Knooppunt Techniek en de bestuurlijke

Vaste activa

48.817

51.284

laag. Daarnaast vallen ook de activiteiten van UPGRADE

Vlottende Activa

45.420

43.666

(contractstichting) en de Beheersstichting onder de

Totaal Activa

94.237

94.950

Eigen vermogen

69.042

64.765

Voorzieningen

18.136

22.049

7.059

8.136

94.237

94.950

geconsolideerde cijfers van Stichting COG.

Bij het samenstellen van de cijfers is rekening gehouden met de onderling

Kortlopende schulden

te elimineren posten binnen en tussen de verschillende onderdelen.

Totaal passiva

Ook wordt er in dit hoofdstuk een toelichting gegeven op het
treasurybeleid van COG en de continuïteitsparagraaf.

Het balanstotaal over 2021 is iets afgenomen ten opzichte van 2020.
Belangrijkste oorzaak is enerzijds de afwaardering (impairment) van de
locatie Dulon College in verband met de nieuwbouw en de vrijval
(verlaging) van de voorziening groot onderhoud van hetzelfde pand en
anderzijds het positieve resultaat als gevolg van de ontvangen, maar nog
niet uitgegeven NPO gelden, waarvoor een bestemmingsreserve is
gevormd. De daling van de kortlopende schulden wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat ultimo 2020 nog een bedrag van € 0,8 miljoen van
een geoormerkte subsidie nog ontvangen moest worden. Deze is in 2021
ontvangen en op balansdatum was deze vordering aanzienlijk lager.
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In paragraaf 6.5 worden de kengetallen vanuit de balans verder uiteen

voor twee jaar. In het voorjaar 2022 wordt het voorlopig model geëvalu-

gezet. Tabel 33 geeft een analyse van de herkomst en besteding van de

eerd. Aansluitend zal een voorstel worden gedaan voor een definitief

liquiditeit.

model vanaf 2023.

Tabel 33

2021

2020

7.097

2.484

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.747

-3.040

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

2.350

-556

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie liquide middelen

Allocatie van middelen binnen COG
In het huidige model wordt als basis voor de afdracht de ontvangen
lumpsum bekostiging vo en mbo gebruikt (exclusief corona-enveloppe
(NPO)). Voor de bestuurlijke laag, bestaande uit het college van bestuur,
raad van toezicht en concerncontrol worden de kosten in gelijke mate
verdeeld over het vo en mbo door hetzelfde percentage 1,22% toe te
passen op de lumpsumbekostiging. Voor bedrijfsvoering dragen het vo en
mbo verschillende percentages bij. Een vast percentage voor de materiële
huisvestingsuitgaven respectievelijk 8% (vo) en 16% (mbo) en een vast

6.2 Allocatie van middelen

percentage voor de overige werkzaamheden door bedrijfsvoering van
de afdelingen Facilitair & Huisvesting (personele uitgaven met o.a.

De huidige allocatie van middelen is gebaseerd op het voorlopig allocatie-

conciërges), HRM, Finance & Control, Inkoop, Marketing & communicatie,

model 2021 & 2022. Na jaren met verschillende afspraken bij de diverse

IT en bestuursondersteuning respectievelijk 13,7% (vo) en 19,5% (mbo).

onderdelen over de verdeling van de middelen is afgesproken om per

Eventuele nieuwe grote huisvestingsprojecten vallen niet onder de

2021 te werken met een nieuw allocatiemodel. Begin 2020 is een werk-

genoemde vaste percentages. Hier wordt een apart percentage voor

groep, met afvaardiging vanuit vo, mbo en bedrijfsvoering, gestart om te

afgesproken passende binnen de businesscase.

komen tot een haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar model
voor de verdeling van de middelen voor de onderdelen van COG.

De scholen hebben zelf de beschikking over de overige subsidies, overige
inkomsten en het resterend deel van de lumpsumbekostiging. Deze

Door de brede samenstelling van de werkgroep waren alle onderdelen

inkomsten kunnen de scholen inzetten voor het onderwijs en onderwijs

betrokken bij de totstandkoming van dit model. De medezeggenschaps

ondersteuning zoals zorgcoördinatoren, kwaliteitszorg en onderwijs

organen zijn tussentijds ook betrokken, eventuele zorgen en vragen zijn

beleidsmedewerkers evenals de leerling- en studentenadministratie.

meegenomen in het voorstel. Gezien de grote impact van het voorlopig
allocatiemodel op de onderdelen is gekozen om het model te gebruiken

102

Jaarverslag

2021

A Bestuursverslag

6.3 Analyse resultaat
Tabel 34

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

€

€

€

93.427.674

83.896.800

85.831.215

Overige overheidsbijdragen en subsidies

378.698

304.000

304.554

College-, cursus-, les- en examengelden

900.182

1.513.100

1.483.952

Opbrengst werk voor derden

1.040.363

1.131.800

473.027

Overige baten

3.392.271

3.031.500

4.211.040

99.139.188

89.877.200

92.303.789

74.412.934

70.110.900

70.402.128

Afschrijvingen

7.305.499

5.823.500

5.283.578

Huisvestingslasten

2.103.568

7.218.600

8.636.282

Overige lasten

10.984.929

11.742.300

9.828.820

Som der lasten

94.806.930

94.895.300

94.150.808

4.332.258

-5.018.100

-1.847.019

-55.235

-165.000

-93.166

Buitengewone baten

0

0

0

Buitengewone lasten

0

0

0

Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering

0

0

0

4.277.023

-5.183.100

-1.940.185

Baten
Rijksbijdragen OCenW

Som der baten
Lasten
Personele lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Financiële baten en lasten
Buitengewone bedrijfsvoering

Saldo exploitatie
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In 2021 waren de totale baten € 99,1 miljoen. Dit is € 6,8 miljoen hoger

Baten

dan in 2020 en € 9,7 miljoen hoger dan begroot. De lasten zijn € 0,6

Aan de batenkant vallen de rijksbijdragen € 9,7 miljoen hoger uit ten

miljoen hoger dan in 2020, maar € 0,1 miljoen lager dan begroot.

opzichte van de begroting. Dit komt niet alleen door de bijstellingen naar

Het exploitatieresultaat komt € 6,2 miljoen hoger uit dan 2020, en € 9,5

aanleiding van de cao afspraken en de hiervoor toegekende loon- en prijs

miljoen hoger dan begroot. Deze verschillen worden voor een belangrijk

compensatie 2021 vanuit het ministerie van OCW, maar voornamelijk door

deel veroorzaakt door de NPO middelen, die niet in de begroting meege-

de ontvangen NPO subsidies. Voor COG-vo bedraagt deze subsidie

nomen waren en door de vrijval van de voorziening groot onderhoud in

€ 3,6 miljoen en voor COG-mbo € 3,1 miljoen.

combinatie met de impairment vanwege de vernieuwbouw Dulon. De

Tabel 36

financiële lasten zijn lager dan begroot, aangezien er in 2021 overgestapt
is naar Schatkistbankieren. In de volgende paragrafen wordt hierop een

Herkomst van middelen

nadere toelichting gegeven.

Normvergoeding mbo

45.274.000 45,7%

41.823.000 46,5%

43.309.000 46,9%

Normvergoeding vo

34.052.000 34,3%

32.375.000 36,0%

32.981.000 35,7%

Projectgelden mbo

7.229.000 7,3%

5.906.000 6,6%

5.772.000 6,3%

Projectgelden vo

4.973.000 5,0%

2.053.000 2,3%

1.992.000 2,2%

Doorbetaling Rijksbijdrage SWV

1.900.000 1,9%

1.739.000 1,9%

1.777.000 1,9%

Overige overheidsbijdragen

379.000 0,4%

304.000 0,3%

305.000 0,3%

Studentbijdragen mbo

690.000 0,7%

1.123.000 1,2%

1.339.000 1,5%

Leerlingbijdragen vo

210.000 0,2%

390.000 0,4%

145.000 0,2%

Opbrengst werk voor derden

1.040.000 1,0%

1.132.000 1,3%

473.000 0,5%

Overige baten

3.392.000 3,4%

3.032.000 3,4%

4.211.000 4,6%

Per onderdeel ziet dit er als volgt uit:

Tabel 35

Resultaat 2021

Begroot

Realisatie

-250.000

2.022.571

0

-16.234

COG-mbo

-2.838.600

731.304

Arentheem Scholengroep

-1.342.000

941.354

Praktijkschool Arentheem

-137.000

292.808

Perron

-445.800

422.076

UPGRADE

-143.200

-136.664

Beheersstichting

-26.450

19.809

Geconsolideerd

-5.183.100

4.277.024

Bedrijfsvoering
Bestuurlijke laag

Totaal baten
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Normvergoedingen mbo en vo

werd in eerdere jaren ontvangen via de projectgelden en valt vanaf 2021

De normvergoedingen voor het vo en het mbo betreffen de rijksbekosti-

onder de normvergoeding.

ging voor de reguliere exploitatie. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op
de student- en leerlingaantallen en bij het mbo ook op de diploma-aan-

Projectgelden mbo en vo

tallen. De bekostigingssystematiek voor het mbo is gebaseerd op t-2 en

In 2021 zijn de projectgelden voor het mbo met € 1,5 mln gestegen ten

voor het vo op t-1. De bekostiging voor het mbo is daarmee gebaseerd

opzichte van het voorgaande jaar. De geoormerkte projectgelden zijn fors

op de student- en diploma-aantallen van 1 oktober 2019 en de bekosti-

hoger door de NPO subsidies Extra handen voor de klas en de Inhaal &

ging voor het vo op de leerlingaantallen van 1 oktober 2020.

Ondersteuningsprogramma’s, welke in het voorjaar van 2021 opgesteld
dan wel verlengd zijn. De afwijking van de niet-geoormerkte projectgelden

Bij het mbo was sprake van een stijging van 77 studenten in 2019 ten

mbo betreft een lagere beschikking inzake het investeringsdeel (o.b.v.

opzichte van 2018. Deze stijging valt uiteen in een daling van 174 BOL-

aandeel rijksbijdragen en aandeel niveau 2 studenten) van de subsidie

studenten en een stijging van 237 BBL’ers, hetgeen resulteert in een lagere

Kwaliteitsagenda. Bij het COG-vo vallen de projectgelden (excl. NPO)

lumpsum bekostiging ten opzichte van 2020. Daarnaast heeft de bijstelling

€ 0,4 miljoen lager uit dan begroot, dit komt met name door de verschui-

van de macrobudgetten in verband met compensatie voor uitgaven vanuit

ving van de prestatiebox zoals hierboven ook is beschreven. Voor 2021 is

het loonakkoord invloed. Ten opzichte van de begroting 2021 heeft in de

er een bedrag verantwoord van € 3,6 miljoen aan NPO gelden aan baten,

voorjaarsnota van OCW loon- en prijsbijstelling plaatsgevonden. Voor het

niet al deze baten zijn ook ingezet waardoor er een bestemmingsreserve

mbo bedroeg dit € 1,05 mln. Daarnaast is in het voorjaar van 2021 het

ontstaat per 31-12-2021.

NPO gelanceerd door OCW. Besloten is om een deel van de beschikbare
subsidie uit te keren als lumpsum. Vanuit de verhoogde instroom ontvingen

Bijdrage SWV

wij € 1,025 mln en de corona envelop bedraagt € 0,6 mln. Daarnaast is er

De bijdrage van de SWV’s (SWV Passend Onderwijs vo Barneveld-Veenen-

vanwege de halvering van het cursusgeld voor studenten een tegemoet

daal en SWV de Verbinding) waren in 2021 iets hoger dan in 2020.

koming van € 150K via de lumpsum beschikt. Na de accountantscontrole is
Overige overheidsbijdragen en subsidies

ons aandeel in de rijksbekostiging nog opgehoogd met ruim € 180K.

De bijdrage van de gemeente Rheden is gestegen ten opzichte van 2020.
Voor het COG-vo is op peildatum 1 oktober 2020 het leerlingaantal
gedaald met 89 ten opzichte van 1 oktober 2019. Daarentegen is de

College-, cursus, - les- en examengelden

normvergoeding voor het vo met € 1,7 miljoen gestegen t.o.v. de

Per 1 augustus 2021 is een wet in werking getreden die ervoor zorgt dat

begroting dit heeft met name te maken met de loon- en prijsbijstelling die

de ouderbijdrage vrijwillig is. Hierdoor mogen alle leerlingen meedoen

is doorgevoerd als gevolg van de nieuwe CAO-vo. In 2021 is er ook geko-

aan de activiteiten die de school organiseert, ook al is de vrijwillige

zen om een deel van de prestatiebox toe te voegen aan de lumpsum, dit

ouderbijdrage niet betaald. Ten opzichte van de begroting zijn de baten
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€ 100.000 lager. De locatiedirecteuren hopen en verwachten dat de

De personeelskosten zijn hoger dan begroot. Enerzijds door de loon

ouders voor het grootste gedeelte blijven betalen. Vanwege corona is er

stijging vanuit de CAO (waarvoor een compensatie heeft plaatsgevonden),

ook een aantal activiteiten niet doorgegaan. Er staan daarom ook minder

maar ook vanwege de extra inzet van personeel in het kader van de NPO

kosten tegenover. Voor het mbo waren de baten van de college, cursus,

(€ 2,1 mln).

les- en examengelden € 430K lager dan na begroot, waarbij de halvering
van het cursusgeldtarief voor schooljaar 2021-2022 voor een daling van

In verband met de aanstaande vernieuwbouw van het Dulon College heeft

€ 200K zorgt en de baten voor internationaliseringprojecten € 230K lager

er een impairment plaatsgevonden van de panden aan de Reehorsterweg

uitvallen. De subsidietoekenningen vanuit Erasmus gaan door, maar door

80 en de Bovenbuurtweg 9 te Ede. Dit in verband met de geplande

het uitblijven van de lasten zijn deze baten op de balans ondergebracht,

buitengebruikstelling van beide panden. Momenteel staat de planning

zodat deze als dekking voor kosten in 2022 en 2023 kunnen dienen.

voor deze buitengebruikstelling voor Reehorsterweg 80 op 1 juli 2022 en
voor Bovenbuurtweg 9 op 1 januari 2024. Voor beide panden is derhalve

Overige baten

een impairment verwerkt van in totaal € 2,03 miljoen. Daarnaast is er in

De overige baten waren € 0,35 miljoen hoger dan begroot. De opbrengsten

2021 minder of later geïnvesteerd, waardoor de afschrijvingen € 0,5 mln

werk voor derden zijn iets lager dan begroot, maar hoger dan vorig jaar.

lager zijn dan begroot. Bij de huisvestingslasten is sprake van een vrijval



van de voorziening groot onderhoud in verband met de aanstaande
Lasten

vernieuwbouw Dulon ter grootte van € 3,6 mln. Daarnaast is het Meerjaren

In 2021 zijn de totale lasten € 0,7 miljoen hoger dan vorig jaar en in lijn

Onderhoudsplan voor 2022 en verder ook bijgesteld met een aanvullende

met de begrote lasten. Echter in onderstaande tabel is een weergave van

vrijval van € 1,2 mln. Bij de overige lasten wordt de daling voornamelijk

de samenstelling van de exploitatielasten van COG in 2021:

veroorzaakt door lagere projectlasten bij het mbo. Onder andere Osiris,
VSV en Spring.

Tabel 37
Verdeling van de lasten
Personele lasten

2021

%

Begroot

%

2020

%

74.413.000

78,5%

70.111.000

73,9%

70.402.000

74,8%

Afschrijvingen

7.305.000

7,7%

5.824.000

6,1%

5.284.000

5,6%

Huisvestingslasten

2.104.000

2,2%

7.219.000

7,6%

8.636.000

9,2%

Overige lasten

10.985.000

11,6%

11.742.000

12,4%

9.829.000

10,4%

Totaal lasten

94.807.000

100,0%

94.896.000

100,0%

94.151.000

100,0%
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6.4 Treasury
Alle treasury-activiteiten zijn ondergeschikt en dienend aan de missie en

Voor de nieuwbouw Dulon is vanuit de treasurycommissie een aanvraag

visie van de stichting zoals onder andere opgenomen in het Strategisch

opgesteld voor het verkrijgen van een borgstelling bij het OCW, waarmee

Perspectief. Om de treasurycommissie te ondersteunen maken wij gebruik

een lening kan worden aangevraagd bij de Schatkist. Hiertoe zijn o.a. de

van een externe onafhankelijke adviseur voor inbreng van specifieke

huidige financiële convenanten en garantstellingen beoordeeld en indien

kennis van de financiële markt, borging van objectiviteit & onafhankelijk-

noodzakelijk aangepast.

heid en verdere professionalisering van de treasury-activiteiten. De
externe ondersteuning op het gebied van treasury is in 2021 geëvalueerd

Per 22 maart 2021 is COG overgegaan tot schatkistbankieren. Dit heeft

in de treasurycommissie en vanwege de toegevoegde waarde van de

o.a. geleid dat de bankrekeningen structuur van COG is geoptimaliseerd,

externe ondersteuning, is besloten om deze te continueren. De treasury-

geen negatieve rente wordt berekend over het positief saldo en het

commissie heeft in 2021 driemaal vergaderd. De volgende acties stonden

tegenpartijrisico is gedaald. Deze overstap is vloeiend verlopen.

genoteerd in het treasuryjaarplan 2021. Per actiepunt is aangegeven op
Gevoerde beleid

welke wijze aan de geformuleerde opdracht invulling is gegeven.

In 2021 is conform het geldende treasurystatuut en de regeling Beleggen

Tabel 38

en Belenen OCW gehandeld. Vanwege de overstap naar Schatkist

Actiepunt

Status

1

Overstappen naar
Schatkistbankieren

Per 22 maart 2021 is COG overgestapt naar
Schatkistbankieren

2

De dienstverlening
van de huisbank
(Rabobank) evalueren

Dit is afgerond. In de Treasurycommissie d.d. 18
november 2021. Geconcludeerd is dat COG tevreden
is met de huisbank en is er geen aanleiding om een
overstap in gang te zetten

bankieren is het betalingsverkeer primair ondergebracht bij de Rabobank.
Daardoor hebben we de rekeningen bij ABN AMRO Bank en ING Bank
opgezegd. De private middelen zijn ondergebracht bij Svenska Handelsbanken. Zij hanteren geen negatieve rente over het gestalde saldo. Alle
tegenpartijen voldoen aan de minimaal vereiste rating (single A) conform
de regeling belenen, beleggen en derivaten 2016 OCW. COG heeft
ultimo 2021 geen uitstaande beleggingen, leningen en derivaten.

Daarnaast heeft de treasurycommissie een voorstel gemaakt voor het
Treasuryjaarplan 2022 en is het treasurystatuut herijkt en aangepast
vanwege de overstap naar Schatkistbankieren. Verder is het cvb en de RvT
afgelopen jaar 2 keer geïnformeerd met een treasuryrapportage waarin
o.a. de liquiditeitsprognoses en de ontwikkelingen in de markt zijn opgenomen.
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6.5 Continuïteitsparagraaf
De verwachte ontwikkeling van de financiële resultaten over 2021 tot en

In de voorliggende meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met

met 2026 is in onderstaande tabel opgenomen. In deze verwachte ontwik-

de verkoop van de panden Reehorsterweg 90, Zandlaan 29A, Kramers

keling is rekening gehouden met de investering in de vernieuwbouw

gildeplein 3 en de Gruttostraat 1. De definitieve besluitvorming hierover

Dulon en de daarmee gepaard gaande externe financieringsbehoefte.

moet nog plaatsvinden.

