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Leeswijzer
‘Succesvol meedoen’ is de verantwoording van de Stichting ROC Nijmegen e.o.
over 2014.
In de eerste vijf hoofdstukken kijken we terug op 2014. In hoofdstuk 6 volgt een
korte samenvatting en het perspectief van ROC Nijmegen op 2015 en de langere
termijn. De bijlagen verschaffen ondersteunende gegevens.
Wie beknopte informatie zoekt, kan terecht bij de kerngegevens op de
volgende pagina’s.
In dit jaarverslag is het organisatiebrede examenjaarverslag geïntegreerd.
De Centrale Examencommissie heeft dit onderdeel separaat goedgekeurd.
Via roc-nijmegen.nl kan de lezer naast dit Jaardocument ook het Jaarverslag
Praktijkexamen Inburgering inzien.
Reacties naar aanleiding van dit Jaardocument: info@roc-nijmegen.nl
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Kerngegevens ROC Nijmegen
Studenten beroepsonderwijs 1
8.000
7.000
6.000
5.000

Aantal studenten

4.000
3.000
Leerweg categorie:
BBL
Deeltijd BOL
Voltijd BOL

2.000
1.000
0

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

Studenten Educatie en vavo
1.400
1.200
1.000

Aantal studenten

800
600
400
200
0

Educatie
Vavo

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

Voortijdig schoolverlaten
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%

ROC Nijmegen
Vergelijkingsgroep: roc’s

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

1 De in dit verslag vermelde cijfers komen uit onze administratieve systemen, tenzij anders vermeld. De tellingcijfers van
onze mbo- en vavo-studenten hebben betrekking op telmoment 1 oktober 2014. Ze zijn gegenereerd op 18 januari 2015.
Hetzelfde geldt voor de interne opbrengstcijfers (jaarresultaat en diplomaresultaat), evenals de cijfers met betrekking tot
voortijdig schoolverlaten (VSV). De cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gebaseerd op een meting in februari
2014, zijn op 7 april 2014 openbaar gepubliceerd.
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Jaarresultaat onderwijs
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ROC Nijmegen
Vergelijkingsgroep: roc’s
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Diplomaresultaat
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80,0%
75,0%
70,0%
65,0%
60,0%
55,0%
50,0%

ROC Nijmegen
Vergelijkingsgroep: roc’s
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2 De cijfers met betrekking tot medewerkers gelden per 31 december 2013
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Solvabiliteit
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Vergelijkingsgroep: roc’s
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ROC Nijmegen
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Rentabiliteit
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-4,0

ROC Nijmegen
Vergelijkingsgroep: roc’s

2010

2011

2012
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Managementsamenvatting
Belangrijkste punten uit 2014
De vertaling van de doelstellingen van het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap’
is in volle gang. De lijnen van de minister zijn helder en wij hebben weloverwogen
keuzes gemaakt. We hebben zeven standaarden voor ons onderwijsprogramma
ontwikkeld: zeven uitgangspunten die voor onderwijsteams leidend zijn bij het in dialoog met werkveld - inrichten en verzorgen van hun onderwijsprogramma
vanaf 2016. Binnen ieder team is een onderwijsregisseur aangesteld, die het team in
nauwe samenwerking met de teammanager hierin begeleidt.
We hebben ons met het voortgezet onderwijs gericht op de ontwikkeling van een
regionale visie op loopbaanleren. We zijn op vier locaties gestart met de Entreeopleiding en hebben definitieve afspraken gemaakt over de ontvlechting van Flex
College Nijmegen (AKA).
De inrichting en positionering van ons Expertisecentrum Studentbegeleiding
is voltooid. Dat leidt tot stevige, heldere sturing, dichtbij het onderwijs, vanuit
één hand.
Op het gebied van onderwijskwaliteit hebben we grote stappen gezet met een
gedegen examenorganisatie. De reflectie op eigen handelen is een logisch passend
en vast onderdeel van de beleidscyclus geworden.
In 2014 heeft de Inspectie heronderzoek uitgevoerd naar de Staat van de Instelling.
Organisatiebreed zijn de kwaliteitsborging en het toezicht op kwaliteit tijdens het
onderzoek in 2013 met een voldoende beoordeeld. Het definitieve rapport van
heronderzoek bij vijf opleidingen kwam op 4 februari 2015 beschikbaar. Met als
resultaat een aangepast arrangement voor twee opleidingen: één met betrekking
tot rendement en één met betrekking tot kwaliteitsborging.
Het aantal BBL‑studenten is gedaald, maar het aantal Educatie-studenten is
gestegen, vooral in NT2.
Jaarresultaat en diplomaresultaat zijn in 2014 gestegen en blijven hoger dan het
landelijk gemiddelde.
Ons VSV-percentage is opnieuw verder gedaald: van 6,6% naar 5,2%. Hiermee sluiten
we aan bij het landelijk gemiddelde van het middelbaar beroepsonderwijs en duiken
we onder het gemiddelde van de roc’s.
Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage over 2014 bedraagt 4,4 %. De dalende
tendens zet zich hiermee verder voort. Hiermee blijven wij ruim onder de norm
van 5%.
We sluiten het verslagjaar financieel af met een positief resultaat van € 0,2 miljoen.