Tabel 39
Staat van
Baten en Lasten

Jaarrekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

€

€

€

€

€

€

93.427.674

87.806.100

85.486.500

82.626.300

82.549.200

83.504.500

Overige overheidsbijdragen en subsidies

378.698

1.707.400

1.567.800

1.310.800

953.800

953.800

College-, cursus-, les- en examengelden

900.182

1.458.500

1.472.800

1.449.500

1.426.800

1.406.200

Opbrengst werk voor derden

1.040.363

672.100

515.900

533.275

538.275

543.275

Overige baten

3.392.271

2.077.500

2.196.400

2.265.400

2.254.900

2.254.200

99.139.188

93.721.600

91.239.400

88.185.275

87.722.975

88.661.975

74.412.934

76.237.500

71.044.900

68.782.875

66.470.075

65.412.675

Afschrijvingen

7.305.499

4.768.300

4.555.700

4.756.900

5.470.800

5.299.300

Huisvestingslasten

2.103.568

8.404.999

8.980.199

7.258.820

6.768.899

6.768.899

Overige lasten

10.984.929

10.919.100

9.251.400

9.034.400

8.615.500

8.680.500

Som der lasten

94.806.929

100.329.899

93.832.199

89.832.995

87.325.274

86.161.374

(55.235)

(30.000)

(28.800)

(27.600)

(26.400)

(25.200)

4.277.023

(6.638.299)

(2.621.599)

(1.675.320)

371.301

2.475.401

Baten
Rijksbijdragen OCW

Som der baten
Lasten
Personele lasten

Financiële baten en lasten
Saldo exploitatie
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Baten

Vanuit deze bestemmingsreserve zullen deze baten in 2022 uitgegeven voor

De baten laten een dalende trend zien. Per saldo is er sprake van een daling

de doelstellingen vanuit NPO, waardoor hier in 2022 wel kosten voor

van het aantal leerlingen en studenten de komende jaren (zie tabel), als

gemaakt worden maar geen baten (meer) tegenover staan. Het verschil

gevolg van de demografische ontwikkelingen in de regio. Daarmee is er

tussen 2022 en 2023 wordt veroorzaakt door de kasschuif van de resultaat-

ook sprake van een daling van de rijksbijdrage. Vanuit de vooruit ontvangen

afhankelijke subsidie kwaliteitsafspraken voor het COG-mbo. Deze kwaliteit-

NPO gelden in 2021 zijn de baten voor een belangrijk deel al opgenomen

safspraken lopen tot en met 2022. In 2023 volgt de beoordeling over het

in het resultaat over 2021. Immers, vanwege de verslaggevingsregels kan

behalen van de gestelde doelen en de bijbehorende vaststelling van de

deze niet als vooruitbetaald aangemerkt worden en wordt hiervoor een

subsidie. Uitgaande van ons aandeel in deze totale subsidie betreft het een

bestemmingsreserve gevormd.

verschuiving van € 2.346.100 aan baten van 2022 naar 2023. De inschatting
van de overige inkomsten is op gelijk niveau als voorgaande jaren.

Tabel 40
Arentheem Scholengroep (excl. vavo en incl. pro)
Perron (incl pro)
COG-mbo
COG-mbo vavo
Totaal

01-10-2019

01-10-2020

01-10-2021

01-10-2022

01-10-2023

01-10-2024

01-10-2025

2.725

2.652

2.619

2.621

2.577

2.575

2.554

962

970

919

918

901

859

859

6.196

6.500

6.157

6.560

6.634

6.634*

6.634*

204

135

192

175

190

190*

190*

10.087

10.257

9.887

10.274

10.302

10.258

10.237

* Voor de teldata 1-10-2024 en 1-10-2025 zijn bij het COG-mbo nog geen studentprognoses bekend. Deze zijn op hetzelfde niveau als 1-10-2023 gehouden.
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Lasten

Vanwege de NPO inzet van mensen in 2022 is er sprake van hogere perso-

De personele lasten, relatief het grootste aandeel in de kosten, dalen mee

neelskosten. Dit betreft tijdelijke extra inzet om de doelen vanuit het NPO

met de verwachte daling in het aantal studenten/ leerlingen. De verwachte

programma te realiseren. Verder is COG een Strategisch personeelsplan

ontwikkeling van de fte’s is als volgt:

aan het uitwerken. De verwachte effecten hiervan zijn meegenomen in de
ontwikkeling van de personeelskosten.

Tabel 41
2022

2023

2024

2025

2026

COG-mbo

404

385

389

370

362

maken met de nieuwbouw Dulon. Deze investering (in de begroting

Arentheem Scholengroep

225

218

210

210

210

2022-2026 opgenomen voor € 51,4 (totaalbedrag voor de investering en

Perron

134

126

122

122

122

COG-bedrijfsvoering

139

134

134

129

129

9

9

9

9

9

911

872

864

839

832

Bestuurlijke laag
Totaal

De afschrijvingen laten de komende jaren een stijging zien. Dit heeft te

de tijdelijke huisvestingskosten) zorgt voor een stijging van de afschrijvingslasten, aangezien het huidige gebouw lagere afschrijvingslasten kent.
Echter, bij het opstellen van de begroting 2022-2026 is afgesproken om
het aandeel van de afschrijvingslasten ten opzichte van de totale lasten te
laten afnemen, zodat deze minder afwijken van deze lasten in de onderwijssectoren vo en mbo. Dit heeft geresulteerd in een sobere investeringsbegroting. Wat niet in de begroting opgenomen is, is de versnelde

De verdeling qua functiecategorie is te zien in onderstaande tabel:

afschrijving van het huidige Dulon pand. Dit zorgt voor een incidentele
extra last. Hier waren we ook vanuit gegaan bij het opstellen van de

Tabel 42

begroting. Bij het opstellen van de begroting is het uitgangspunt geweest

2022

2023

2024

2025

2026

18

17

17

17

17

OP

582

564

560

56

537

OOP

103

98

94

92

92

OBP excl. directie

209

193

193

187

187

verlaging van deze kosten. Niet alleen door de voorziene verkoop van

Totaal

911

872

864

839

832

enkele kleine panden en bijbehorende lasten, maar ook omdat de

Directie

dat deze last in 2021 opgenomen zou worden.
De huisvestingslasten zijn de komende drie jaar een stuk hoger als gevolg
van de kosten die we moeten maken voor de tijdelijke huisvesting tijdens
de nieuwbouw Dulon. Na deze periode is er sprake van een sterke

exploitatiekosten (energie, schoonmaak, etc) van de nieuwbouw Dulon
Bovenstaande cijfers zijn het gemiddelde over een jaar. Dit geldt voor beide

een stuk lager zijn.

tabellen. De cijfers laten de ontwikkeling zien over meerjaren. De uitstroomcijfers en nadere duiding ervan zijn opgenomen in het hoofdstuk P&O.
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Artist impression hernieuwbouw Dulon

De overige lasten dalen de komende jaren. Dit wordt ook voor een deel

‘normale bedrijfsuitoefening’ komt daarmee op € 1,4 mln wat ongeveer

verklaard doordat het project Osiris in 2022 afgerond gaat worden en

gelijk is aan de, binnen de stichting afgesproken, toegestane tekorten.

daarna geen incidentele projectkosten zijn begroot.

Meerjarig wordt het tekort, al dan niet met taakstellingen, omgebogen
naar een positief resultaat voor de stichting vanaf 2025.

Resultaat
Overall kan geconcludeerd worden dat in 2022 sprake is van een fors

Ten aanzien van de contractactiviteiten is in de begroting uitgegaan van

verwacht verlies, maar dat dit voor een belangrijk deel te maken heeft met

een dekkende exploitatie. De inburgeringsactiviteiten zijn COG niet

de Kasschuif Kwaliteitsagenda en NPO (€ 3,7 mln) en incidentele uitgaven

gegund, deze opbrengsten en lasten komen in de loop van 2022 te

(zoals Osiris en tijdelijke huisvesting Dulon, € 1,5 mln). Het tekort uit

vervallen.
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Toelichting op de balans
Hieronder is de balansontwikkeling de komende jaren weergegeven

Tabel 43
Meerjaren balans

Jaarrekening
2020

Jaarrekening
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

ACTIVA
Vaste Activa

€

€

€

€

€

€

€

51.284.495

48.817.294

60.293.738

82.754.048

89.882.527

86.887.943

86.180.056

2

2

2

2

2

2

2

3.144.361

2.548.316

2.548.316

2.548.316

2.548.316

2.548.316

2.548.316

40.521.448

42.871.630

34.394.317

25.277.888

14.708.915

16.966.279

20.329.957

94.950.306

94.237.242

97.236.374

110.580.254

107.139.760

106.402.540

109.058.331

Eigen vermogen (stand 01-01)

66.705.351

64.765.164

69.042.187

62.403.888

59.782.289

58.106.968

58.478.269

Resultaat

(1.940.187)

4.277.023

(6.638.299)

(2.621.599)

(1.675.320)

371.301

2.475.401

Eigen vermogen

64.765.164

69.042.187

62.403.888

59.782.289

58.106.968

58.478.269

60.953.669

10.555.000

26.023.000

25.113.000

24.203.000

23.293.000

17.218.719

17.716.198

16.861.024

16.662.504

17.752.895

Vaste activa
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vlottende activa excl. liquide middelen
Liquide middelen
Totaal Activa

ACTIVA
Eigen Vermogen

Vreemd vermogen
Lening
Voorzieningen
Voorzieningen

22.048.969

18.136.288
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Investeringen

omvang van deze middelen wordt hiervoor een externe lening aangetrok-

In voorgaande overzicht zijn de geconsolideerde balansen uit de meer

ken. Voor zowel de kortlopende schulden als de vlottende activa is voor

jarenbegroting 2022-2026 weergegeven. Zoals beschreven in de vorige

de begroting 2022 en verder het bedrag gelijk gehouden aan de omvang

paragraaf zijn de financiële consequenties voor de balansposities met

zoals deze ultimo 2021 was voorzien.

betrekking tot de nieuwbouw Dulon (waaronder ook de externe financiering) en de overige ontwikkelingen op huisvestigingsgebied uit het strate-

Eigen vermogen

gisch huisvestingsplan in de begrote cijfers opgenomen. Ten aanzien van

Bij het opstellen van de begroting is het uitgangspunt geweest dat de het

het laatste punt wordt er vanuit gegaan dat we op termijn minder vier-

resultaat over 2021 volledig zal worden toegevoegd aan de algemene

kante meters nodig hebben. Dat zouden we kunnen realiseren (nog geen

reserves. Echter, voor de NPO middelen die in 2021 zijn ontvangen,

genomen besluit), om vier kleinere panden in ons bezit te verkopen. In de

maar nog niet uitgegeven is een bestemmingsreserve gevormd (zie

balansontwikkeling gaan we uit van deze verkoop in 2024 tegen boek-

Jaarrekening), waaruit in 2022 zal worden onttrokken. Meerjarig neemt het

waarde en ook een vrijval van de voorziening groot onderhoud voor deze

vermogen iets af als gevolg van de verwachte verliezen. Daarna zal het

panden. Verder dient ten aanzien van dit punt opgemerkt te worden dat

vermogen stabiliseren.

we in 2021 de voorziening groot onderhoud ten aanzien van het huidige
pand Dulon hebben laten vrijvallen, dit is ten gunste gekomen van het
vermogen. Vanaf 2024 zal er weer opgebouwd worden in de voorziening
groot onderhoud voor het nieuw te bouwen pand. De verdere investeringen betreffen ‘reguliere’ investeringen ten behoeve van verbouwingen,
inventaris en leermiddelen.
COG-voldoet momenteel aan de wettelijke vereisten ten aanzien van
verduurzaming van de gebouwen. Er zijn in 2021 geen omvangrijke
investeringen met betrekking tot duurzaamheid gedaan. Voor de nieuwbouw is hier aandacht voor. Er is momenteel geen concreet duurzaamheidsbeleid. Er zijn echter in de begroting in 2025 wel duurzaamheids
investeringen meegenomen. Deze zijn nog niet concreet uitgewerkt.
Liquiditeitsontwikkeling
De liquide middelen nemen af als gevolg van de inzet van deze middelen
voor de nieuwbouw Dulon. Aangezien de investering groter is dan de
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De meerjarenliquiditeitsontwikkeling ziet er als volgt uit:

Tabel 44
Kasstroom

Jaarrekening
2020
€

Begroting Jaarrekening
2021
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

€

€

(1.847.019)

(5.018.050)

4.332.258

(6.608.299)

(2.592.799)

(1.647.720)

397.701

2.500.601

(93.166)

(165.000)

(55.235)

(30.000)

(28.800)

(27.600)

(26.400)

(25.200)

Afschrijvingen

5.172.287

5.823.500

7.214.323

4.768.300

4.555.700

4.756.900

5.470.800

5.299.300

Dotatie personeelsvoorzieningen

1.430.937

885.900

1.480.293

1.065.500

835.500

785.500

785.500

785.500

(1.436.553)

(885.900)

(1.777.613)

(1.065.500)

(835.500)

(785.500)

(785.500)

(785.500)

2.862.659

1.460.150

1.460.150

1.090.800

1.062.400

1.444.500

1.401.700

1.401.700

-2.493.234

(4.953.236)

Saldo exploitatie excl. rentebaten
Rentebaten/lasten

Onttrekkingen personeelsvoorzieningen
Dotatie groot onderhoud
Vrijval voorziening groot onderhoud

€

€

Vrijval ivm. verkoop panden
Onttrekkingen groot onderhoud

€

€

€

(849.979)
(458.576)

-

(122.275)

(2.008.369)

(564.920)

(1.449.695)

(1.600.221)

(311.309)

Mutaties vlottende middelen

-3.147.002

-

(481.363)

-

-

-

-

-

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.483.567

(392.634)

7.097.302

(2.787.568)

2.431.580

2.226.406

5.643.580

8.865.092

(3.217.312)

(6.300.038)

(4.838.296)

(16.244.744)

(27.016.010)

(14.318.604)

(2.476.216)

(4.591.413)

177.366

-

91.176

-

-

2.433.225

-

-

Aantrekken lening

-

-

-

10.919.000

16.378.000

-

-

-

Aflossing lening

-

-

-

(364.000)

(910.000)

(910.000)

(910.000)

(910.000)

(3.039.946)

(6.300.038)

(4.747.120)

(5.689.744)

(11.548.010)

(12.795.379)

(3.386.216)

(5.501.413)

(556.379)

(6.692.672)

2.350.182

(8.477.312)

(9.116.430)

(10.568.973)

2.257.364

3.363.679

41.077.826

44.575.138

40.521.448

42.871.630

34.394.317

25.277.888

14.708.915

16.966.279

(556.379)

(6.692.672)

2.350.182

(8.477.312)

(9.116.430)

(10.568.973)

2.257.364

3.363.679

40.521.448

37.882.466

42.871.630

34.394.317

25.277.888

14.708.915

16.966.279

20.329.957

Investeringen
Grond
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Totale kasstroom
Saldo Liquide midddelen 01-01
Kasstroom
Liquide middelen 31-12
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Financiële kengetallen

In september 2021 is door Concerncontrol en de afdeling Finance &

In het najaar 2021 is een voorstel voor eigen financiële streefwaarden

Control een notitie opgesteld waarin een aantal financiële streefwaardes

aangenomen en opgenomen in de Meerjarenbegroting. Dit heeft geleid

worden voorgesteld, specifiek voor COG. Bij deze streefwaardes zijn gelijk

tot het onderstaande overzicht van de financiële kengetallen COG t.o.v.

meegenomen de door de onderwijsinspectie gehanteerde en in 2021

de signaleringswaarden Inspectie, Schatkistbankieren en onze eigen

gewijzigde signaleringswaarden, het financieel risicoprofiel van COG en

streefwaarden.

het Schatkistbankieren.

De volgende streefwaarden en signaleringswaarden zijn vastgesteld:

Tabel 45
Omschrijving

Signaleringswaarden
Inspectie 2021

Signaleringswaarden
schatkistbankieren

1

Solvabiliteit 2, ((eigen vermogen
+voorzieningen)/ totale passiva)

< 0,3

< 0,3

30% solvabiliteit te verhogen met € 7,6 miljoen vanuit het
financieel risicoprofiel plus een gelijk aandeel van € 7,6 miljoen
voor incidentele uitgaven.

2

Liquiditeit (current ratio), (vlottende activa/
kort vreemd vermogen)

< 0,75 (groot bestuur)

< 0,5

>1

3

Rentabiliteit (resultaat/totale baten)

-

0%

Maximaal -3% per jaar die uitsluitend ingezet kan worden voor
incidentele inkomsten en uitgaven

4

Bovenmatig publiek eigen vermogen
((0,5 * aanschafwaarde gebouwen * 1,27) +
(boekwaarde resterende materiële vaste
activa) + (omvangafhankelijke rekenfactor *
totale baten))

>1

-

<1

5

Personele lasten/totale lasten

-

> 80%

6

Debt Service Ratio (DSCR)

-

< 1,5

7

Interest Coverage Ratio (ICR)

-

<2

8

Absolute omvang liquide middelen

Funderend onderwijs:
€100.000 mbo en ho:
€2 miljoen

-

Streefwaarde COG

>2

10% van de opbrengsten aan verhogen met € 7,6 miljoen,
zijnde risicobuffer
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Als we kijken naar de jaarrekening 2021 en de begroting 2022-2026 dan
ziet dat er als volgt uit ten aanzien van de signaleringswaarden van de
Inspectie en de Schatkist:

Tabel 46
Kengetallen

Signalerings
waarde inspectie

Signaleringswaarde
schatkist

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

1 Solvabiliteit 2

< 0,3

< 0,3

93%

82%

70%

70%

71%

72%

2 Liquiditeit

< 0,75

< 0,5

6,43

5,23

3,94

2,44

2,76

3,24

0,0%

4,4%

-7,1%

-2,9%

-1,9%

0,4%

2,8%

1,2

nb

nb

nb

nb

3 Rentabiliteit
4 Bovenmatig vermogen

>1

5 Personele lasten/ totale lasten

>80%

80%

76%

76%

77%

76%

76%

6 Debt Service ratio

< 1,5

nvt

-4,8

2,0

3,3

6,2

8,3

<2

nvt

-222

-92

-62

13

97

42,9

34,4

25,3

14,7

17,0

20,3

7 Interest Coverage Ratio (ICR)
8 Absolute omvang liquide middelen

€ 2 mln

Verklaringen
- Solvabiliteit 2: Eigen vermogen (incl. voorzieningen)/Totale vermogen
- Liquiditeit: (Vlottende activa+ Liquide middelen)/Kortlopende schulden
- Interest Coverage Ratio: (Exploitatieresultaat + rentelasten)/ Rentelasten
- Rentabiliteit: Exploitatieresultaat/totale baten reguliere bedrijfsvoering
- Debt Service ratio: (Exploitatieresultaat +Rentelasten + Afschrijvingen)/(Rentelasten +Aflossingen)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat we ten aanzien van de rentabiliteit en ICR
niet de signaleringswaarde van de Schatkist halen. Echter, het exploitatieresultaat zal wel na 2025 positief worden. Dit was bij de financierings
aanvraag bij de Schatkist bekend en daarmee vormt dit (en de te lage ICR)
geen issue voor de korte termijn als de financiering ook daadwerkelijk
verstrekt wordt door de Schatkist. Voor de signaleringsnormen van de
Inspectie voldoen we de komende jaren volledig.
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Ten aanzien van onze eigen streefwaarden komt het er als volgt uit te zien:

Tabel 47
Kengetallen

Streefwaarde
COG

1 Solvabiliteit 2

1)

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Norm (x 1mln)

43,47

44,37

48,37

47,34

47,12

47,92

Waarde ( x € 1 mln)

87,18

79,62

77,50

74,97

75,14

78,71

2 Liquiditeit

>1

6,43

5,23

3,94

2,44

2,76

3,24

3 Rentabiliteit

2)

4,4%

-7,1%

-2,9%

-1,9%

0,4%

2,8%

4 Bovenmatig vermogen

<1

1,2

nb

nb

nb

nb

nb

5 Personele lasten/ totale lasten

Geen

6 Debt Service ratio

>2

nvt

-4,8

2,1

2,6

6,3

7,9

7 Interest Coverage Ratio (ICR)

Geen

8 Absolute omvang liquide middelen

3)

Norm (x 1mln)

18,5

17,0

16,7

16,4

16,4

16,5

Waarde

42,9

34,4

25,3

14,7

17,0

20,3

1): 30% solvabiliteit te verhogen met € 7,6 miljoen vanuit het financieel risicoprofiel plus een gelijk aandeel van € 7,6 miljoen voor incidentele uitgaven.
2): maximaal -3% per jaar die uitsluitend ingezet kan worden voor incidentele inkomsten en uitgaven
3): 10% van de opbrengsten aan verhogen met € 7,6 miljoen, zijnde risicobuffer

Belangrijk om te constateren is dat we qua solvabiliteit alle jaren blijven

Op basis van de kengetallen blijven we met de voorliggende begroting

voldoen, ondanks de exploitatietekorten de komende 3 jaar. Dat geeft ook

binnen de wenselijke streefwaarden, los van voornoemde liquiditeit), op

ruimte voor tegenvallers, het financieel risicoprofiel en ook voor investerin-

de rentabiliteit na. Dit is bekend en het streven is een sluitende meer

gen in incidentele uitgaven zoals onderwijsinnovatie. In 2024 wordt de

jarenbegroting in 2025.

streefwaarde van COG voor de absolute omvang van liquide middelen
niet gehaald. Dit zal worden opgelost middels een kredietfaciliteit bij de

Het bovenmatig vermogen komt boven de signaalwaarde van 1. Echter, in

staat (schatkist).

het vermogen is ook de bestemmingsreserve vanuit de ontvangen incidentele NPO middelen opgenomen. Voor deze incidentele middelen is al
een bestedingsplan vastgesteld. Zonder de NPO middelen zou de waarde
uitkomen op 0,97 en is er geen sprake van een bovenmatig vermogen.
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6.6 Risicomanagement, risico’s en onzekerheden
Ons risicobeheersingssysteem en controlesysteem is erop gericht om de

Het instrumentarium van deze cyclus bestaat uit:

doelstellingen, zoals opgenomen in het Strategisch Perspectief, de

- Strategisch Perspectief 2019-2022

Kwaliteitsagenda en onderliggende plannen mogelijk te maken. Het

- Kwaliteitsagenda (mbo)

risicobeheersingssysteem en controlesysteem bestaan uit het integraal

- Kaderbrief

Kwaliteitsstelsel en de P&C-cyclus van COG.

- Locatie-/schoolplannen
- Teamplannen (mbo en vanaf 2021 ook voor COG-bedrijfsvoering)

Het integraal kwaliteitsstelsel

- (Meerjaren-)begroting en begrotingen per onderdeel

In 2020 is het integraal kwaliteitsstelsel geactualiseerd waarbij de doelen

- Tussentijdse (management)rapportages per trimester (per onderdeel

nader zijn gespecificeerd en de P&C-cyclus is aangepast. Het integraal

voor het cvb en per locatie/school binnen het mbo en vo)

kwaliteitsstelsel omvat gemeenschappelijke kaders en uitgangspunten met

- Maandelijks overzichten financiën, hrm, rendementen en studenten-

betrekking tot kwaliteitszorg en planning & verantwoording. Ieder onder-

volgsysteem (mbo)

deel (mbo en vo) heeft een eigen kwaliteitszorgsysteem dat aansluit bij het
integraal kwaliteitsstelsel van COG. De gekozen systematiek past binnen

Beschreven ambities worden in plannen nader toegelicht (Strategisch

de eigen context en cultuur van het organisatieonderdeel. Systematisch en

Perspectief, sectorakkoorden, Kaderbrieven, school-, locatie- en team

cyclisch werken is één van de uitgangspunten in het kwaliteitsstelsel. Dat

plannen). Deze plannen zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve

wil zeggen dat op elk organisatieniveau (COG - school - locatie – team/

gegevens, zoals tevredenheidsonderzoeken, kwaliteitsonderzoeken en

afdeling/sectie – medewerker) de pdca-cyclus wordt doorlopen.

audits. Onafhankelijke externen worden betrokken bij de beoordeling van
de onderwijskwaliteit. Het doel van de P&C-cyclus is om met elkaar te

De P&C-cyclus

bespreken hoe we er voor staan en te bepalen of we de juiste koers volgen.

De P&C-cyclus is ondersteunend aan het onderwijsproces en de bedrijfs-

Dit doen we vanuit een integraal perspectief. Financiële, personele midde-

voering. In deze cyclus zijn de plan- en verantwoordingsdocumenten

len en de onderwijsresultaten worden met elkaar bekeken en besproken.

opgenomen. De in 2019 gestarte nieuwe P&C-cyclus, is vanaf 2020

De werkingskracht van de cyclus wordt bepaald door de kwaliteit van de

verankerd in het integraal kwaliteitsstelsel.

producten en de wijze waarop hierover de dialoog wordt gevoerd. De
dialoog vindt onder andere plaats tijdens de trimestergesprekken op basis
van de trimesterrapportage inclusief een risicoparagraaf. Hierdoor ondersteunt de P&C-cyclus de cultuur van de organisatie.
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Overige gebruikte instrumenten vanuit het integraal kwaliteitsstelsel

opbrengsten worden meegenomen. Deze risico’s zijn bij de eerste analyse

binnen COG zijn:

buiten beschouwing gelaten vanwege de implementatie van een nieuw

- Governance handboek, met daarin o.a. het toezichtskader RvT en het

studenten informatiesysteem.

bestuursreglement
- Vergelijkingen met benchmarkgegevens

Voor 2021 is geen aanleiding om te veronderstellen dat de risicobeheer-

- Risicogerichte audits en kwaliteitsaudits

sings- en controlesystemen ten aanzien van financiële verslaggevings

- Risicosessies

risico’s niet naar behoren hebben gefunctioneerd.

Risicosessies 2021

Belangrijkste risico’s van COG

In het voorjaar van 2021 is een risicoscan uitgevoerd met een afvaardiging

Door het toepassen van instrumentarium uit het interne risicobeheersings-

van de organisatie inclusief de RvT en het GMO. Hiermee is zicht

en controlesysteem worden risico’s waar mogelijk beheerst, de kansen op

verkregen op de belangrijkste financiële risico’s, de (aanwezige) beheers-

fouten verkleind en het nemen van verkeerde beslissingen beperkt.

maatregelen, de werking van de beheersmaatregelen en de netto risico’s

Toch blijft de kans bestaan dat een onvoorziene omstandigheid en niet

waarvoor een buffervermogen noodzakelijk is. Dit is vertaald in een finan-

geïdentificeerde risico’s zullen voorkomen. Geen enkel systeem van risico-

cieel risicoprofiel voor COG en wordt nader toegelicht onder belangrijkste

beheersing en interne controle kan absolute zekerheid bieden. Een goed

risico’s en onzekerheden.

voorbeeld is de huidige pandemie en de gevolgen voor het onderwijs.
Dit had niemand kunnen voorzien en wat de uiteindelijke impact hiervan

In de tweede helft van 2021 heeft een fraude risicoanalyse plaats

zal zijn, is nog steeds niet bekend. De dialoog over risico’s, zoals tijdens

gevonden. De directie en het management hebben de verantwoordelijk-

trimestergesprekken en cmt, heeft echter wel bijgedragen aan de flexibili-

heid om de organisatie zo in te richten dat het risico op fraude zo laag

teit en wendbaarheid van de organisatie tijdens deze pandemie.

mogelijk is en de gevolgen ervan zo veel mogelijk beperkt blijven. Hoe
goed de processen en procedures zijn vastgelegd, is het juist de mense-

Veel van de financiële risico’s kennen een non-financiële oorzaak. Daarbij

lijke factor die een belangrijke rol speelt bij fraude. Immers de desbetref-

kan per risico (zoals bijvoorbeeld bij fluctuaties in het leerling- studenten-

fende persoon kan er ook voor kiezen om de procedure niet te volgen, of

aantal) sprake zijn van een (grote) diversiteit aan oorzaken. In de risico scan

juist gebruik te maken van een hiaat bij een procesbeschrijving. Naar

zijn de volgende risico’s gedefinieerd.

aanleiding van de frauderisicoanalyse is het advies aan het cvb gegeven
om voor 2022 vooral aandacht te besteden aan de cultuur binnen COG.
De frauderisico rapportage is besproken met het cvb en in januari 2022
met de RvT. Deze analyse zal jaarlijks terug gaan komen, waarbij in de
eerstvolgende analyse ook de mogelijke frauderisico’s bij de onderwijs
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Tabel 48

De onderstaande nummering van risico’s geeft geen volgorde van belang-

Buffer vermogen versus eigen vermogen

rijkheid aan.
1.
2.

Onvoorzienbare en onbeheersbare fluctuatie van het leerlingen-/

Totaal Eigen vermogen

€ 69.042.188

studentenaantal

Privaat Eigen vermogen

€ 4.369.900

Financiële gevolgen en beëindiging arbeidsrelatie ter voorkoming van

Feitelijk Eigen vermogen

€ 64.672.28

een geschil of om een bestaand geschil op te lossen (o.a. arbeids

Normatief Eigen vermogen

conflicten)

€ 63.674.289

3.

Instabiliteit in bekostiging

4.

Onvolledige indexatie van bekostiging

Het bovenmatig vermogen komt boven de signaalwaarde van 1. Echter,

5.

Hoger dan begrote kosten voor ziektevervanging

in het vermogen is ook de bestemmingsreserve vanuit de ontvangen

6.

Arbeidsmarkt schaarste, hoger dan begrote lasten door het moeilijk

incidentele NPO middelen opgenomen. Voor deze incidentele middelen

kunnen vervullen van vacatureruimte.

is al een bestedingsplan vastgesteld. Zonder de NPO middelen zou de

7.

Boete/claim als gevolg van onterecht niet Europees aanbesteden

waarde uitkomen op 0,97 en is er geen sprake van een bovenmatig

8.

Financiële risico’s van kwetsbaarheid ICT systemen (cyberrisico’s)

vermogen.

9.

Restrisico’s (waaronder o.a. SWV, tegenvallende opbrengsten, extra
onvoorziene lasten, fiscale risico’s en boetes als gevolg van AVG)

In 2022 wordt de werking van de maatregelen bij de hierboven genoemde

10. Uitvoeringsrisico in de bedrijfsvoering (zijn we voldoende in control en

risico’s beoordeeld en daar waar mogelijk verder geoptimaliseerd. Het

is alle kennis aanwezig)

herijken van het financieel risicoprofiel met een externe partij zal in 2023
of 2024 opnieuw plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen

Via een risicosimulatie is bepaald dat op basis van de huidige omgevings-

binnen COG.

factoren en de huidige gehanteerde begrotingsuitgangspunten, met een
gewenste zekerheid van 90% een buffervermogen van € 7.641.000 toe

Onzekerheden

reikend is om het financieel risicoprofiel van COG af te kunnen dekken.

Effecten corona

Hier is ook rekening gehouden met de reeds getroffen maatregelen om de

Ook dit jaarverslag is opgesteld ten tijde van de voortdurende pandemie.

impact van het risico te mitigeren.

Gezien het verloop zijn de maatregelen om de pandemie te bestrijden
lastig te voorspellen en vraagt het regelmatig aanpassing van het onder-

Dit resulteert in het onderstaande dashboard waarin het berekenende

wijs naar aanleiding van de laatste inzichten. Dit heeft een grote impact op

buffervermogen wordt afgezet tegen het aanwezige eigen vermogen

de leerlingen, studenten, deelnemers, medewerkers en de organisatie als

ultimo 2021 en het normatieve publiek eigen vermogen.

geheel. De achterstanden in het onderwijs, ondanks aanvullende subsidies
en geplande activiteiten om leerachterstanden in te halen, moeten nog
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steeds worden ingelopen en door de voortdurende omstandigheden is het
niet in te schatten wat de totale impact gaat worden. Deze crisis heeft een
impact op operationele activiteiten en de omvang op middellange en lange
termijn is moeilijk in te schatten en te overzien. De bekostiging van het
onderwijs blijft vooralsnog ongewijzigd, waardoor de continuïteit van COG
niet in gevaar komt. Ook zijn er aanvullende subsidies beschikbaar gesteld
om de achterstanden bij leerlingen en studenten weg te werken en extra
mensen in te kunnen zetten. De huidige vermogenspositie is nog voldoende
om eventuele onvoorziene uitgaven voor maatregelen op te vangen.
Vernieuwbouw Dulon College
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de vernieuwbouw
van één van de mbo-colleges. Ondanks dat dit project zorgvuldig is voorbereid, aanbesteed en nauwlettend wordt gemonitord kan door schaarste
in materialen en arbeidskrachten in de bouwsector mogelijk een vertraging en/of aanvullende uitgaven niet worden uitgesloten.
Rapportage toezichthoudend orgaan
In hoofdstuk 5 van dit bestuursverslag heeft de RvT verslaglegging gedaan
over 2021.
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Bijlage 1

Notitie helderheid

Tabel 49

Tabel 52

Instroom tussen 02-10-2021 en 31-12-2021 COG-mbo

Uitstroom Tussen 02-10-2021 en 31-12-2021

BBL

BOL

Totaal

1. Persoonsgebonden factoren waar de instelling in
principe absoluut geen invloed op kan uitoefenen.

16

24

40

2. Persoonsgebonden factoren waar de instelling in
principe niets kan doen aan de oorzaken, maar in
principe en wellicht wel aan de opvang.

17

8

25

3. Instellingsgebonden factoren

8

5

13

4. Studie- en beroepskeuze gebonden factoren

12

23

35

Herinschrijving tussen 02-10-2021 en 31-12-2021 COG-mbo

5. Arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren

7

9

16

Bol

3

7. Onbekend

0

0

0

Bbl

3

51

120

6

8. Geen uitval (bv gediplomeerd, of overstap naar
onbekostigd onderwijs)

69

Totaal

129

120

249

Bron: Osiris app qlikview, rapportagetool, geraadpleegd: 11-02-2022

Bol

28

Bbl

20

Totaal

48

Definitie instroom: Bekostigde studenten (excl. vavo) die zich
a) 	tussen 2 oktober en 31 december voor het eerst inschrijven bij de instelling en
b) 	in het voorgaande en huidige teljaar (1-10-2019 en 1-10-2020) geen bekostigd 
mbo-onderwijs volgden bij de instelling.

Tabel 50

Totaal

Definitie herinschrijving: Bekostigde studenten (excl. educatie en vavo) die zich inschrijven
tussen 2 oktober en 31 december en op 1-10-2019 wel en op 1-10-2020 geen bekostigd
mbo-onderwijs volgden bij de instelling.

Definitie uitstroom: bekostigde studenten die de instelling verlaten (met of zonder diploma)
of bekostigde studenten die doorstromen naar een niet bekostigde inschrijving.

Tabel 51

Doorstroom tussen 02-10-2021 en 31-12-2021
Doorstroom andere crebo (zelfde niveau en leerweg)

43

Doorstroom andere leerweg (zelfde crebo en niveau)

0

Doorstroom andere crebo + niveau (zelfde leerweg)

41

Doorstroom andere crebo + leerweg (zelfde niveau)

15

Doorstroom andere leerweg + niveau + crebo
Totaal

4
103

Definitie doorstroom: Bekostigde studenten die (zonder/met diploma) overstappen binnen
dezelfde instelling naar een ander bekostigde crebo- leerweg en/of niveau. .
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Mbo-opleidingen voor bedrijven

Voor de volgende bedrijven, instellingen en gemeenten zijn via UPGRADE mbo-opleidingen/trainingen/cursussen georganiseerd:

-

Ales Metaaltechniek B.V.
Alproned Bennekom
A&S Groep B.V.
ABC Zorgcomfort
Alers B.V.
Alliander
Attent Zorg en Behandeling
Benjamin
Bever Car Products
Boeiend kinderopvang
Bordbusters B.V. Huissen
Bouwbedrijf van Grootheest B.V.
Brink paardenstallen
Buurtzorg Nederland
Cornelissen Metaaltechniek B.V.
Covebo Techniek B.V.
CTGB
D. Jansen Buigservice Veenendaal
De Herbergier
de Nooij Stainless B.V.
De Rooy Metaaldesign
Derman Thuiszorg
Domus Magnus de Sterreschans
Emerson Automation Solutions
Emerson Process management
EMRI repair Ede
Flonk Las- en Montagebedrijf Veenendaal
Gasthuis Sint Jan de Deo
Gelderhorst
Gemeente Barneveld
Gemeente Ede
Gemeente Renkum
Gemeente Rhenen

-

Gemeente Veenendaal
Gemeente Wageningen
Goor beheer Lunteren
Goor Metaal B.V.
Gusella Bakker productions B.V.
H. van Ginkel Rietdekkersbedrijf
Hannover Milieu en veiligheids-techniek B.V.
Hardeman B.V. Veenendaal
Hazeleger Metaalbewerking
Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen
Het Maanderzand
Het Schild
Het Zorgteam Plus B.V.
HSF
Hotel Belmont
InnovaN Trailers B.V.
Interakt Contour
ITN Installatietechniek
Kalorama Verpleeghuis
Kinderopvang Wageningen
LDL Bulkhandling B.V.
LDL Maintenance B.V.
Leger des Heils
Leer-werkloket regio Foodvalley
Liemerije Locatie Zevenaar
Malderburch Centrum voor Welzijn, Wonen
en Zorg
Nimos B.V.
NOOT
Ons Bedrijf Barneveld
OBG
Ommeren Metaaltechniek B.V.
Oostendorp apparatenbouw B.V.

-
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Philadelphia Zorg
PokonNaturado
Professionele kraamzorg Roza B.V.
Pro Persona - Academie - Opleidingen
Psoriasisdagbehandelingscentrum
Ras Renes Alumuminium- en Staalbouw
Reinaerde
Restore
RMC Groot Klimmendaal
RuiterActief
‘s Heeren Loo Zorggroep
S-AAA Heemstede
Sanorice Netherlands B.V.
Siza
Smurfit Kappa Parenco B.V. Renkum
Sociaal Domein Winterswijk
Spie Nederlands B.V. (
Spring instituut
St. Zorgcentra De Betuwe
Stern Auto B.V. Veenendaal
Stichting De Driestroom
Stichting De Waalboog
Stichting Dichterbij
Stichting Icare
Stichting Innoforte – Nieuw Schoonoord
Stichting Jah-Jireh Woonzorg
Stichting LuciVer
Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe
Stichting Pleyade
Stichting Quadraam
Stichting QuaRijn
Stichting Thuiszorg SG
Stichting Vilente

-

Stichting Zorgboerderij Hoog- Broek
STMG B.V.
Thomassen Metaalbouw B.V.
Thuiszorg Evital
Thuiszorg Het Centrum
Thuiszorg Kino
Ton van Leeuwen snijwerk b.v. Harmelen
TVN Zorgt
UWV
Vaarkamp B.V. Ede
Vallei Auto Groep B.V.
Van Dijk Metaalbewerking
Van Ee Staalspecialisten
Van Ravenhorst Carrosseriebouw
Verburgt-Molhuysen Zorg B.V.
Vercon Elst B.V.
Verpleeghuis Norschoten
Vlastuin Group Kersteren
V.O.F. Marim Bedrijfsautoservice
W.S.P. Foodvalley
Waterschap Rijn en IJssel
Werk en Inkomen Gemeente Arnhem
Werkkracht Ede
Wonen bij September
Woon en Zorgcentrum Het Maanderzand
Woonzorgnet
WZC Insula Dei Huize Kohlman
Zinzia Zorggroep
Zorg & Welzijn Arnhem B.V.
Zorggroep Charim
Zorggroep Ena
Zorggroep Maas & Waal
ZZG Zorggroep

Jaarverslag

2021

A Bestuursverslag

Tabel 53
Thema’s

Notitie Helderheid

Toepassing COG-mbo

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.

COG-mbo heeft in 2021 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.

COG-mbo heeft in 2021 geen publieke middelen ingezet voor private activiteiten.

Thema 3

Het verlenen van vrijstellingen.

In schooljaar 2021 zijn er in totaal 673 vrijstellingen verleend door de
examencommissie(s).

Thema 4

Les- en cursusgeld niet betaald door deelnemer zelf, maar door instelling
of door derde.

Sinds de invoering van het studentenfonds (geld beschikbaar gesteld voor mbo
studenten) is het private ondersteuningsfonds binnen COG komen te vervallen
per 1-8-2021. In boekjaar 2021 hebben 4 COG-mbo 18+ studenten gebruik
gemaakt van het COG privaat ondersteuningsfonds.

Thema 5

In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk.

Thema 6

A Uitschrijving kort na 1 oktober

Een overzicht hiervan is opgenomen op pagina 122.

B Dubbele inschrijving

Op teldatum 1-10-2021 zijn er geen dubbele bekostigbare inschrijvingen mbo-mbo
(binnen en buiten BRIN). Op teldatum 1-10-2021 waren er 224 studenten met een
dubbel kwalificatie inschrijving binnen COG-mbo (één bekostigde inschrijving en
één niet bekostigde extraneus inschrijving).

C Gecombineerde trajecten (basis) educatie/beroepsonderwijs.

In 2021 zijn in samenwerking met gemeente Ede gecombineerde trajecten
uitgevoerd (entree en inburgering).

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 op pagina 122.

B Specifieke groepen volgen specifieke trajecten.

Niet van toepassing.

C Horizontale en verticale stapeling van diploma’s.

Er zijn in kalenderjaar 2020 aan 156 studenten twee diploma’s uitgereikt. Voor 155
studenten betrof dit horizontale stapeling (zelfde niveau). Voor al deze studenten
geldt dat slechts één diploma in aanmerking is gebracht voor outputbekostiging.
Voor één student betrof het verticale stapeling. Voor deze studenten is het
diploma met het hoogste niveau in aanmerking gebracht voor outputbekostiging.