10

SUCCESVOL MEEDOEN

Prioriteiten voor 2015
– voorbereiding van de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers per
1 augustus 2016 en invoering van de nieuwe elektronische leeromgeving (ELO);
– voorbereiding nieuwbouw De Maasvallei;
– doorontwikkelen van aannamebeleid, intake en werving;
– verbeteren van de onderwijslogistiek (inclusief schone gebouwen en veiligheid);
– ontwikkelen van LOB in samenwerking met het regionale voortgezet onderwijs,
speciale aandacht voor zwakkere leerlingen op niveau-2;
– optimaliseren van de Planning- en Controlcyclus, de ondersteunende
managementinformatie (betrouwbaarheid/dashboard) en integratie van
deze twee.

Koers 2016 – strategie
We streven de perfecte match na tussen het talent van de student en de vraag
van de regio. We zorgen voor de juiste studiekeuze en -begeleiding voor iedere
student. We investeren in kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons onderwijs. De
inspectienormen zijn voor ons de ondergrens. Door intensieve relaties met regionale
overheden en het bedrijfsleven, door vruchtbare partnerships en samenwerking met
de werkvelden dwingen we kansen af voor onze studenten. Zo blijven we relevant
voor onze studenten en stakeholders.
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Voorwoord College van Bestuur
Meedoen vergt een actieve en alerte houding: zowel van ons als van onze
studenten. Een houding die we op allerlei manieren proberen te stimuleren. In de
eerste plaats door onze opleidingen zo interessant mogelijk te maken. En te doen
wat daarvoor nodig is. Wij vinden het namelijk van het allergrootste belang dat onze
studenten meedoen. Nu en zeker ook later.
Via hun stages komen onze studenten in contact met de beroepspraktijk. In die
praktijk diepen ze vaardigheden en kennis uit die horen bij het uitoefenen van hun
beroep. Leren in de praktijk wordt steeds meer de kern van ons onderwijs. Maar
daarbij blijft het niet.
Een ‘reality check’ is tevens belangrijk in het kader van burgerschap. Studenten
zien in de beroepspraktijk namelijk hoe het ‘buiten’ is. Ze ontmoeten er
beroepsbeoefenaren. Zo worden ze geconfronteerd met ideeën over wat werk
inhoudt en hoe het gedaan moet worden. Daarnaast krijgen studenten er kijk op hoe
beroepsbeoefenaren hun werk ervaren en hoe ze in het leven staan. Dat levert niet
zelden verrassende inzichten op. Andersom werkt het ook: onze partners krijgen via
stagebegeleiding onder meer inzicht in wat jonge mensen beweegt.
Graag wil ik hier mijn waardering uitspreken voor onze medewerkers. En ook voor
de hechte samenwerking met gemeentes, bedrijven en instellingen in onze regio.
Ook in 2014 hebben we samen weer belangrijke stappen gezet. Zo maken we
het mogelijk dat onze studenten meedoen en een eigen plaats veroveren in onze
samenleving. In dit Jaarverslag leest u wat we daarvoor doen.
Namens het College van Bestuur,
Drs. J.C.J.M. Berben
Voorzitter
Nijmegen
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Bericht van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in kalenderjaar 2014 niet van samenstelling veranderd.
De raad is in het verslagjaar zeven keer bijeengekomen met het College van
Bestuur en heeft zich daarbij laten informeren over relevante ontwikkelingen en
aangelegenheden van ROC Nijmegen. Vaste onderwerpen van de vergaderingen