Thema 7

Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven.

Een overzicht hiervan is opgenomen op de pagina hiervoor.

Thema 8

Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland.

COG-mbo heeft in 2021 geen onderwijs verzorgd buiten Nederland.
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Bijlage 2

Hoofd- en nevenfuncties cvb en RvT

Tabel 54
Raad van toezicht

Hoofdfuncties en nevenfuncties

dhr. drs. J.A. Klop,
voorzitter RvT COG

Interim manager en bedrijfsadviseur IN TRIM B.V.
- Lid Bestuur Federatie van Diaconieën Protestantse Kerk Nederland;
- Lid bestuur Diaconaal Platform Ede.

dhr. drs. M.A. Otten,
vice-voorzitter RvT COG

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Jados Arnhem.
- Voorzitter Vereniging BegaafdheidsProfielScholen in Nederland (per 17 maart 2021).

dhr. ir. M.J. Veening,
lid RvT

Directeur M.J. Veening Holding B.V. | Giraffa Business Consulting.
- Bestuurder Stichting Centre of Excellence Sociale en Technologische Innovatie.

mevr. prof. dr. J.H. Walma van der Molen,
lid RvT

Hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie bij ELAN Instituut voor de lerarenopleiding, Faculteit BMS,
Universiteit Twente; Adviseur en directeur JWVDM Advies, Training en Onderzoek.
- Lid Raad van Toezicht Montessori Scholengemeenschap Amsterdam;
- Lid Raad van Toezicht NEMO Science Museum/NCWT;
- Lid Raad van Advies van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

mevr. V. Simonsz-Van Krieken,
lid RvT

Voorzitter International Supervisory Board Liberation Route Europe (tot medio 2021);
Kwartiermaker bij de Economic Board van de Regio FoodValley (per 15 augustus 2021).

Tabel 55
College van bestuur

Nevenfuncties

dhr. dr. J.J. van Dijk,
voorzitter cvb COG

- Voorzitter van de sectortafel Elektriciteit van het Klimaatakkoord, in het verlengde daarvan Adviseur Nationaal Programma
Regionale Energiestrategie;
- Trekker van het Nationaal Bodemprogramma van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
- Voorzitter energiecoöperatie Betuwewind;
- Voorzitter van de Algemene Kerkenraad voor PKN-Culemborg;
- Lid van de Evaluatiecommissie van het CDA (23 april t/m 5 juli 2021)

mw. P.C. Satter,
lid cvb COG

- Voorzitter Bestuur Stichting Present Deventer
- Docente jazzdans
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Bijlage 3

Voortgang kwaliteitsafspraken

Tabel 55

Voortgang kwaliteitsafspraken

1

Ambitie

Stand van zaken 2020

Beoogd resultaat 2022

We hebben taakvolwassen
teams die hun onderwijs
vormgeven op basis van een
visie op het onderijs en de
didactiek, passend bij de
doelgroep, systematisch
werken volgens de PDCAcyclus, een professionele
dialoog voeren over het
onderwijs en de taken en
rollen adequaat vredelen. Dat
komt tot uitdukking in goede
onderwijsprestaties en
positieve kwaliteitsoordelen

Team- en locatieverbeterplannen in
uitvoering of uitgevoerd.

Team- en locatieverbeterplannen
uitgevoerd.

Afgesproken (tussentijdse) resultaten
(o.a. JOB en onderwijsprestaties)
behaald.

Onvoldoendes verbeterd tot
voldoendes.

Voortgang in kleur/samengevat in 2021
op basis van beoogde resultaat 2022*
Ambities locatieplan komen terug in de teamplannen. De voortgang
op de teamplannen wordt regelmatig teambreed geëvalueerd. Door
het nieuwe format teamplan kunnen steeds meer teams hun
ambities, doelen en acties SMART formuleren en is er door de teams
meer focus aangebracht waardoor ze zich richten op wat beter moet
(max. 6 ambities).
Bij een aantal teams zien we het teamplan meer leeft en standaard
aan bod komt tijdens de teamoverleggen. Met name is er aandacht
voor de Plan en de DO. Voor de Check en de Act missen vaak nog
concrete handvaten om dit goed uit te voeren. Teams vinden het
lastig om te achterhalen of acties effect hebben gehad en hoe men
hier zicht op krijgt.
In periode 18-21 zijn er 17 opleidingen (niveau x bccode) nog
onvoldoende. Dit is een verbetering t.o.v. de 22 onvoldoende
opleidingen in 17-20.

Overige teams voeren volgens plan
teamplan uit en scoren voldoende.

Alle teams scoren voldoende
(studiesucces) en voeren
planmatig teamplan uit

Studiesucces analyse 20-21 geeft wederom vooruitgang in teams
die voldoende scoren, wel zijn er in periode 18-21 17 opleidingen
(niveau x bccode) onvoldoende. Dit is een verbetering t.o.v. de 22
onvoldoende opleidingen in 17-20.
Er zijn geen nieuwe onvoldoende opleidingen bijgekomen. De 17
onvoldoende opleidingen waren in 17-20 ook allen onvoldoende. Bij
deze onvoldoende opleidigen zijn veelal analyses uitgevoerd om de
reden achter de onvoldoende resultaten te kunnen verklaren.
Verbeteringen zijn ingezet, maar hebben nog geen effect op de
rendementcijfers. Mogelijk dat corona hierop van invloed is.
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2

3

Voortgang in kleur/samengevat in 2021
op basis van beoogde resultaat 2022*

Ambitie

Stand van zaken 2020

Beoogd resultaat 2022

We zorgen voor een goede
aansluiting op het toeleverend
onderwijs, ondersteunen
studenten bij hun studiekeuze
en begeleiden ze bij de
overstap naar het mbo

Met 1/3 van de vo-scholen zijn er
afspraken over de aansluiting van het
vo en het mbo

Met 2/3 van de vmbo scholen zijn
er afspraken over de aansluiting
tussen vmbo en mbo.

Er is de afgelopen jaren veel geinvesteerd in de intakeprocedure om
de uitval op grond van verkeerde studiekeuze te verminderen. Met
alle vo-scholen in de regio is goed contact over de aansluiting
tussen vo en mbo.

Het percentage studenten dat passend
geplaatst is, is toegenomen van 88,6%
naar 89,1%.

Het percentage studenten dat
passend geplaatst is, ligt op het
landelijk gemiddelde.

Zie verklaring midterm review 2020

Door gedifferentieerd en
uitdagend onderwijs (gebaseerd
op een gedegen onderwijsvisie,
een onderwijsconcept en een
didactische visie) en door goede
begeleiding van docenten,
SLBérs en LOBérs stellen we
studenten in staat succesvol te
studeren en door te stromen
naar een baan of opleiding die
past bij hun wensen of
mogelijkheden én reduceren we
uitval

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 lessen is op
instellingsniveau gestegen van 3,3
naar 3,4.

nvt in 2021

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 onderwijs en
begeleiding 2a is op instellings
niveau gestegen van 3,4 naar 3,5.

nvt in 2021

De score voor de JOB indicator
tevredenheid over loopbaan
begeleiding is op instellingsniveau
gestegen van 3,4 naar 3,5.

De score voor de JOB indicator
tevredenheid over loopbaan
begeleiding is op
instellingsniveau gestegen van 3,5
naar 3,6.

nvt in 2021

De score voor de JOB indicator
tevredenheid over begeleiding tijdens
de opleiding is op instellingsniveau
gestegen van 3,3 naar 3,4.

De score voor de JOB indicator
tevredenheid over begeleiding
tijdens de opleiding is op
instellingsniveau gestegen van 3,2
naar 3,3.

nvt in 2021

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%.

Het aantal studenten dat
uitstroomt uit de opleiding
vanwege studie- en beroeps
keuzegebonden factoren is t.o.v.
de nulmeting (2018-2019)
gedaald met 10%.

In verband met invoering nieuw SIS is hierop nog geen recentlijke
analyse gedaan.
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Ambitie

VSV (Geen officiele indicator
Kwaliteitsagenda)

Voortgang in kleur/samengevat in 2021
op basis van beoogde resultaat 2022*

Stand van zaken 2020

Beoogd resultaat 2022

Minimaal 60% van de deelnemers aan
de Startklaarklas vervolgt hun loopbaan
op het mbo.

Minimaal 70% van de deelnemers
aan de Startklaarklas vervolgt hun
loopbaan op het mbo.

Ja, in 20-21 is 91% van de studenten uit de startklaarklas
uitgestroomd naar onderwijs (binnen en buiten ons ROC).

Ingevoegde kpi in midterm
kwalificatiewinst. Stijgende lijn en
minimaal op landelijk percentage.

De kwalificatiewinst ligt op het
landelijk gemiddelde

Cog-mbo heeft een percentage van 83% in 2020, landelijk is het
88%

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.

Geen beoogd resultaat
omschreven

Er ligt een convenant/ samenwerkingsovereenkomst met scholen
voor praktijkonderwijs in de regio voor het aanbieden van de
Entreeopleiding in het vo. Het betreft Het Streek, Pantarijn en
Meerwaarde en vo-scholen binnen de stichting. verder uitwerking
van het convenant is nog nodig. In de regio Arnhem is de
samenwerking met de vo-scholen georganiseerd binnen de LRA.
De beroepshavo wordt reeds aangeboden.

Ingevoegde kpi in midterm

Onder streefnormen

Zie paragraaf 2.3 VSV
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5

Voortgang in kleur/samengevat in 2021
op basis van beoogde resultaat 2022*

Ambitie

Stand van zaken 2020

Beoogd resultaat 2022

We bieden een passend
aanbod voor excellente
studenten

Tenminste 6 opleidingen doen mee
aan Skills-wedstrijden

Tenminste 10 opleidingen doen
mee aan Skills

Er zijn minimaal 5 opleidings’
overstijgende’ verrijkingsmodules

Er zijn minimaal 8
verrijkingsmodules

Bij bijna iedere opleiding is er een mogelijkheid om te versnellen.
De excellente studenten zijn voldoende in beeld en krijgen d.m.v.
maatwerk de mogelijkheid om sneller hun diploma te behalen,
bijvoorbeeld eerder op stage gaan of opdrachten van het volgende
jaar al kunnen maken. Team Zorg Dulon heeft in samenwerking met
het Hoornbeeck College een verrijkingsmodule ontwikkeld. Bij
Technova College kunnen excellente studenten onderdeel uitmaken
van het raceteam (samenwerking tussen verschillende opleidingen).
Op het Astrum College kunnen studenten er bij 5 opleidingen voor
kiezen om 2 diploma's in drie jaar te halen.

Internationale stages voor 40
studenten

In 2021 zijn er 30 buitenlandstages ondanks corona uitgevoerd.

Nieuwe Maatregel

Minimaal 5 studenten, die zich
inzetten als lid van een
studentenraad, ambassadeur
mbo zijn of een andere
wezenlijke bestuurlijke of
maatschappelijke rol hebben in
het belang van de school,
hebben een ontwikkeltraject op
participatie en mede
zeggenschap doorlopen.

Nog niet opgestart

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

Er is een keuzedeel ontwikkeld in samenwerking met de CHE voor
doorstroom naar het hbo.

Ingevoegde kpi in midterm
percentage doorstroom mbo-hbo.
Minimaal op landelijk percentage

Verbetering percentage
doorstroom (2019 34,3%)

Wij stimuleren de doorstroom
met het hbo

Bij Technova College is een aanbod wiskunde hbo (keuzedeel) voor
studenten die willen doorstomen naar het hbo.

129

In 2020 iets onder landelijke percentage.

Jaarverslag

2021

A Bestuursverslag

Voortgang in kleur/samengevat in 2021
op basis van beoogde resultaat 2022*

Ambitie

Stand van zaken 2020

Beoogd resultaat 2022

6

We bieden een passend
aanbod voor educatie van
statushouders en
werkzoekenden

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

Convenanten (gemeenten) worden uitgevoerd t/m zomer 2022.
Daarna wordt het overgenomen door Toptaal.

7

We hebben een goed
functionerende interne
zorgstructuur, waarin
kwetsbare jongeren zoveel
mogelijk in de eerste lijn
begeleid worden

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 tov
de nulmeting

Team voelen zich voldoende bekwaam, maar een aantal teams zien
wel meer problematiek onder studenten (mede door corona) en
geven aan hier scholing in te willen. Door NPO gelden zijn teams
voldoende toegerust om extra begeleiding te geven. Men maakt
zich wel zorgen hoe dit verder moet als de NPO gelden stoppen en
de formatie in het team Studentenondersteuning gekort wordt.
Volgende MTO is in december 2022. Bij het Astrum College zijn
trainingen voor docenten en ondersteunende teams geweest over
psychische problematiek.

Hoeveelheid studenten in
tweede lijn

Afname doorstroming eerste lijn/
tweede lijn?

Teams zijn door extra middelen
en hulp vanuit studentenzorg
meer in staat hulp te bieden in
de eerste lijn (klas).

Extra hulp door NPO-gelden biedt duidelijk resultaat, zorg is voor
de langere termijn als de gelden wegvallen.

We actief participeren in
regionale samenwerkings
verbanden om kwetsbare
jongeren passende zorg/
begeleiding te bieden op
weg naar onderwijs,
arbeidsmarkt of maatschappij.

Er is een regionale
schakelvoorziening opgericht.

De schakelvoorziening is
geëvalueerd en duurzaam
gemaakt

De schakelvoorziening loopt, als school particpiëren wij actief. De
interne organisatie van de schakelvoorziening hapert momenteel
door corona, dit heeft een nadelig effect op de capaciteit om
studenten te begeleiden. Bij het Astrum College wordt een pilot
uitgevoerd of het schakelpunt ook toegevoegde waarde heeft voor
niveau 3 en 4.

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
optimaliseren van de
arbeidsmarktoeleiding.

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
leeromgevingen), het plaatsen
van kwetsbare jongeren in
bpv-plaatsen of leerbanen en het
optimaliseren van de arbeids
marktoeleiding.

Teams zijn goed in contact met hun BPV-bedrijven. er zijn voldoende
mogelijkheden om kwetsbare jongeren te plaatsen en goed te
kunnen begeleiding. Bij het Astrum College zijn 2 extra mensen
ingezet die extra ondersteunen bij het vinden en behouden van een
bpv plek voor kwetsbare studenten

8
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9

10

Voortgang in kleur/samengevat in 2021
op basis van beoogde resultaat 2022*

Ambitie

Stand van zaken 2020

Beoogd resultaat 2022

Ons onderwijs aansluit 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 bedrijven
netwerken met concrete afspraken
over: herziening van het portfolio,
het onderwijsprogramma, de
inrichting van het onderwijs en 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.

Door de onderwijscode en het modulair ontwerpen van het
onderwijs worden de eerste stappen gezet in het aanbod voor LLO.
Daarnaast worden er vanuit verschillende branches convenanten
uitgevoerd (o.a. Zorg, Mechatronica).

Elke sector heeft een aanbod op
de behoefte van alumni en de
arbeidsmarkt afgestemd op het
gebied van LLO o.a. door de
inzet van keuzedelen als
certficiaattrajecten

Zie paragraaf 2.3 LLO.

Op basis van gesprekken met
werkgevers en alumni is er een
kwalitatieve nulmeting opgesteld
over de aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt. Het plan van
aanpak voor de verbeterpunten is
vastgesteld.

De monitor van de tevredenheid
van werkgevers en alumni over
de aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt wordt
tweejaarlijks uitgevoerd. De
verbeterpunten nav de nulmeting
zijn uitgevoerd of in uitvoering.

Niet van de grond gekomen i.v.m. corona lag de prioriteit op andere
vlakken.

Per locatie is er een alumninetwerk
gevormd. Er vindt jaarlijks minimaal
1 bijeenkomst met alumni plaats op
elke locatie.

Op elke locatie is er een actief
alumni-netwerk en vinden er
jaarlijks meerdere bijeenkomsten
met alumni plaats.

Niet van de grond gekomen i.v.m. corona lag de prioriteit op andere
vlakken.

In ieder team heeft 1 (voltijds)docent
een stage in de beroepspraktijk
uitgevoerd.

In ieder team heeft 2 (voltijds)
docent een stage in de
beroepspraktijk uitgevoerd.

Niet van de grond gekomen i.v.m. corona lag de prioriteit op andere
vlakken.

Er zijn geactualiseerde afspraken met
de Gelderse ROC´s over een doel
matig, toegankelijk en arbeids
marktrelevant opleidingsaanbod in
de provincie Gelderland.

Er zijn geactualiseerde afspraken
met de Gelderse ROC´s over een
doelmatig, toegankelijk en
arbeidsmarktrelevant opleidings
aanbod in de provincie
Gelderland.

Begin 2021 is verkend of we afspraken zouden kunnen maken over
een brede basis voor alle ROC’s met aanvullend uitstroomprofielen,
waarin onderscheid zou zijn. Daar was geen draagvlak voor, omdat
ernstig werd getwijfeld aan de reisbereidheid van studenten.
Er zijn wel enkele afspraken gemaakt over hele kleine opleidingen.
Daarmee is in de ogen van de deelnemende ROC’s op dit moment
een doelmatig, toegankelijk en arbeidsmarktrelevant opleidings
aanbod in Gelderland aanwezig.

Ons opleidingsaanbod is
(macro)doelmatig
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Bijlage 4

Studiesucces

Tabel 56

Studiesucces op bc-code – driejaarsgemiddelde ’18-‘21
3 jrs gem.

G

V

O

Geen
oordeel

Totaal

14

32

17

22

2 - bc080 ICT support

18-21

1

0

0

2 - bc165 Particuliere beveiliging

18-21

1

0

2 - bc217 Veiligheid en vakmanschap

18-21

1

2 - bc301 Dienstverlening

18-21

2 - bc332 Onderhoud- en verbouwbedrijf

Niveau - Beroepsopleiding

JR

DR

SR

0

86,09%

84,62%

91,35%

0

0

81,07%

79,66%

88,40%

0

0

0

79,71%

79,70%

79,83%

1

0

0

0

84,15%

79,43%

89,79%

18-21

1

0

0

0

88,24%

88,89%

92,31%

2 - bc372 Werktuigkundige installaties (montage)

18-21

1

0

0

0

85,71%

85,71%

89,47%

2 - bc381 Industrieel produceren met hout

18-21

1

0

0

0

82,76%

77,27%

80,00%

2 - bc413 Mechatronica

18-21

1

0

0

0

86,36%

82,35%

85,71%

3 - bc332 Onderhoud- en verbouwbedrijf

18-21

1

0

0

0

88,46%

85,00%

87,50%

3 - bc381 Industrieel produceren met hout

18-21

1

0

0

0

86,96%

94,44%

100,00%

4 - bc172 Podium- en evenemententechniek

18-21

1

0

0

0

88,24%

88,24%

83,33%

4 - bc346 Office- en managementsupport

18-21

1

0

0

0

92,54%

93,94%

89,47%

4 - bc405 Werkvoorbereiden/uitvoeren

18-21

1

0

0

0

82,98%

90,70%

91,43%

4 - bc427 Leidinggeven op basis van vakmanschap

18-21

1

0

0

0

88,89%

94,83%

88,24%

2 - bc031 AV-productie

18-21

0

1

0

0

71,43%

62,90%

86,90%

2 - bc279 Ondersteunende administratieve beroepen

18-21

0

1

0

0

69,05%

58,06%

84,21%

2 - bc324 Metaalbewerken

18-21

0

1

0

0

71,43%

67,57%

90,00%

2 - bc326 Meubels en (scheeps)interieurs maken

18-21

0

1

0

0

71,11%

51,85%

80,95%

2 - bc359 Verkoop

18-21

0

1

0

0

76,97%

75,00%

88,24%

2 - bc416 Logistiek

18-21

0

1

0

0

76,67%

75,44%

86,96%
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3 - bc058 Mediamaken

18-21

0

1

0

0

81,13%

85,71%

80,77%

3 - bc217 Veiligheid en vakmanschap

18-21

0

1

0

0

75,00%

70,91%

85,54%

3 - bc223 Verzorgende IG

18-21

0

1

0

0

76,42%

78,02%

86,55%

3 - bc300 Travel, leisure & hospitality

18-21

0

1

0

0

72,73%

78,13%

69,23%

3 - bc310 Maatschappelijke Zorg

18-21

0

1

0

0

66,91%

70,73%

83,78%

3 - bc326 Meubels en (scheeps)interieurs maken

18-21

0

1

0

0

80,49%

80,28%

86,30%

3 - bc337 Pedagogisch werk

18-21

0

1

0

0

74,64%

76,24%

88,89%

3 - bc346 Office- en managementsupport

18-21

0

1

0

0

78,95%

80,65%

88,00%

3 - bc350 Sport en bewegen

18-21

0

1

0

0

73,17%

73,33%

73,33%

3 - bc355 Timmeren

18-21

0

1

0

0

75,81%

77,50%

86,67%

3 - bc356 Publieke veiligheid

18-21

0

1

0

0

72,97%

73,72%

82,31%

3 - bc371 Elektrotechnische installaties

18-21

0

1

0

0

81,67%

81,40%

92,31%

3 - bc416 Logistiek

18-21

0

1

0

0

68,18%

78,95%

81,25%

3 - bc479 Voertuigen en mobiele werktuigen

18-21

0

1

0

0

72,53%

78,31%

88,24%

4 - bc113 Mbo-Verpleegkundige

18-21

0

1

0

0

72,98%

76,55%

84,86%

4 - bc189 Schoonheidsverzorging

18-21

0

1

0

0

77,42%

77,42%

83,33%

4 - bc299 Financieel administratieve beroepen

18-21

0

1

0

0

80,45%

80,45%

82,91%

4 - bc300 Travel, leisure & hospitality

18-21

0

1

0

0

75,41%

75,41%

83,87%

4 - bc303 IT systems and devices

18-21

0

1

0

0

78,16%

80,47%

87,50%

4 - bc305 Juridisch-administratieve beroepen

18-21

0

1

0

0

81,53%

83,12%

89,35%

4 - bc310 Maatschappelijke Zorg

18-21

0

1

0

0

69,68%

73,56%

86,52%

4 - bc318 Marketing, communicatie en evenementen

18-21

0

1

0

0

81,29%

82,84%

91,56%

4 - bc323 Mediavormgeving

18-21

0

1

0

0

79,17%

80,85%

88,19%

4 - bc328 Middenkader engineering

18-21

0

1

0

0

80,88%

80,88%

92,36%

Niveau - Beroepsopleiding
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4 - bc337 Pedagogisch werk

18-21

0

1

0

0

76,90%

78,83%

91,23%

4 - bc478 Specialist voertuigen en mobiele werktuigen

18-21

0

1

0

0

74,00%

75,51%

88,24%

2 - bc355 Timmeren

18-21

0

0

1

0

59,76%

40,00%

80,00%

2 - bc371 Elektrotechnische installaties

18-21

0

0

1

0

58,54%

43,33%

82,86%

2 - bc479 Voertuigen en mobiele werktuigen

18-21

0

0

1

0

64,21%

55,26%

75,86%

3 - bc172 Podium- en evenemententechniek

18-21

0

0

1

0

56,25%

53,33%

84,62%

3 - bc189 Schoonheidsverzorging

18-21

0

0

1

0

67,39%

66,67%

73,08%

3 - bc299 Financieel administratieve beroepen

18-21

0

0

1

0

65,96%

65,91%

75,00%

3 - bc303 IT systems and devices

18-21

0

0

1

0

60,00%

61,63%

67,80%

3 - bc358 Advies en leiding in de verkoop

18-21

0

0

1

0

56,32%

68,00%

75,76%

3 - bc388 Commercie

18-21

0

0

1

0

57,78%

55,26%

79,41%

3 - bc413 Mechatronica

18-21

0

0

1

0

54,55%

60,00%

72,22%

4 - bc031 AV-productie

18-21

0

0

1

0

60,44%

61,24%

78,61%

4 - bc313 Management retail

18-21

0

0

1

0

62,64%

66,67%

80,65%

4 - bc333 Ondernemerschap retail

18-21

0

0

1

0

57,14%

57,14%

84,62%

4 - bc350 Sport en bewegen

18-21

0

0

1

0

59,79%

63,28%

87,83%

4 - bc388 Commercie

18-21

0

0

1

0

57,80%

62,38%

83,72%

4 - bc409 Middenkader bouw en infra

18-21

0

0

1

0

51,85%

52,83%

78,57%

4 - bc425 Software development

18-21

0

0

1

0

60,43%

61,41%

79,01%

2 - bc089 Keuken

18-21

0

0

0

1

66,67%

66,67%

55,56%

2 - bc297 Fastservice

18-21

0

0

0

1

100,00%

100,00%

100,00%

2 - bc298 Precisietechniek

18-21

0

0

0

1

100,00%

100,00%

100,00%

2 - bc311 Machinaal houtbewerken

18-21

0

0

0

1

100,00%

-

100,00%

2 - bc314 Bediening

18-21

0

0

0

1

92,86%

92,31%

83,33%

Niveau - Beroepsopleiding
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2 - bc325 Metselen

18-21

0

0

0

1

50,00%

54,55%

75,00%

2 - bc353 Tegelzetten

18-21

0

0

0

1

0,00%

0,00%

80,00%

3 - bc089 Keuken

18-21

0

0

0

1

50,00%

50,00%

78,57%

3 - bc165 Particuliere beveiliging

18-21

0

0

0

1

50,85%

76,47%

100,00%

3 - bc298 Precisietechniek

18-21

0

0

0

1

100,00%

100,00%

100,00%

3 - bc311 Machinaal houtbewerken

18-21

0

0

0

1

87,50%

100,00%

100,00%

3 - bc314 Bediening

18-21

0

0

0

1

60,00%

60,00%

60,00%

3 - bc324 Metaalbewerken

18-21

0

0

0

1

46,67%

65,00%

63,64%

3 - bc325 Metselen

18-21

0

0

0

1

50,00%

100,00%

100,00%

4 - bc089 Keuken

18-21

0

0

0

1

80,00%

78,57%

85,71%

4 - bc131 Mediamanagement

18-21

0

0

0

1

76,47%

77,78%

25,00%

4 - bc287 Middenkader transport en logistiek

18-21

0

0

0

1

61,54%

61,54%

75,00%

4 - bc326 Meubels en (scheeps)interieurs maken

18-21

0

0

0

1

66,67%

100,00%

100,00%

4 - bc334 Ondernemer horeca/bakkerij

18-21

0

0

0

1

50,00%

50,00%

80,77%

4 - bc381 Industrieel produceren met hout

18-21

0

0

0

1

71,43%

100,00%

-

4 - bc417 Supervisors logistiek

18-21

0

0

0

1

100,00%

100,00%

-

4 - bc426 Elektrotechnische systemen en installaties

18-21

0

0

0

1

50,00%

66,67%

72,73%

Niveau - Beroepsopleiding
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Grondslagen van de jaarrekening
Algemeen

opbrengstwaarde en de en de bedrijfswaarde. Voor dit boekjaar is sprake van

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling jaar

een bijzondere waardevermindering. Voor een toelichting op de activa, aan

verslaggeving onderwijs, en specifiek “RJ660 Onderwijsinstellingen”.

leiding en cijfermatige impact van deze bijzondere waardevermindering wordt

De jaarrekening is opgesteld in euro’s, zijnde de functionele valuta van de

verwezen naar de grondslagen voor waardering van de materiële vaste activa.

organisatie. Alle financiële informatie is na rekenkundige bewerking afgerond
op gehele getallen. Hierdoor blijven de uitkomsten zo dicht mogelijk bij de

Gebruik van schattingen

werkelijkheid maar wijken de gepresenteerde totalen soms iets af van de som

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt

der delen. De jaarrekening is opgesteld op 9 mei 2022.

en schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen
en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

Voor zover in het onderstaande niet anders is aangegeven, worden activa en

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend

passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde historische kostprijs. De liquide

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode

middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Een actief wordt in de

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economi

herziening gevolgen heeft.

sche voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans

Nieuwe schouw Voorziening groot onderhoud

opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard

Vanaf 2020 heeft COG de keuze gemaakt om de Voorziening Groot

zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag

Onderhoud volledig op basis van de componenten methode vorm te geven.

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Basis voor de voorziening is het Meerjaren Onderhoudsplan waarin het
grote onderhoud voor de volledige levensduur (30 jaar) van de gebouwen

COG beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een actief

per afzonderlijk component wordt weergegeven. Op basis hiervan wordt de

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke

jaarlijks benodigde dotatie aan de Voorziening Groot Onderhoud bepaald.

indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat.

Per component wordt het geplande onderhoud in de jaren voorafgaand aan

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief

het voorgenomen onderhoud lineair opgebouwd op basis van de geschatte

te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom

onderhoudscyclus. In 2021 is door specialisten van Nibag het onderhoud

genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere

opnieuw geschouwd. Deze gegevens zijn hierna in samenwerking met de

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan

afdeling F&H in het MJOP verwerkt. De impact van deze wijziging is

de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de

verwerkt in de cijfers van 2021.
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Daarnaast is zijn de voorbereidingen gestart voor de ver/nieuwbouw van

De geconsolideerde jaarrekening van de COG over 2021 is samengesteld

het pand Reehorsterweg 80 in Ede. Het voor dit pand reeds gespaarde

uit de volgende onderliggende entiteiten:

onderhoud in de onderhoudsvoorziening is (behoudens het nog mogelijke
1. Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden

onderhoud) vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2021. In onderstaand
overzicht staan de wijzigingen weergegeven:

Hieronder vallen de volgende onderdelen:
- COG-Bedrijfsvoering

Verloopoverzicht nieuwe schouw

- COG-mbo

Beginbalans 2021

15.451.458

Dotatie 2021
Onttrekking 2021

-122.275

Aanvullende dotatie/vrijval conform componentenbenadering

-173.130

Subtotaal

16.616.203

Vrijval Reehorsterweg 80

-3.574.863

Vrijval n.a.v. schouw 2021
Eindbalans 2021

- COG-vo

1.460.150

2. Stichting Contractonderwijs Christelijke Onderwijs Groep
Vallei & Gelderland-Midden
- UPGRADE (100%)

-1.205.243

3. Beheersstichting ROC A12

11.836.097

- Beheerstichting COG (100%)

Grondslagen voor salderen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de

Een actief en passief post worden gesaldeerd in de jaarrekening

grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van COG.

opgenomen uitsluitend indien en voor zover:

De financiële gegevens van de stichting en de andere in de consolidatie

1. een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om gesaldeerd en

betrokken entiteiten zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening

simultaan af te wikkelen; en

opgenomen onder eliminatie van de onderlinge v erhoudingen en

2. het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide

transacties.

posten simultaan af te wikkelen.
Grondslagen voor consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn, naast de financiële gegevens van
Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG),
ook opgenomen de financiële gegevens van die entiteiten waar sprake is van
eenheid van bestuur en daarmee sprake van overheersende zeggenschap.
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Grondslagen voor waardering

De afschrijvingen vinden lineair plaats en worden gebaseerd op de
geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van

Immateriële vaste activa

een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met

Per 2021 worden de immateriële vaste activa afzonderlijk gepresenteerd

eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

in de jaarrekening. In voorgaande jaren werden deze activa onder de

ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

materiële vaste activa gepresenteerd. Deze wijziging is doorgevoerd op
basis van een CvB besluit.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening
gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzie

Investeringen boven € 2.500 worden geactiveerd, er wordt afgeschreven

ningen aan de passiefzijde van de balans.

vanaf het moment van ingebruikneming.
Bijzondere waardevermindering
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs,

In 2022 wordt gestart met de vernieuwbouw van het Dulon College.

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

Deze vernieuwbouw leidt tot het versneld buiten gebruik stellen van de

met duurzame waardeverminderingen.

gebouwengevestigd Reehorsterweg 80 en Bovenbuurtweg 9 te Ede.
Dit is de belangrijkste gebeurtenis die heeft geleid tot de verantwoording

Materiële vaste activa

van een bijzondere waardevermindering ad € 2.025.500 ten laste van het

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs,

resultaat. Deze bijzondere waardevermindering is bepaald op het niveau

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

van een kasstroom genererende eenheid, zijnde het huidige pand waarin

met duurzame waardeverminderingen.

het Dulon College is gevestigd. Het bedrag van de verantwoorde bij
zondere waardevermindering ziet voor € 1.984.800 op gebouwen en

Investeringen boven € 2.500,- worden geactiveerd met uitzondering van

renovatie, voor € 29.000 op terreinen en voor € 11.700 op infrastructuur.

investeringen in computers en fotonica-apparatuur; hierop wordt vanaf

Voor de bepaling van de realiseerbare waarde is de bedrijfswaarde

€ 500,- afgeschreven. Voor mobiele telefonie en tablets wordt momenteel

gehanteerd. De kasstromen waarmee wordt gerekend beslaan de periode

een lagere activeringsgrens gehanteerd, hieromtrent heeft de stichting in

tussen balansdatum en de datum buiten gebruik stellen van de gebouwen

2022 nieuw beleid geformuleerd. Gezien de beperkte omvang wordt het

Reehorsterweg 80 d.d. 1 juli 2022 en Bovenbuurtweg 9 d.d. 1 januari

effect van deze wijziging geheel verwerkt in 2022.

2024. Deze periode is dermate kort dat geen disconteringsvoet is toe
gepast in de berekening.
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Financiële vaste activa

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid

Effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De vorderingen op

De voorziening wordt gewaardeerd tegen het saldo (opbouw -/- opname/

het Ministerie van OCenW inzake de bekostiging zijn bij het mbo en vo

uitbetaling) van de uren en de werkelijke loonkosten per functiecategorie.

afgewaardeerd tot € 1. De overige financiële vaste activa worden

De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Voorziening Jubilea
Vorderingen

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële

voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

berekend op basis van werkelijke loonkosten. Afhankelijk van de te verwach

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaar

ten dienstverbanden is bij de bepaling van de voorziening een kans van

heid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald

effectuering meegenomen. Bij het bepalen van de voorziening is rekening

op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

gehouden met een 3% loonstijging en een disconteringsvoet van 2%. In de
berekening van de voorziening is uitgegaan van een pensioengerechtigde

Liquide middelen

leeftijd van 67. Voor medewerkers waarbij sprake is van stapsgewijze verho

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije

ging naar 67, wordt rekening gehouden met de werkelijke pensioenleeftijd

beschikking van de Stichting.

van het individu. De voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Eigen vermogen

Voorziening Wachtgeld

Het eigen vermogen in de jaarrekening is opgenomen na bestemming van

De voorziening wachtgeld is gevormd ter dekking van de verwachte

het resultaat. De bestemmingsreserves privaat zijn gevormd voor het doel

kosten, die voortvloeien uit wachtgeldverplichtingen, (bovenwettelijke)

zoals uiteengezet in de toelichting en zullen voor deze doeleinden worden

werkloosheidverplichtingen en indien van toepassing uitkeringen uit

gebruikt.

hoofde van de regeling vervroegde uittreding. Jaarlijks vinden dotaties
plaats voor zover er nieuwe verplichtingen ontstaan. In het jaar van ont

Voorzieningen

staan van de verplichting, worden de volledige toekomstige uitgaven

Voorziening Spaarverlof

gereserveerd. Onttrekkingen vinden plaats op basis van de in het jaar

De voorziening wordt gewaardeerd tegen het saldo (opbouw -/- opname)

betaalde uitkeringslasten. Indien de desbetreffende personen alsnog werk

van de gespaarde uren en de werkelijke loonkosten. De voorziening wordt

hebben gevonden en zij uit dien hoofde geen werkloosheidsuitkering

gewaardeerd tegen nominale waarde.

ontvangen, vindt (naar rato) vrijval plaats van de reservering op dat
moment. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorziening Eigen risicodragerschap

verdieping gemaakt op de opgenomen onderhoudskosten in het

De voorziening eigen risicodragerschap is gevormd ter dekking van de

Meerjaren Onderhouds Plan waarbij een aantal wijzigingen zijn aan

verwachte kosten die voortvloeien uit het eigen risicodragerschap voor de

gebracht. Deze wijzigingen zijn deels als foutherstel in de vergelijkende

Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

cijfers gewijzigd en deels in het lopende kalenderjaar.

(WGA). De voorziening is berekend op basis van daadwerkelijke instroom
in de jaren vanaf 2018 zoals bekend op balansdatum. De voorziening

Voorziening Dubieuze Debiteuren

wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de vorderingen, welke worden vertaald naar percentages voor de
gehele populatie.

Voorziening Seniorenverlof
De voorziening seniorenverlof wordt gevormd voor het op basis van de
cao mbo ontstane recht op seniorenuren. De voorziening is berekend op

Kortlopende schulden

basis van de totale populatie welke voldoet aan de gestelde voorwaarden

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste

in de CAO alsmede ook het deel van de populatie welke binnen 5 jaar

één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesal

voldoet aan de voorwaarden. Bij de berekening van de totale last is

deerd met activa, tenzij aan de salderingscriteria wordt voldaan.

rekening gehouden met een schattingselement voor het wel of niet
gebruik maken van de regeling op basis van de schattingswijziging van

Onderhanden projecten

eerdere uitstroom dan AOW datum. De voorziening wordt gewaardeerd

Onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde

tegen contante waarde.

projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd
met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Projectopbrengsten

Voorziening Groot Onderhoud

en -kosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van

Op basis van meerjarige onderhoudsplannen is de onderhoudsvoorziening

de verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn

gevormd ter egalisatie van de kosten verbonden aan meerjarig onderhoud

verricht is bepaald op basis van de looptijd van het project. Onderhanden

ter zake van de materiële vaste activa. De voorziening wordt gewaardeerd

projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresen

tegen contante waarde.

teerd onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het
saldo een creditstand vertoont, worden gepresenteerd onder de kort

Overgangsregeling voorziening groot onderhoud

lopende schulden. In geval van COG is sprake van een creditstand waar

Vanaf medio 2020 wordt de hoogte van de voorziening geheel bepaald

door onderhanden projecten zijn opgenomen onder de overlopende

op basis van de componenten methode op basis van de volledige levens

passiva.

duur van een gebouw. De stichting hanteert hiervoor een levensduur en
planperiode van 30 jaar. Bij deze wijziging van methode is er tevens een
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Personeelslasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrek

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids

king hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balans

voorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze

datum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

verschuldigd zijn aan werknemers.

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht geno
Pensioenen

men indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

COG heeft voor haar werknemers een pensioenregeling toegezegd op
Rijksbijdragen en overige baten

basis van middelloon. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die

De rijksbijdragen worden opgenomen conform de door het ministerie van

op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is

OCW vastgestelde toekenning en tijdsevenredig toegerekend aan het

gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat

verslagjaar. De verantwoording van de overige baten uit het verlenen van

de werknemer pensioen heeft opgebouwd. Indexaties vinden voorwaarde

diensten (w.o. detachering, verhuur ruimten) geschiedt naar rato van de

lijk plaats.

geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de
balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

COG is voor alle onderdelen voor haar pensioenverplichtingen verzekerd bij
de stichting pensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen van COG zijn

Subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in

verzekerd via een uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder

het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten

(bedrijfspensioenfonds). De verplichtingen die hieruit voortvloeien bestaan

zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft

uit de pensioenpremies, welke in de verlies & winstrekening verwerkt zijn.

voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat

Voor de nog te betalen premies over 2021 is een verplichting op de balans

deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan

opgenomen. In de pensioenpremies is een opslag opgenomen voor uitvoe

aantonen. Overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop deze

ringskosten en het in stand houden van de (minimaal) vereiste solvabiliteit in

betrekking hebben.

relatie tot reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Daarnaast kunnen in de
premie opslagen voor indexatie zijn begrepen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijgings-

Indien er sprake is van ontoereikende solvabiliteit van het pensioenfonds

of vervaardigingsprijs. De afschrijvingen vinden lineair plaats en worden

kunnen medewerkers en werkgevers worden aangesproken via een verho

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend

ging van de pensioenpremies. COG heeft verder geen aanvullende in

op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening

rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen aan de pensioenuitvoerder.

houdend met eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

COG heeft geen beschikkingsrecht over eventuele pensioenoverschotten

moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

en kan hierop dan ook geen aanspraak maken. De beleidsdekkingsgraad
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(gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) was op
31 januari 2022 103,9%. De actuele dekkingsgraad 31-12-2021 (110%)
en dekkingsgraad januari 2022 (108%). (Bron: www.ABP.nl)
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 2021 en 2020 zijn
de vergelijkende cijfers van 2020 daar waar nodig aangepast conform de
rubricering van 2021. De aanpassing van de vergelijkende cijfers heeft
geen gevolgen voor het resultaat van 2020. Indien de wijziging wel effect
heeft op de cijfers dan wordt dit afzonderlijk toegelicht.