waren de managementrapportages met betrekking tot financiën, kwaliteit van
het onderwijs, HRM en huisvestingsbeleid. In de meivergadering heeft de raad het
accountantsrapport en de jaarrekening 2014 in aanwezigheid van de accountant
besproken en vervolgens goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de raad
het concernplan en de begroting 2015 besproken en goedgekeurd. In samenhang
hiermee is ook het meerjarenbeleidsplan behandeld, hetgeen de raad ziet als een
belangrijk management-instrument gericht op het tijdig sturen en nemen van
gepaste maatregelen. In de decembervergadering heeft de raad het contract met de
accountant met een jaar verlengd.
De raad heeft in 2014 de ontwikkelingen en activiteiten binnen de organisatie, die
gericht zijn op een gezonde toekomst, met aandacht gevolgd. Belangrijke thema’s
in kalenderjaar 2014 waren de nieuwbouw voor De Maasvallei, de invoering van de
nieuwe kwalificatiedossiers en kwaliteit van het onderwijs in het kader van de Staat
van de Instelling.
De drie commissies van de raad (audit, kwaliteit en remuneratie), hebben diverse
keren vergaderd, vooral gericht op de voorbereiding van de reguliere vergadering van
de raad met het College van Bestuur.
In opdracht van de raad is door het College van Bestuur een
stakeholderstevredenheidsonderzoek uitgezet. De resultaten zijn op het einde van
het verslagjaar gerapporteerd en zijn een goede stimulans om het ingezette en
herkenbare verbetertraject met kracht te vervolgen.
Door het vertrek van een lid van het College van Bestuur per 1 januari 2015
heeft de raad de procedure gestart voor de werving en selectie van een nieuw
collegelid. Inmiddels weten we dat die geresulteerd heeft in de benoeming van
de heer P.A.A. van Mulkom per 1 mei 2015.
De raad heeft in kalenderjaar 2014 eenmaal informeel overleg gevoerd met de
Ondernemingsraad. Een vertegenwoordiging van de raad heeft in 2014 eenmaal
de officiële overlegvergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond. Hoewel de
intentie er was, heeft in 2014 geen overleg plaatsgevonden met de Studentenraad.
De raad spreekt zijn waardering uit voor het vele en goede werk dat door
medewerkers, directie en bestuur gedurende het afgelopen jaar is verricht!
Namens de Raad van Toezicht,
Ing. J.W. Ramaekers
Voorzitter
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Hoofdstuk 1
De regio waarvoor wij onderwijs verzorgen heeft, ondanks een
opleving, te maken met (jeugd)werkloosheid. Dit klinkt door in
de vragen van ouders en leerlingen bij hun beroepsoriëntatie:
arbeidsmarktperspectief is belangrijker dan ooit.
Student-ambassadeurs vlnr: Esenay Bahali, opleiding Juridisch Medewerker • Sharon Cornelissen,
opleiding Mbo-Verpleegkundige • Justin van den Berg, Cas Spijkers Academie

Onze maatschappelijke opdracht
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1.1

Ambitie
Het is onze ambitie de perfecte match te maken tussen het talent van onze studenten
en de vraag van de regio. Onze studenten moeten kunnen meedoen. Nu en later. Bij
ons volgen ze een interessante opleiding met toekomstperspectief. Op basis van die
opleiding kunnen ze voortbouwen en volwaardig deelnemen aan onze samenleving.

1.2

Speerpunten van beleid
Om onze doelstellingen te realiseren stellen we jaarlijks onze prioriteiten vast in de
context van (regionale) politieke en economische ontwikkelingen.