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. Zie verder bij B 1.7.
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B 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Software

2021

2020

€

€

11.439

20.382

36.456.138

39.443.953

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Materiële vaste activa in uitvoering

2.435.270

926.989

Inventaris en apparatuur

9.263.851

10.201.378

650.596

619.856

0

71.937

48.817.294

51.284.495

2

2

2

2

48.817.296

51.284.497

1.363.337

1.562.136

Overige vorderingen

635.171

879.665

Overlopende activa

549.808

702.560

2.548.316

3.144.361

42.871.630

40.521.448

Totaal vlottende activa

45.419.946

43.665.809

Totaal activa

94.237.242

94.950.306

Overige materiële vaste activa
Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen op Ministerie van OCenW

Totaal vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

Liquide middelen
Liquide middelen
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B 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

2021

2020

€

€

61.405.971

60.237.673

7.636.217

4.527.491

69.042.188

64.765.164

6.300.191

6.597.511

11.836.098

15.451.458

18.136.289

22.048.970

1.634.447

1.834.628

28.783

61.143

3.855

6.581

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenschulden
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

670.740

682.679

4.720.945

5.551.146

7.058.770

8.136.176

94.237.242

94.950.306
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B 1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021
Werkelijk
2021
Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen en subsidies
College-, cursus-, les- en examengelden

Begroting
2021

Werkelijk
2020

€

€

€

93.427.674

83.896.800

85.831.215

378.698

304.000

304.554

900.182

1.513.100

1.483.952

Opbrengst werk voor derden

1.040.363

1.131.800

473.027

Overige baten

3.392.271

3.031.500

4.211.040

99.139.188

89.877.200

92.303.789

74.412.934

70.110.900

70.402.128

Afschrijvingen

7.305.499

5.823.500

5.283.578

Huisvestingslasten

2.103.568

7.218.600

8.636.282

Overige lasten

10.984.929

11.742.300

9.828.820

Som der lasten

94.806.929

94.895.300

94.150.808

4.332.258

-5.018.100

-1.847.019

-55.235

-165.000

-93.166

4.277.023

-5.183.100

-1.940.185

Som der baten
Lasten
Personele lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Financiële baten en lasten
Saldo exploitatie
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B 1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
2021

2020

€

€

4.332.258

-1.847.019

7.214.323

5.172.287

-3.912.681

2.398.467

3.301.642

7.570.755

0

0

596.045

148.851

-1.077.408

-3.295.853

-481.363

-3.147.002

7.152.537

2.576.734

-55.235

-93.166

-55.235

-93.166

7.097.302

2.483.568

-4.838.296

-3.217.312

91.176

177.366

0

0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.747.121

-3.039.946

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Mutatie liquide middelen

2.350.182

-556.378

Beginstand liquide middelen

40.521.448

41.077.826

2.350.182

-556.378

42.871.630

40.521.448

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- vorderingen
- kortlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen/betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Toename/ afname overige financiële vaste activa

Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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B 1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten
ACTIVA
Immateriële
vaste activa

Verkrijgingsprijs
t/m 2020

Afschrijvingen
t/m 2020

Boekwaarde
per 01-01-2021

€

€

€

Software

Investeringen Desinvesteringen
2021
2021
€

€

Afschrijvingen
2021

Verkrijgingsprijs
t/m 2021

Afschrijvingen
t/m 2021

Boekwaarde
per 31-12-2021

€

€

Software

155.941

135.560

20.382

0

-

-8.943

67.200

55.762

11.439

Totaal

155.941

135.560

20.382

0

-

-8.943

67.200

55.762

11.439

Materiële
vaste activa

Afschrijvingen
en bijz. waarde
verminderingen
t/m 2021

Gebouwen en terreinen

Afschrijvingen
en bijz. waarde
verminderingen
t/m 2021

Gebouwen en terreinen

67.747.505

28.231.614

39.515.891

1.411.034

-

-4.470.787*

69.158.539

32.702.401*

36.456.138

Gebouwen en terreinen

67.747.505

28.231.614

39.515.891

1.411.034

-

-4.470.787

69.158.539

32.702.401

36.456.138

Materiële vaste activa in uitvoering
MVA in uitvoering

926.989

-

926.989

1.508.280

-

-

2.435.270

-

2.435.270

MVA in uitvoering

926.989

-

926.989

1.508.280

-

-

2.435.270

-

2.435.270

Inventaris en meubilair

9.612.269

5.088.645

4.523.621

424.486

-15.704

-648.574

9.796.590

5.512.760

4.283.829

Computers

4.762.541

2.987.433

1.775.106

369.760

457

-808.584

4.158.072

2.821.332

1.336.740

Machines en apparatuur

8.453.093

4.550.440

3.902.650

863.608

-69.395

-1.053.581

9.094.794

5.451.512

3.643.282

22.827.903

12.626.518

10.201.378

1.657.855

-84.642

-2.510.740

23.049.456

13.785.604

9.263.851

1.651.851

1.031.995

619.856

261.128

-6.534

-223.854*

1.662.212

1.011.615*

650.596

1.651.851

1.031.995

619.856

261.128

-6.534

-223.854

1.662.212

1.011.615

650.596

93.310.189

41.890.128

51.284.495

4.838.296

-91.176

-7.214.323

96.372.676

47.555.382

48.817.294

Inventaris en apparatuur

Overige materiële vaste activa
Infrastructuur

Totaal

* Impairment activa Dulon College (z.o.z.)
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Impairment activa Dulon College

Activeringsgrenzen en afschrijvingspercentages

In 2021 heeft in verband met de aanstaande ver/nieuwbouw van het

Investeringen boven € 2.500 worden geactiveerd, met uitzondering van

Dullon College een impairment plaatsgevonden van het gebouw aan de

investeringen in computers en fotonica-apparatuur. Hierop wordt vanaf

Reehorsterweg 80 en van het pand aan de Bovenbuurtweg 9, beide te

€ 500 afgeschreven.

Ede. In deze bijzondere waardevermindering zijn tevens de investeringen
op het gebied van infrastructuur en inrichting terreinen van beide panden

Voor mobiele telefonie apparatuur en tablets wordt momenteel een lagere

meegenomen. Als extra afschrijvingslast 2021 zijn in bovenstaand

activeringsgrens gehanteerd. In boekjaar 2022 zal er een wijziging plaats

overzicht de onderstaande bedragen meegenomen:

vinden inzake de activering van deze activa.
€

Gebouwen en terreinen

2.013.800

Infrastructuur

11.700
2.025.500

Desinvesteringen op basis van inventarisatie
In 2021 zijn de activa geïnventariseerd. Activa welke niet meer aanwezig
waren zijn gedesinvesteerd en verwijderd uit de activa-administratie.
daarbij horende verkrijgingsprijs van de verwijderde activa weergegeven.
Boekwaarde

Verkrijgingsprijs

€

€

Inventaris en meubilair

15.704

240.163

Machines en apparatuur

69.395

221.905

-457

974.228

Gebouwen en terreinen

Computers
Software
Infrastructuur

: 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

Hieronder is per activumgroep de gedesinvesteerde boekwaarde en de

Activumgroep

Grond

0

88.741

6.534

250.767

- 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.
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WOZ en verzekerde waarde
gebouwen en terreinen

Bedrag

Peildatum

48.982.000

01-01-2021

114.755.625

31-12-2021

WOZ-waarde

Verzekerde
waarde

Bovenbuurtweg 5, Ede

295.000

415.248

Bovenbuurtweg 7, Ede

15.494.000

19.640.962

WOZ-waarde gebouwen en terreinen
Verzekerde waarde gebouwen

€

€

Reehorsterweg 80 (blok A-D), Ede
Bovenbuurtweg 9 (blok E/F)
Reehorsterweg 90, Ede
Zandlaan 29A, Ede

€

13.688.000

35.296.060

Opgenomen bij
Reehorsterweg 80

12.394.518

632.000

1.535.159

952.000

3.909.399

Gruttostraat 10, Velp

11.257.000

23.153.209

Reigerstraat 25, Velp

Opgenomen bij
Gruttostr. 10

7.424.126

Gruttostraat 1, Velp

938.000

2.478.400

Kramersgildeplein 3, Arnhem

826.000

3.019.984

4.900.000

5.488.560

48.982.000

114.755.625

Sportlaan 13, Veenendaal

Voor het pand aan Sportlaan 13 te Veenendaal is COG voor 21% eigenaar
van het betreffende pand.
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Toelichting balans

De berekening van de voorziening dubieuze debiteuren voor de scholen
COG-MBO, Arentheem en Perron is als volgt:

Financiële vaste activa

2021

2020

Vorderingen op het Ministerie van OCenW

€

€

Loonheffing/premie ABP over de maand juli 1991

1

1

Latente vordering subsidie loonkosten vo

1

1

2

2

- De vorderingen worden ultimo boekjaar beoordeeld op inbaarheid.
Vorderingen die betrekking hebben op vrijwillige bijdragen mbo
worden vanaf het schooljaar 2019/2020 niet meer gefactureerd, het
openstaande saldo van oudere schooljaren is geheel afgeboekt ten
laste van de gevormde voorziening.

Beide vorderingen zijn afgewaardeerd tot ieder € 1 conform de voorschrif

- Voor het vo wordt voor het schooljaar 2021/2022 90% van de vrijwillige

ten van het Ministerie van OCenW. Voor een uitgebreidere toelichting

bijdragen voorzien en voor oudere jaren 100%. Vorderingen (niet zijnde

verwijzen wij naar de opgenomen tekst onder de niet uit de balans blij

vrijwillige bijdragen) worden voor schooljaar 2021/2022 voorzien voor

kende verplichtingen.

20%, voorgaande schooljaren worden voor 50% voorzien.
- De inbaarheid van debiteurenvorderingen van COG, de Beheersstich

Vorderingen
Debiteuren
Saldo per 31 december volgens openstaande postenlijst
Voorziening Dubieuze Debiteuren

Stand voorziening per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december

2021

2020

€

€

1.815.553

1.979.281

-452.217

-417.145

1.363.337

1.562.136

417.145

394.776

35.855

99.369

-783

-77.000

452.217

417.145

ting COG en Stichting Contractonderwijs COG worden individueel
beoordeeld.

In bovenstaand debiteurensaldo zit een bedrag van € 888.000 aan
vorderingen studenten/ouders opgenomen.
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2021
Overige vorderingen

2020

2021
Liquide middelen

2020

€

€

1.623

1.412

Rekening courant banken

1.248.941

5.084.433

Spaarrekeningen

7.529.637

35.435.603

34.091.429

0

42.871.630

40.521.448

€

€

224.842

100.755

Voorschotten studenten en medewerkers

84.066

61.691

Nog te ontvangen subsidies

71.985

124.116

Duo inburgering 4e kwartaal 2021

68.600

0

Projectgelden Knooppunt techniek

59.336

0

Afrekening overstag (het Perron)

55.523

0

Compensatieregeling transitievergoeding

14.601

290.325

Afrekening Oude Kerkweg

0

217.314

Provincie Gelderland

0

30.720

garantie ter vrije beschikking. Deze bankgarantie is afgegeven voor de

56.218

54.744

onderwijs uitvoering locatie het Laadperron te Veenendaal voor een

635.171

879.665

Licenties/ICT

181.080

400.723

van de liquiditeiten onder gebracht bij het ministerie van Financiën, hier

Abonnementen/contributies

159.500

176.621

voor wordt een rekening-courant positie aangehouden met het ministerie.

Verzekeringen

89.376

3.992

Scholing

46.431

86.340

Excursies/buitenlandse reizen

33.307

0

Huur

21.247

10.992

Examens

0

15.058

Diversen

18.867

8.834

549.808

702.560

Nog te factureren detacheringen

Diversen

Kas

Rekening courant schatkistbankieren

De liquide middelen staan op één bedrag na ten behoeve van een bank

bedrag van € 13.689, hiervoor zijn liquide middelen verpand aan de
Rabobank. Gedurende 2021 is COG deel gaan nemen aan het schatkist

Overlopende activa

bankieren via het m
 inisterie van Financiën. Hiervoor is het grootste deel
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PASSIVA
Eigen vermogen

Saldo
01.01.21

Bestemming
2021

Overige
2021

Saldo
31.12.21

Algemene reserve

€

€

€

€

60.237.673

1.168.297

0

61.405.971

60.237.673

1.168.297

0

61.405.971

Bestemmingsreserve NPO mbo

0

949.817

0

949.817

Bestemmingsreserve NPO vo

0

2.316.500

0

2.316.500

Totaal bestemmingsreserves Publiek

0

3.266.317

0

3.266.317

1.040.812

-39.999

0

1.000.812

3.525.492

0

0

3.525.492

12.154

-736

0

11.418

-204.140

-136.664

0

-340.804

153.173

19.809

0

172.982

Totaal Bestemmingreserves Privaat

4.527.492

-157.591

0

4.369.900

Totaal bestemmingsreserves

4.527.492

3.108.726

0

7.636.217

64.765.166

4.277.023

0

69.042.188

COG
Algemene reserve
Totaal algemene reserve
Bestemmingsreserves Publiek
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Bestemmingsreserves Privaat
mbo
Bestemmingsreserve privaat ROC A12
vo
Bestemmingsreserve privaat Arentheem College
Ondersteuningsfonds ROC A12
Overig
Bestemmingsreserve privaat UPGRADE
Bestemmingsreserve privaat Beheersstichting COG

Totaal eigen vermogen
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Bestemmingsreserves Publiek

Private reserve Bedrijfsvoering/UPGRADE en Beheersstichting COG

Bestemmingsreserve NPO

De resultaten behaald uit de activiteiten van Stichting Contractonderwijs

Vanuit de overheid zijn aan het onderwijs verschillende extra subsidies

COG en de Beheersstichting COG zijn onttrokken/toegevoegd aan de

toegekend inzake het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze

private algemene reserve. De private reserve UPGRADE vertoont een

gelden zijn bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens

negatief saldo, hier wordt in 2022 aandacht aan gegeven.

en na corona. Het grootste deel van deze subsidies wordt uitgekeerd via
de reguliere Lumpsum bekostiging. Voor dat deel van de ontvangen

Private reserve Scholengroep

subsidie waar in het jaar van ontvangst nog geen uitgaven voor zijn

Het private deel van de algemene reserve van de Arentheem

gedaan is een bestemmingsreserve gevormd. Het is de bedoeling dat

Scholengroep wordt gevormd uit de resultaten die behaald worden

deze middelen worden besteed in de periode tot en met juli 2025.

op aanvullende inkomsten van derden. De kosten en opbrengsten
worden apart geadministreerd in de financiële administratie.

Bestemmingsreserves Privaat
Private reserve ROC A12

Ondersteuningsfonds ROC A12

Het private deel van de algemene reserve van ROC A12 wordt gevormd

De reserve ondersteuningsfonds van ROC A12 is gevormd uit de algeme

uit de resultaten die behaald worden op commerciële activiteiten en

ne reserve privaat ten behoeve van de aanschaf van leermiddelen voor

nevenactiviteiten. De kosten en opbrengsten worden apart geadminis

studenten die niet in staat zijn deze zelf aan te schaffen. De kosten en

treerd in de financiële administratie.

opbrengsten worden apart geadministreerd in de financiële administratie.
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Saldo
01-01-2021

Dotatie
2021

Onttrekking
2021

Vrijval
2021

Saldo
31-12-2021

€

€

€

€

€

Wachtgeld

1.771.292

415.352

-598.724

-112.384

1.475.536

Seniorenverlof

1.822.172

362.800

-134.827

-380.653

1.669.492

Duurzame inzetbaarheid

1.450.717

540.048

-191.590

0

1.799.175

Jubilea

869.723

66.683

-81.336

-3.090

851.980

Eigen Risicodragersschap

575.091

94.479

-155.083

-61.394

453.094

Spaarverlof

108.516

931

-58.532

0

50.914

15.451.458

1.460.150

-122.275

-4.953.236

11.836.098

22.048.970

2.940.443

-1.342.368

-5.510.757

18.136.289

< 1 jaar

1 - 5 jaar

> 5 jaar

€

€

€

€

Wachtgeld

1.475.536

564.671

783.128

127.737

Seniorenverlof

1.669.492

101.758

542.348

1.025.386

Duurzame inzetbaarheid

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen

Overige voorzieningen
Onderhoud
Totaal voorzieningen

De hoge vrijval van de voorziening onderhoud wordt nader toegelicht bij de waarderingsgrondslagen.

Saldo
31-12-2020
Personeelsvoorzieningen

1.799.175

449.794

899.588

449.794

Jubilea

851.980

95.394

245.331

511.255

Eigen Risicodragersschap

453.094

323.458

129.635

0

50.914

17.157

24.980

8.777

11.836.098

1.969.231

4.062.564

5.804.303

18.136.289

3.521.463

6.687.574

7.927.252

Spaarverlof
Overige voorzieningen
Groot Onderhoud
Totaal voorzieningen
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De te verwachten uitputting van de voorziening spaarverlof en duurzame

populatie welke binnen 5 jaar voldoet aan de voorwaarden. Bij de bereke

inzetbaarheid is op voorhand niet in te schatten. Vooralsnog is voor het deel

ning van de totale last is rekening gehouden met een schattingselement

dat niet bekend is over de jaren de volgende procentuele verdeling toe

voor het wel of niet gebruik maken van de regeling en een eventueel eer

gepast: 25%, 50% en 25%.

dere uitstroom dan AOW datum, beide op basis van historische gegevens.

Toelichting personeelsvoorzieningen

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid

Voorziening Wachtgeld

Deze voorziening is ontstaan vanuit de cao vo welke per augustus 2014

De voorziening wachtgeld is gevormd ter dekking van de verwachte kosten,

van kracht is. Voor alle personeelsleden die geen Bevordering Arbeids

die voortvloeien uit wachtgeldverplichtingen, (bovenwettelijke) werk

participatie Ouderen (BAPO) genieten en niet tot de categorie startende

loosheidverplichtingen en indien van toepassing uitkeringen uit hoofde van

docenten behoren is een voorziening gevormd voor het saldo aan niet

de regeling vervroegde uittreding. Jaarlijks vinden dotaties plaats voor zover

opgenomen uren in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid,

er nieuwe verplichtingen ontstaan. In het jaar van ontstaan van de

zijnde 50 uur per jaar per 1 fte. Onder de cao mbo kunnen deze uren niet

verplichting, worden de volledige toekomstige uitgaven gereserveerd.

gespaard worden, hiervoor is dan ook geen voorziening gevormd.

Onttrekkingen vinden plaats op basis van de in het jaar betaalde uitkerings
lasten. Indien de desbetreffende personen alsnog werk hebben gevonden

Voorziening Jubilea

en zij uit dien hoofde geen werkloosheidsuitkering ontvangen, vindt (naar

Deze voorziening is ontstaan op basis van de wettelijke vereisten volgens

rato) vrijval plaats van de reservering op dat moment. In deze voorziening

de regeling jaarverslaglegging. Voor alle personeelsleden is een voor

zijn twee personen opgenomen waarvan één een deeltijdbaan heeft en de

ziening getroffen voor (toekomstige) jubilea kosten. Afhankelijk van de te

ander een eigen bedrijf is gestart, voor de persoon met deeltijdbaan is een

verwachten dienstverbanden is bij de bepaling van de voorziening een

inschatting van de te verwachten doorbelaste uitkeringen opgenomen, voor

kans van e
 ffectuering meegenomen. Bij het bepalen van de voorziening is

de persoon met het eigen bedrijf is de volledige verplichting opgenomen.

rekening gehouden met een 3% loonstijging en een disconteringsvoet van

Jaarlijks wordt de hoogte van de verplichting beoordeeld.

2%. In de berekening van de voorziening is uitgegaan van een pensioen
gerechtigde leeftijd van 67. Voor medewerkers waarbij sprake is van

Voorziening Seniorenverlof

stapsgewijze verhoging naar 67, wordt rekening gehouden met de

Uit hoofde van de in 2014 gewijzigde cao-mbo bestaat er onder voorwaar

werkelijke pensioenleeftijd van het individu.

den 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

Voorziening Eigen Risicodragerschap

verlof kan niet worden gespaard en geldt naar rato van de werktijdfactor.

Per 1 januari 2018 is COG eigen risicodrager geworden voor de Ziektewet

Deze voorziening is berekend op basis van de totale populatie welke voldoet

(ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Voor de

aan de gestelde voorwaarden in de cao mbo alsmede ook het deel van de

medewerkers die in 2018 en navolgende jaren hierin zijn ingestroomd is per
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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 uitkerings
periode hierna is voor één geval een inschatting opgenomen.
Voorziening Spaarverlof
Via de cao mbo werd de mogelijkheid geboden om een deel van de verlof
dagen 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.
Toelichting overige voorzieningen
Voorziening Groot Onderhoud
De voorziening voor groot onderhoud wordt vorm gegeven op basis van de
componenten methode. Basis voor de voorziening is het Meerjaren Onder
houdsplan (MJOP) waarin het grote onderhoud voor de volledige levensduur
(30 jaar) van de gebouwen per afzonderlijk component wordt weergegeven.
Op basis hiervan wordt de jaarlijks benodigde dotatie aan de Voorziening
Groot Onderhoud bepaald. Per component dient het geplande onderhoud
in de jaren voorafgaand aan het voorgenomen onderhoud lineair te worden
opgebouwd op basis van de geschatte onderhoudscyclus. Het meerjaren
onderhoud wordt vijf jaarlijks geschouwd door specialisten van Nibag
waarna de gegevens in samenwerking met de afdeling F&H in het MJOP
wordt verwerkt.
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Kortlopende schulden

2021

2020

Crediteuren

€

€

Crediteuren

1.634.447

1.834.628

2021
Overlopende passiva
Overloop subsidies OCenW / geoormerkt
Vooruitonvangen Subsidies OCenW

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vakantiegeld / vakantiedagen

2020

€

€

385.828

1.255.450

31.500

31.500

2.663.070

2.531.286

Loonheffing

18.302

19.826

Ontvangen subsidie internationalisering

471.919

251.496

Omzetbelasting

10.481

41.317

Vooruitontvangen opbrengsten Upgrade

359.401

279.335

0

0

Penvoerdersprojecten

300.436

256.848

28.783

61.143

Vooruitontvangen cursusgelden mbo

180.278

416.810

Vooruitgefaktureerde student-/ouderbijdragen

173.724

152.288

Bindingstoelage

111.680

122.311

8.438

15.067

259

0

0

217.261

34.413

21.494

4.720.945

5.551.146

Premies sociale verzekeringen

Pensioenschulden
ABP

3.855

6.581

Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (vavo)
Vooruitontvangen overige projecten

De verschuldigde Loonheffing en ABP premie over de maand december 2021 zijn
ook in diezelfde maand betaalbaar gesteld. De opgenomen bedragen per
balansdatum betreffen de 13e en 14e verwerkings (correctie) periode.

Externe projectgelden
Diversen
Totaal overlopende passiva

Overige kortlopende schulden
Waarborgen studenten

99.262

81.187

0

77.118

39.491

36.508

2.906

1.291

Diversen

529.081

486.576

Totaal overige kortlopende schulden

670.740

682.679

WKR overschrijding 2020
Personeelsvereniging en Fonds lief en leed
Voorschotten salarissen
Nog te betalen bedragen
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Baten
Rijksbijdragen OCenW

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

€

€

€

Normvergoeding mbo

45.274.235

41.823.100

43.308.873

Normvergoeding vo

34.052.368

32.374.700

32.981.188

79.326.603

74.197.800

76.290.060

Geoormerkte projectgelden mbo

1.866.957

277.500

386.616

Geoormerkte projectgelden vo

1.153.312

386.050

176.353

Niet-geoormerkte projectgelden mbo

5.361.519

5.629.200

5.384.901

Niet-geoormerkte projectgelden vo

3.818.900

1.667.550

1.815.965

12.200.687

7.960.300

7.763.836

1.900.383

1.738.700

1.777.319

93.427.674

83.896.800

85.831.215

Subtotaal

Subtotaal

Doorbetaling Rijksbijdrage SWV
Totaal

Bij het mbo was sprake van een stijging van 77 studenten in 2019 ten

rijksbekostiging nog opgehoogd met ruim € 180K. De geoormerkte

opzichte van 2018. Deze stijging valt uiteen in een daling van 174 BOL-

projectgelden zijn fors hoger door de NPO subsidies Extra handen voor

studenten en een stijging van 237 BBL’ers, hetgeen resulteert in een

de klas en de IOP-programma’s, welke in het voorjaar van 2021 opgesteld

lagere lumpsum bekostiging ten opzichte van 2020.

dan wel verlengd zijn. Bij het vo was sprake van een lichte daling van
leerlingen, de inkomsten zijn echter ten opzichte van de begroting en

Ten opzichte van de begroting 2021 heeft in de voorjaarsnota van OCW

voorgaand jaar gestegen door de loon- en prijsbijstelling (2,47%) en de

loon- en prijsbijstelling plaatsgevonden. Voor het mbo bedroeg dit € 1,05

ontvangen NPO gelden van 3,1 miljoen (niet geoormerkte projectgelden).

mln. Daarnaast is in het voorjaar van 2021 het NPO gelanceerd door
OCW. Besloten is om een deel van de beschikbare subsidie uit te keren als

Daarnaast is er sprake van een verschuiving van het grootste deel van de

Lumpsum. Vanuit de verhoogde instroom ontvingen wij € 1,025 mln en de

subsidie prestatiebox ( 900K) van de niet geoormerkte projectgelden naar

corona envelop bedraagt € 0,6 mln. Daarnaast is er vanwege de halvering

de normvergoeding vo.

van het cursusgeld voor studenten een tegemoetkoming van € 150K via
de lumpsum beschikt. Na de accountantscontrole is ons aandeel in de
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Overige overheidsbijdragen en subsdies

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

€

€

€

Bijdrage gemeente Rheden

378.698

304.000

304.554

kend beeld, opbrengsten van COG-mbo worden ook verantwoord onder

Totaal

378.698

304.000

304.554

deze noemer. Genormaliseerd betreft de realisatie van de UPGRADE

In verband met de coronacrisis zijn in 2021 minder cursussen en
opleidingen gegeven door UPGRADE. In verband met de overgang van
de bedrijfsactiviteiten naar COG-mbo geeft de realisatie 2021 een verte

trajecten € 578.800.
College-, cursus-,
les- en examengelden

€

€

€

Leerlingenbijdragen vo

209.754

389.800

144.672

Studentenbijdragen mbo

690.428

1.123.300

1.339.280

Totaal

900.182

1.513.100

1.483.952

Baten
Overige baten
Verhuur onroerende zaken

Wegens de aanhoudende coronaperiode zijn net als voorgaand jaar
nagenoeg alle reizen en excursies geannuleerd, dit effect zien we zowel
bij het mbo als het vo. Hiernaast is per 1 augustus 2021 ook een wet in

Werkelijk
2020

€

€

€

54.389

137.300

60.135

566.748

337.600

467.406

Overige vergoedingen personeel

272.363

125.000

537.746

Vergoeding overige instanties

797.969

431.800

1.153.601

Externe projectvergoedingen

802.733

1.368.900

771.717

Verkoop leermiddelen

335.365

498.600

389.500

Totaal

(om kansenongelijkheid te voorkomen) regelt. Hierdoor zijn de ouder

Begroting
2021

Detachering personeel

Diversen

werking getreden die het vrijwillige karakter van de ouderbijdragen

Werkelijk
2021

562.703

132.300

830.934

3.392.271

3.031.500

4.211.040

bijdragen ook gedaald.
Door de invloed van corona zijn de huuropbrengsten (minder verhuur),
Hiernaast is bij het mbo het cursusgeldtarief voor schooljaar 2021-2022

externe projectvergoedingen en verkoop leermiddelen (lager door

gehalveerd. Bij het opstellen van de begroting waren deze invloeden nog

thuisonderwijs) aanzienlijk lager dan begroot. Bij het vo is sprake van

niet bekend.

een verschuiving in presentatie van de STO middelen (Sterk Techniek
Onderwijs), deze waren begroot als projectgelden vo maar worden nu als

Opbrengst werk
voor derden
Opbrengst werk voor derden

overige baten gepresenteerd (200K), daarnaast was een afrekening inzake
€

€

€

1.040.363

1.131.800

473.027

Overstag (Perron-Veenendaal) niet begroot (100K).
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Lasten

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

€

€

€

51.796.561

48.168.370

48.975.624

Personele lasten
Lonen en salarissen

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

€

€

€

Gebouwen en terreinen

4.470.787

2.544.000

2.487.528

2.510.740

2.479.000

2.416.331

Lasten
Afschrijvingen

Premies sociale lasten

6.973.608

6.485.128

6.391.913

Inventaris en apparatuur

Pensioenpremies

8.601.727

7.999.202

7.546.015

Overige materiele vaste activa

232.797

800.500

268.428

91.176

0

111.291

7.305.499

5.823.500

5.283.578

Overige personele kosten
Dotatie resp. vrijval personele
voorzieningen
Uitzendkrachten/loonkosten derden
Vergoedingen AAW-ZW gelden
Totaal

2.615.761

3.262.000

2.812.102

Afboekingen desinvesteringen

864.240

883.300

1.164.777

Totaal

3.972.869

3.452.900

3.841.984

-411.831

-140.000

-330.287

De afschrijvingen zijn hoger dan voorgaand jaar en ook hoger dan begroot.

74.412.934

70.110.900

70.402.128

In verband met de aanstaande ver/nieuwbouw van het Dulon College heeft
er een impairment van het gebouw aan de Reehorsterweg 80 plaatsgevon
den. In verband met deze impairment is er in 2021 extra afgeschreven op

Voor de verdeling van het gemiddeld aantal werkzame werknemers ultimo

de volgende onderdelen; € 1.984.800 afschrijving gebouwen, € 29.000

boekjaar, berekend op fulltime basis, zie onderstaande tabel.

afschrijving inrichting terreinen en € 11.700 afschrijving Infrastructuur.

Aantal
medewerkers (fte's)

COG-mbo
2021

2020

COG-vo
2019

Directie

UPGRADE

2021

2020

2019

11

11

11

2021

2020

COG-bedrijfsvoering
2019

2020

1

1

1

0

14

7

OP

286

290

272

287

291

296

2

2

OOP

34

31

31

77

71

103

2

1

OBP

71

70

167

1

4

6

134

135

391

391

471

5

7

8

150

144

Totaal

375

373

411

2

2021

Het vo kent geen OBP, echter is een separate functiecategorie directie in het leven geroepen. Het mbo kent deze categorie niet. Bij het onderdeel COG-bedrijfsvoering zijn tevens opgenomen de
personeelsleden van het operationele bedrijfsonderdeel Bestuurlijke laag.
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Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

€

€

€

834.499

953.600

806.389

-3.493.085

1.460.200

2.862.659

625.299

601.500

670.310

Energie en water

1.135.427

1.076.000

1.157.534

Schoonmaakkosten

1.571.449

1.579.000

1.564.907

272.342

353.800

381.068

Overige huisvestingslasten

1.157.637

1.194.500

1.193.414

Overige

Totaal

2.103.568

7.218.600

8.636.282

Lasten
Huisvestingslasten
Huur
Dotatie Voorziening Groot
Onderhoud
Kosten klein onderhoud en
exploitatie

Heffingen

De post dotatie Voorziening groot onderhoud 2021 is als volgt opgebouwd:
Reguliere dotatie 2021
Extra dotatie i.v.m. te lage opbouw in voorziening
Vrijval i.v.m. te hoge opbouw in voorziening

€

€

3.447.045

3.147.600

2.970.937

Inventaris en apparatuur

1.866.125

1.623.900

1.811.385

Leer- en hulpmiddelen

1.158.475

1.811.500

1.382.042

35.855

4.000

99.369

4.477.429

5.155.300

3.565.087

Totaal

10.984.929

11.742.300

9.828.820

Uitsplitsing accountantskosten

Werkelijk
2021

Werkelijk
2020

130.551

117.565

54.845

2.396

165

0

4.519

0

Dotatie overige voorzieningen
Dotatie overige voorzieningen

Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controleopdrachten
Honorarium fiscale adviezen
Honorarium andere niet-controledienst

-186.757

-3.574.863

€

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

13.627

Vrijval voorziening Reehorsterweg 80

Werkelijk
2020

Administratie- en beheerslasten

1.460.150

-1.205.243

Begroting
2021

Administratie- en beheerslasten

€

Vrijval naar aanleiding van schouw 2021

Werkelijk
2021

Overige lasten

De in bovenstaande tabel genoemde accountantskosten hebben betrek
king op de totale honoraria voor onderzoek van de jaarrekening en aan de

-3.493.085

jaarrekening aanverwante onderwerpen zoals werkzaamheden voor de
Wet Normering Topinkomens. Dit ongeacht of de werkzaamheden door
de externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat
boekjaar zijn verricht.
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Financiële baten en lasten

€

€

€

Rentebaten

1

-165.000

0

Rentelasten

-55.236

0

-93.166

Totaal

-55.235

-165.000

-93.166
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G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking

Omschrijving

Toewijzing

41300

Kenmerk /
Volgnummer

Datum

Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma's

IOP-41300-vo

16 oktober 2020

√

Subsidie voor studieverlof

1091418

22 september 2020

√

Subsidie voor studieverlof

116480

20 augustus 2021

Zij-instroom

1126230

22 maart 2021

Geheel uitgevoerd
en afgerond

Nog niet
geheel afgerond

02MF
√
√
√

Subsidie extra hulp voor de klas
07PK
Subsidie voor studieverlof

1091721

22 september 2020

√

Subsidievaststelling vrijroosteren leraren fase II 2019-2021

VRL19010

11 september 2019

√

Aanvullende bekostiging technisch vmbo

1394795

19 december 2019

√

Subsidie voor studieverlof

1123270

22 februari 2021

Zij-instroom

1164733

20 augustus 2021

√

Subsidie extra hulp voor de klas

EHK21107

28 mei 2021

√

Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma's

10P4-41300-vo

9 juni 2021

√

Subsidie voor studieverlof 2020-2021

1090450

22 september 2020

√

Zij-instroom 2020-2021

1102716

21 december 2020

√

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen

1088146

20 augustus 2020

√

Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma's

IOP-41300-mbo

20 augustus 2020

√

Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma's

IOP2-41300-mbo

16 oktober 2020

√

Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma's

IOP2-41300-vavo

16 oktober 2020

√

Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma's

IOP3-41300-vavo

12 november 2020

√

Zij-instroom 2021-2022

1126069

20 maart 2021

√

Subsidie voor studieverlof 2021-2022

1166154

20 augustus 2021

√

Extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022

EBEN21031

31 maart 2021

Subsidie extra hulp voor de klas

EHK20074

30 maart 2021

√

Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma's

I0P4-41300-mbo

9 juni 2021

√

√

25PM
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G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Bedrag van
toewijzing

Ontvangen
t/m boekjaar

Totale kosten
boekjaar

Te verrekenen
ultimo boekjaar

Datum

N.v.t.

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving
02MF

Toewijzing
Kenmerk

Datum

Bedrag van
toewijzing

Saldo
01-01-2021

Ontvangen
t/m verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Totale
kosten
31-12-2021

Saldo nog
te besteden
31-12-2021

€

€

€

€

€

€

€-

€-

€-

€-

Sterk Techniek Onderwijs - via Meerwaarde,
zij verantwoorden in model G
25PM
Subsidie flexibel beroepsonderwijs
Totaal

FLEX20026

11 december 2020

€ 500.000

€-

€ 300.000

€ 75.267

€ 75.267

€ 224.733

€ 500.000

€-

€ 300.000

€ 75.267

€ 75.267

€ 224.733
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Leverancier

Looptijd
(tot heden)

Jaarlijkse kosten

Afgerond op jaren

Einddatum

Opzegtermijn

Advitrae Systems B.V.

7 jaar

31-12-2023

12 maand

€ 16.509

€ 16.509

Advitrae Systems B.V.

7 jaar

31-12-2023

12 maand

€ 29.930

€ 29.930

AnylinQ B.V.

5 jaar

06-04-2026

0 maand

€ 22.464

€ 22.464

Arbo Unie B.V.

7 jaar

31-12-2022

6 maand

Afhankelijk van afname

€ 76.406

Axians Communication Solutions B.V.

4 jaar

17-07-2023

3 maand

€ 41.815

€ 41.815

Bechtle direct B.V.

4 jaar

07-04-2022

3 maand

Afhankelijk van afname

€ 16.506

Bedrijfsfitness Nederland B.V.

10 jaar

31-12-2022

2 maand

Afhankelijk van afname

€ 74.341

Betuwe Express B.V.

13 jaar

30-09-2023

6 maand

Afhankelijk van afname

€ 127.676

CACI B.V.

6 jaar

31-12-2024

6 maand

€ 73.624

€ 73.624

Canon Nederland N.V.

3 jaar

31-12-2023

0 maand

Afhankelijk van afname

€ 18.436

Centralpoint Nijmegen B.V.

4 jaar

07-04-2022

0 maand

Afhankelijk van afname

€ 85.839

CIRFood Netherlands B.V. (Cormet)

8 jaar

23-08-2023

0 maand

Afhankelijk van afname

€ 345.214

CSU B.V.

6 jaar

27-10-2025

6 maand

Afhankelijk van afname

€ 612.386

CWS Nederland B.V.

2 jaar

01-01-2025

6 maand

€ 25.545

€ 25.545

De Enk Groen & Golf B.V.

3 jaar

31-12-2022

3 maand

€ 35.453

€ 35.453

De Meeuw Oirschot B.V.

5 jaar

14-08-2023

3 maand

€ 71.503

€ 73.934

De Rolf Groep B.V.

2 jaar

31-03-2023

3 maand

€ 274.973

€ 274.973

Eneco Zakelijk B.V.

5 jaar

31-12-2022

6 maand

Afhankelijk van afname

€ 304.006

Eneco Zakelijk B.V.

5 jaar

31-12-2022

6 maand

Afhankelijk van afname

€ 358.387

Exact Software Nederland B.V.

5 jaar

31-12-2022

3 maand

€ 34.562

Hollander techniek B.V.

6 maanden

31-07-2022

0 maand

Afhankelijk van afname

€ 127.673

Iddink Digital B.V. (Magister; Eduarte)

1 jaar

31-12-2022

1 maand

€ 155.411

€ 152.759

Iddink Learning Materials B.V.

13 jaar

31-07-2022

8 maand

Afhankelijk van afname

€ 104.562

IW4 Beheer N.V.

1 jaar

30-11-2022

0 maand

Afhankelijk van afname

€ 258.240

KCH Examens B.V.

7 jaar

01-08-2022

6 maand

Afhankelijk van afname

€ 26.378
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Leverancier

Looptijd
(tot heden)

Jaarlijkse kosten

Afgerond op jaren

Einddatum

Opzegtermijn

Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V.

7 jaar

30-06-2023

6 maand

Afhankelijk van afname

€ 94.532

KPN B.V.

5 jaar

31-05-2022

1 maand

€ 41.628

€ 17.221

Liemers Hendriks Groenvoorziening B.V.

3 jaar

31-12-2022

2 maand

€ 44.130

€ 20.737

Liemers Hendriks Groenvoorziening B.V.

2 jaar

31-12-2023

2maand

€ 26.227

€ 26.227

Loyalis Schade N.V.

15 jaar

31-12-2022

6 maand

Afhankelijk van afname

€ 24.489

Luminfin Privacy Professionals bv

2 jaar

31-12-2022

3 maand

€ 66.211

€ 66.211

Liberty Mutual Surety

5 jaar

01-11-2022

0 maand

€ 48.599

€ 43.834

ProActive Software Nederland b.v.

2 jaar

31-07-2022

3 maand

€ 51.270

€ 29.908

Raet B.V.

3 jaar

21-04-2023

3 maand

€ 86.312

€ 86.312

Raetsheren van Orden B.V.

10 jaar

31-12-2022

2 maand

€ 2.904

€ 2.904

Raetsheren van Orden B.V.

9 jaar

31-12-2022

2 maand

€ 4.024

€ 4.024

Raetsheren van Orden B.V.

8 jaar

31-12-2022

2 maand

€ 1.222

€ 1.222

Raetsheren van Orden B.V.

1 jaar

31-12-2022

2 maand

€ 97.691

€ 97.691

Raetsheren van Orden B.V.

11 jaar

31-12-2022

1 maand

€ 3.630

€ 3.630

Raetsheren van Orden B.V.

9 jaar

31-12-2022

0 maand

€ 125

Raetsheren van Orden B.V.

8 jaar

31-12-2022

2 maand

€ 16.423

€ 16.423

Raetsheren van Orden B.V.

5 jaar

31-12-2022

2 maand

€ 3.322

€ 3.322

Renewi Nederland B.V. (Van Gansewinkel Nederland B.V.)

5 jaar

30-04-2022

3 maand

Afhankelijk van afname

€ 27.912

Schoonmaakbedrijf Teunissen B.V.

5 jaar

02-07-2022

4 maand

Afhankelijk van afname

€ 268.634

Securitas Beveiliging B.V.

17 jaar

31-12-2022

3 maand

€ 15.026

Securitas Beveiliging B.V.

17 jaar

31-12-2022

6 maand

€ 340

€ 340

Securitas Beveiliging B.V.

4 jaar

31-12-2022

6 maand

€ 838

€ 838

Securitas Beveiliging B.V.

6 jaar

31-12-2022

3 maand

€ 14.455

€ 14.455

Securitas Beveiliging B.V.

17 jaar

31-12-2022

3 maand

€ 4.923

€ 4.923

Sportbedrijf Rheden

20 jaar

31-12-2022

3 maand

Afhankelijk van afname
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Leverancier

Looptijd
(tot heden)

Jaarlijkse kosten

Afgerond op jaren

Einddatum

Opzegtermijn

Stichting Praktijkleren

13 jaar

31-12-2022

1 jaar

Afhankelijk van afname

€ 133.672

Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties

1 jaar

31-12-2022

3 maand

Afhankelijk van afname

€ 54.597

SURFmarket b.v.

5 jaar

31-12-2026

Eindigt van rechtswege

€ 69.624

€ 68.593

SURFmarket b.v.

5 jaar

31-12-2022

6 maand

€ 27.019

€ 27.019

SURFmarket b.v.

3 jaar

31-10-2023

Eindigt van rechtswege

€ 45.457

€ 51.033

SURFmarket b.v.

4 jaar

31-08-2023

Eindigt van rechtswege

€ 49.482

€ 16.494

Tesorion Operations B.V.

7 jaar

31-12-2022

3 maand

€ 29.866

€ 31.253

Trent Infrastructuur B.V.

5 jaar

31-12-2022

3 maand

€ 45.603

€ 45.603

Van Dijk Educatie B.V.

5 jaar

31-01-2023

3 maand

Afhankelijk van afname

€ 947.430

Van Dijk Educatie B.V.

7 jaar

31-12-2022

3 maand

Afhankelijk van afname

€ 23.709

Van Ree Accountants

4 jaar

30-06-2023

3 maand

Afhankelijk van afname

€ 61.650

Warmtebedrijf Ede Zakelijk B.V.

15 jaar

30-09-2031

12 maand

Afhankelijk van afname

€ 65.331

Stichting iDEAALnet

2 jaar

31-07-2022

6 maand

Afhankelijk van afname

€ 31.240

SLB Diensten B.V.

3 jaar

31-08-2022

Eindigt van rechtswege

Afhankelijk van afname

€ 17.521

Gedurend looptijd contract

2022

Op basis van voorgaande contracten is er per balansdatum sprake van een
financiële verplichting van € 7,8 mln. De verplichting < 1 jaar bedraagt
€ 5,8 mln, 1-5 jaar 1,7 mln en > 5 jaar 0,3 mln per jaar. Voor de contracten
waarbij de kosten afhankelijk zijn van de afname is voor de verplichting
gerekend met de afname in 2021 naar rato van de looptijd in 2022. 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.
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Maintain & Energy

Latente vordering subsidie loonkosten vo

Voor de nieuwbouw Technova College is een langdurig contract afgeslo

Op grond van de regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereen

ten inzake het groot onderhoud en de levering van energie. De verplich

voudiging bekostiging voortgezet onderwijs wordt een vordering op OCW

ting < 1 jaar bedraagt € 0,6 mln, 1-5 jaar € 2,4 mln en > 5 jaar € 9,4 mln.

opgenomen ter hoogte van de op de balansdatum bestaande schuld aan

Het contract heeft een looptijd van 25 jaar en zal jaarlijks worden gein

het personeel inzake de tot en met december opgebouwde vakantie

dexeerd.

afspraken, bindingstoelage en de op balansdatum verschuldigde afdracht
pensioenpremies en loonheffing over de maand december, met een

Topsporthal

voorgeschreven maximum van 7,5% over de personele bekostiging.

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

- Voor Het Perron bedraagt de schuld op balansdatum € 350.125.

Gemeente Ede. Over het gebruik van de hal zijn afspraken gemaakt en is

Het maximale bedrag dat als vordering kan worden opgenomen

er met COG een huurovereenkomst afgesloten.

bedraagt € 742.467.
- Voor de Arentheem Scholengroep bedraagt de schuld op balansdatum

De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

€ 608.205. Het maximale bedrag dat als vordering kan worden

1. De gemeente Ede is eigenaar van de opstal en grond

opgenomen bedraagt € 1.313.132.

2. De gemeente Ede heeft de verantwoordelijkheid voor de exploitatie

- Voor de Praktijkschool Arentheem bedraagt de schuld op balansdatum

overgedragen aan Sportservice Ede

€ 53.261.

3. Sportservice Ede heeft de hal verhuurd aan verschillende exploitanten
o.a. voor fitness, horeca, en fysiotherapie

Het maximale bedrag dat als vordering kan worden opgenomen bedraagt

4. Sportservice Ede en COG hebben voor de periode van 40 jaar een

€ 147.355. De vorderingen zijn gezamenlijk afgewaardeerd tot € 1.

huurovereenkomst afgesloten
Latente vordering subsidie loonkosten mbo

5. COG gedurende de huurperiode ondersteuning levert in de vorm van
personele inzet voor een vooraf afgesproken bedrag.

De vorderingen op het ministerie van OCW inzake loonheffing en premie
ABP juli 1991 voor het mbo zijn, daar deze pas worden uitgekeerd bij

De maximale jaarlijkse kosten van de personele inzet bedragen gedurende

liquidatie van de COG, als latent gekwalificeerd en zijn derhalve

de looptijd maximaal € 50.000,-.

afgewaardeerd tot € 1.

Het huurbedrag wordt jaarlijks geindexeerd met 2%, de verplichting van

Garantstelling

de huurkosten bedraagt < 1 jaar € 0,39 mln, 1 - 5 jaar € 1,6 mln en > 5 jaar

COG is vanaf 1 januari 2018 eigen risicodrager geworden voor de Ziektewet

€ 18,5 mln.

(ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
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Verantwoording Wet Normering Topinkomens 2021
1.a Bezoldiging topfunctionarissen
Bedragen x € 1
Functiegegevens

J.J. van Dijk

P.C. Satter

Voorzitter CvB

Lid CvB

Bedragen x € 1

J.J. van Dijk

P.C. Satter

Gegevens 2020

Voorzitter CvB

Lid CvB

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking

ja

ja

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

€

€

Bezoldiging

€

€

160.208

125.529

160.272

117.004

21.728

20.339

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

23.191

21.939

Subtotaal

183.399

147.469

Subtotaal

182.000

137.343

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

190.000

190.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

183.000

183.000

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

182.000

137.343

183.399

147.469

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens verschuldige
betaling

N.v.t.

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

De scores ten aanzien van de complexiteitspunten bedragen per categorie:
Onderdeel

Aantal complexiteitspunten

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 € 190.000.
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1.c Toezichthoudende topfunctionarissen
M. Otten

Ir. M.J.
Veening

Prof. dr.
J.H. Walma
van der Molen

V. SimonszVan Krieken

Voorzitter RvT

Vice-voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

01.01– 31.12

01.01– 31.12

01.01– 31.12

01.01– 31.12

01.01– 31.12

€

€

€

€

€

Bedragen x € 1

Drs.
J.A. Klop

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Bezoldiging

18.750

12.500

12.500

12.500

12.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

28.500

19.000

19.000

19.000

19.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

18.750

12.500

12.500

12.500

12.500

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Prof. dr.
J.H. Walma
van der Molen

V. SimonszVan Krieken

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens overschuldige
betaling

Drs.
J.A. Klop

Dr. ir.
C.M. Verloop

M. Otten

K.A. Pullen

Ir. M.J.
Veening

Voorzitter
RvT

Lid Rvt/Vicevoorzitter RvT 1

Lid RvT/Vicevoorzitter RvT 2

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

01.01– 31.12

01.01– 17.07

01.01– 31.12

01.01– 30.04

01.01– 31.12

01.06– 31.12

01.06– 31.12

Bezoldiging

€

€

€

€

€

€

€

Bezoldiging

18.000

6.500

12.000

4.000

12.000

7.000

7.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

27.450

9.950

18.300

6.050

18.300

10.700

10.700

Bezoldiging

18.000

6.500

12.000

4.000

12.000

7.000

7.000

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020

1. De heer Dr. Ir. C.M. Verloop is van 20 april 2020 tot en met 17 juli benoemd tot vice-voorzitter van de RvT

2. De heer M. Otten is per 18 juli 2020 benoemd tot vicevoorzitter van de RvT.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige
functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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B 1.8 MODEL E: VERBONDEN PARTIJEN
Naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
Act.

Beslissende zeggenschap

Eigen
vermogen
31-12-2021

Resultaat
2021

Omzet
2021

€

€

€

Verklaring
art. 2:403 Deelname Consolidatie
BW
%

Stichting contractonderwijs COG

Stichting

Ede

1

-340.804

-136.664

106.760

nee

n.v.t.

ja

Beheersstichting COG

Stichting

Ede

4

172.982

19.809

36.000

nee

n.v.t.

ja

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo
Barneveld-Veenendaal 25-11

Stichting

Barneveld

4

nee

nee

Samenwerkingsverband de Verbinding

Stichting

Arnhem

4

nee

nee

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

171

Jaarverslag

2021

B Jaarrekening

C 1.1 Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo

Resultaat

COG-vo

Stichting
contractonderwijs
COG (UPGRADE)

Beheerstichting
COG

€

€

€

€

909.082

2.316.500

-136.664

19.809

1.168.297

-

-

-

-

-

-39.999

-

-136.664

19.809

Totaal COG

COGbedrijfsvoering

COG-mbo

€

€

4.277.023

1.168.297

1.168.297
-156.855

Resultaatbestemming
Algemene reserve
Private algemene reserve
Reserve ondersteuningsfonds (privaat)

-736

-

-736

-

-

-

Bestemmingsresserve NPO

3.266.317

-

949.817

2.316.500

-

-

Totaal

4.277.023

1.168.297

909.082

2.316.500

-136.664

19.809

Er is geen sprake van een statutaire regeling omtrent winstbestemming.
Het voorstel winstbestemming is in het bovenstaande verloopoverzicht
verwerkt.
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Grondslagen van de enkelvoudige jaarrekening
Algemeen

Vergelijkende cijfers vorig jaar

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling

Ter vergelijking zijn de cijfers over het voorgaande boekjaar 2020 opgeno

jaarverslaggeving onderwijs, waaronder de richtlijnenvan de

men. In afwijking van voorgaande jaren wordt vanaf kalenderjaar 2021 het

“RJ660 Onderwijsinstellingen”.

onderdeel segmentatie op een andere wijze vorm gegeven. Tot en met
kalenderjaar 2020 werden de enkelvoudige balans en staat van baten en

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de

lasten van COG gesegmenteerd naar de onderdelen mbo en vo. Door een

grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van

herstructurering en daarmee samenhangende herinrichting is de interne

het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en

organisatie en aansturing van de ondersteunende diensten op een andere

passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconso

manier vorm gegeven. Samen met deze herinrichting is ook een allocatie

lideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld. De

model ingevoerd waamee de verschillende subsidies worden toegedeeld

enkelvoudige jaarrekening is exclusief UPGRADE en de beheersstichting.

aan de verschillende organisatie onderdelen. De gehele Planning & Control
(P&C) cyclus is met deze herstructurering ook op deze nieuwe onderdelen

Rekening Courant

ingericht.

De Rekening Courant verhoudingen hebben betrekking op onderlinge
verrekeningen binnen de onderdelen van COG. In de geconsolideerde

Voor éénduidigheid en transparantie in de hele P&C- cyclus is daarmee ook

jaarrekening worden deze verhoudingen geëlimineerd.

de segmentatie in de jaarrekening hierop aangepast.
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Verloopoverzicht
enkelvoudig eigen
vermogen COG

Saldo
01-01-2021

Bestemming
2021

Overige
mutaties 2021

Saldo
31-12-2021

€

€

€

€

60.237.673

1.168.297

0

61.405.971

Bestemmingsreserves publiek

0

3.266.317

0

3.266.317

Bestemmingsreserves privaat

4.578.458

-40.735

0

4.537.721

64.816.131

4.393.879

0

69.210.008

Algemene Reserve

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

€

€

61.405.971

0

COG-mbo (NPO plus privaat)

1.962.048

45.656.115

COG-vo (NPO plus privaat)

5.841.989

19.160.016

69.210.008

64.816.131

€

€

69.210.008

64.816.131

-340.804

-204.140

172.982

153.173

69.042.188

64.765.165

Opbouw eigen vermogen COG
COG

Enkelvoudig eigen vermogen COG

Aansluiting eigen vermogen
Enkelvoudig eigen vermogen COG
Stichting Contractonderwijs COG
Beheerstichting COG
Totaal eigen vermogen COG
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B 1.5 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Software

COG
2021

COG
2020

€

€

11.439

20.382

36.410.457

39.393.870

9.257.146

10.141.774

650.596

619.856

2.435.270

926.989

0

71.937

48.764.908

51.174.809

2

2

2

2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventarissen en apparatuur
Overige materiële vaste activa
Materiële vaste activa in uitvoering
Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa

Financiële vaste activa
Vorderingen op Ministerie van OCenW

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

1.191.906

1.343.971

Rekening courant deelnemingen

171.166

0

Overige vorderingen

625.809

879.361

Overlopende activa

549.808

705.188

2.538.689

2.928.520

42.700.298

40.409.543

94.003.897

94.512.872

Liquide middelen
Liquide middelen
Totaal Activa
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B 1.5 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA

Eigen Vermogen
Algemene Reserve

COG
2021

COG
2020

€

€

61.405.971

60.237.673

Bestemmingsreserves publiek

3.266.317

0

Bestemmingsreserves privaat

4.537.721

4.578.458

69.210.009

64.816.131

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

6.295.094

6.592.539

11.731.413

15.329.118

18.026.507

21.921.658

Kortlopende schulden
Crediteuren

1.634.447

1.827.472

Rekening courant deelnemingen

0

-50.959

Belastingen en premies soc.verz.

28.783

61.143

3.855

6.747

Pensioenschulden
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal Passiva

658.504

682.846

4.441.798

5.247.833

6.767.386

7.775.082

94.003.897

94.512.872
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B 1.6 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Baten
Rijksbijdragen OCenW

COG
2021

COG
2020

€

€

93.427.674

85.831.215

Overige overheidsbijdragen en subsidies

378.698

304.554

College-, cursus-, les- en examengelden

900.182

1.483.952

Opbrengst werk voor derden

947.521

0

3.417.410

4.009.511

99.071.485

91.629.232

74.275.361

68.366.208

7.247.738

5.276.454

Overige baten
Som der baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten

2.134.238

8.581.418

Overige lasten

10.965.034

11.045.852

Som der lasten

94.622.371

93.269.933

4.449.114

-1.640.700

-55.235

-93.166

4.393.879

-1.733.867

Resultaat gewone bedrijfsvoering
Rentebaten/lasten
Resultaat exploitatie

Het enkelvoudige resultaat van COG wijkt af van het geconsolideerde resultaat
van B1.2 omdat de Stichting Contractonderwijs COG en de Beheerstichting in
bovenstaand overzicht buiten beschouwing blijven.
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B 1.7 SEGMENTATIE PER 31 DECEMBER 2021
In het jaarverslag 2021 is de segmentatie afwijkend vorm gegeven ten
opzichte van het kalenderjaar 2020. Deze wijziging in segmentatie heeft
twee oorzaken, namelijk:
- de herinrichting van de interne organisatie;
- de segmenten bedrijfsvoering en bestuurlijke laag zijn niet in een
exacte verdeling toe te rekenen naar de segmenten vo en mbo.
Op grond van RJ 660.307 dienen de vergelijkende cijfers in de
segmentatie ook te worden aangepast. De herinrichting is echter pas
voltooid halverwege het kalenderjaar, per juli 2020. Ingaande boekjaar
2021 is de herinrichting wel in de financiële administratie verwerkt.
Er is geen betrouwbare methode om de vergelijkende cijfers aan te
passen. Daarom zijn logischerwijs de vergelijkende cijfers niet aangepast
aan de nieuwe criteria.
Onderlinge doorbelastingen worden in de kolom Totaal COG
geëlimineerd, in de afzonderlijke kolommen van de onderdelen
niet. Hierdoor is het totaal van de afzonderlijke kolommen
gezamenlijk ongelijk aan de kolom Totaal COG.
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COG-bedrijfsvoering*
2021
Baten

COG-mbo
2021

COG-vo
2021

Totaal COG
2021

€

€

€

€

23.504.339

36.644.161

33.279.174

93.427.674

326.198

191.344

0

378.698

College-, cursus,- les- en examengelden

0

690.428

209.753

900.182

Opbrengst werk voor derden

0

947.521

0

947.521

835.293

1.172.955

2.199.503

3.417.410

24.665.830

39.646.409

35.688.430

99.071.485

11.136.998

31.855.905

30.776.578

74.275.361

Afschrijvingen

5.617.406

1.072.374

557.957

7.247.738

Huisvestingslasten

2.134.238

0

0

2.134.238

Overige lasten

3.715.616

5.986.826

2.697.657

10.965.034

22.604.258

38.915.105

34.032.192

94.622.371

2.061.572

731.304

1.656.238

4.449.114

-55.235

0

0

-55.235

2.006.337

731.304

1.656.238

4.393.879

Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen en subsidies

Overige baten
Som der baten
Lasten
Personele lasten

Som der lasten

Resultaat gewone bedrijfsvoering

Rentebaten/lasten

Resultaat exploitatie

* Het onderdeel bedrijfsvoering bestaat uit de twee operationele eenheden: Bedrijfsvoering en Bestuurlijke laag.
De onderlinge verdeling voor kalenderjaar 2021 is op de volgende pagina weergegeven.
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Bedrijfsvoering
2021
Baten

Bestuurlijke laag
2021

Totaal
COG-Bedrijfsvoering
2021

€

€

€

22.569.875

934.464

23.504.339

326.198

0

326.198

College-, cursus,- les- en examengelden

0

0

0

Opbrengst werk voor derden

0

0

0

835.211

82

835.293

23.731.284

934.546

24.665.830

10.435.766

701.232

11.136.998

Afschrijvingen

5.617.235

171

5.617.406

Huisvestingslasten

2.134.238

0

2.134.238

Overige lasten

3.466.239

249.377

3.715.616

21.653.478

950.780

22.604.258

21.653.478

950.780

22.604.258

-55.235

0

-55.235

2.022.571

-16.234

2.006.337

Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen en subsidies

Overige baten
Som der baten
Lasten
Personele lasten

Som der lasten

Resultaat gewone bedrijfsvoering

Rentebaten/lasten

Resultaat exploitatie
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SEGMENTATIE PER 31 DECEMBER 2020
mbo
2020
Baten

vo
2020

Totaal COG
2020

€

€

€

50.080.689

35.750.526

85.831.215

304.554

0

304.554

College-, cursus,- les- en examengelden

1.339.280

144.672

1.483.952

Overige baten

4.648.655

2.528.498

4.009.511

56.373.179

38.423.696

91.629.232

39.439.707

30.801.005

68.366.208

Afschrijvingen

4.015.853

1.260.601

5.276.454

Huisvestingslasten

4.731.039

3.933.259

8.581.418

Overige lasten

8.634.559

3.621.553

11.045.852

56.821.158

39.616.418

93.269.933

-447.979

-1.192.722

-1.640.701

-93.166

0

-93.166

-541.145

-1.192.722

-1.733.867

Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen en subsidies

Som der baten
Lasten
Personele lasten

Som der lasten

Resultaat gewone bedrijfsvoering

Rentebaten/lasten

Resultaat exploitatie
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Aansluiting enkelvoudig versus
geconsolideerd exploitatie resultaat COG

Werkelijk
2021

Werkelijk
2020

€

€

731.304

-1.192.722

Resultaat COG-vo

1.656.238

-541.145

Resultaat exploitatie Bedrijfsvoering

2.022.571

0

-16.234

0

4.393.879

-1.733.867

-136.664

-206.481

19.809

162

4.277.023

-1.940.185

Resultaat COG-mbo

Resultaat exploitatie Bestuurlijke laag
Subtotaal enkelvoudig exploitatie resultaat COG

Resultaat exploitatie Stichting Contractonderwijs COG
Resultaat exploitatie Beheersstichting COG
Totaal geconsolideerde exploitatie resultaat COG
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