1.3

Kaders 2014
In deze paragraaf staan de speerpunten uit ons Concernplan 2014. Per doelstelling
bespreken we de context en rapporteren we in hoeverre elke doelstelling wel of niet
gehaald is.
Doelstelling 1. Bij ROC Nijmegen volgt en voltooit iedere student de juiste opleiding
of cursus
Context
Focus op vakmanschap legt expliciet verantwoordelijkheid neer bij de beroepskolom.
Deze dient ervoor te zorgen dat studenten goed voorbereid de juiste beroeps- en
opleidingskeuze maken, zodat ze hun opleiding vervolgens binnen de nominale
studieduur succesvol afronden.
In 2014:
– zijn met toeleverende scholen afspraken gemaakt over intake, warme
overdracht, loopbaan- en beroepenoriëntatie, kwetsbare doorstromers van
niveau-2 en een regionale visie op loopbaanleren;
– het voorbereiden van de actuele beschikbaarheid van begeleidingsinformatie
is in 2014 nog niet voltooid; dit onderwerp is in 2015 opgenomen in een
bredere herinrichting van de ondersteunende informatiesystemen van
studievolgsysteem en studentadministratie.
Doelstelling 2. ROC Nijmegen werkt continu aan de verbetering van de
onderwijskwaliteit van zijn opleidingen
Context
Om aantrekkelijk en doordacht onderwijs te kunnen bieden, zijn een pedagogische
visie en een didactisch concept nodig waarmee we iedere doelgroep kunnen
bedienen. Deze dienen we te koppelen aan de juiste onderwijslogistiek, -inhoud en
aan het werkveld. De invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers in 2016 vormt een
goede aanleiding om alle opleidingen in samenwerking met het werkveld opnieuw
in te richten. Daarbij hebben we twee doelstellingen:
– verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs;
– innovatie van ons onderwijs.
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In 2014:
– zijn de Entree-opleidingen ingevoerd;
– is Passend Onderwijs voorbereid en geïmplementeerd;
– is de intensivering en verkorting van onderwijs (Focus Op Vakmanschap)
doorgevoerd;
– is er met het oog op de invoering van nieuwe kwalificatiedossiers in 2016 met
partners een strategische samenwerking vormgegeven op onderwijsvisie,
-uitvoering en curriculumontwikkeling;
– is het ICT-beleidsplan voor het onderwijs herijkt;
– zijn we gestart met de optimalisatie van onze onderwijslogistieke processen
(o.a. jaarplanning). Voltooiing van dit proces is gepland in 2015.
Doelstelling 3. Het opleidingenportfolio van ROC Nijmegen biedt de student/cursist
kansen op werk en vervolgopleidingen in onze regio
Context
Het is niet eenvoudig de juiste opleiding te kiezen. Niemand kan in de toekomst
kijken, maar het is wel duidelijk dat beroepen aan verandering onderhevig zijn. De
regio waarvoor wij onderwijs verzorgen heeft, in een aantrekkende arbeidsmarkt,
te maken met bovengemiddelde (jeugd)werkloosheid. Dit klinkt door in de vragen
van ouders en leerlingen bij hun beroepsoriëntatie: arbeidsmarktperspectief is
belangrijker dan ooit. Dit vraagt van ons een transparant en toekomstbestendig
opleidingenportfolio, dat we periodiek bijstellen in overleg met werkvelden en
collega-roc’s.
In 2014:
– zijn we gestart met het ontwikkelen van een strategisch opleidingenportfolio.
In 2015:
– hebben we vastgesteld op welke manier we inspelen op de regionale behoeften
met betrekking tot een Leven Lang Leren: binnen de onderwijsdirecties kennen
we nu accountmanagers die in samenspraak met het regionale bedrijfsleven
een opleidingsaanbod ontwikkelen dat de onderwijsteams zoveel mogelijk
zelf uitvoeren. Deze werkwijze draagt er mede aan bij dat de onderwijsteams
aangesloten blijven bij ontwikkelingen in de branche.
Doelstelling 4. ROC Nijmegen is een onderscheidende, toekomstgerichte,
lerende organisatie
Context
Bovenstaande drie doelstellingen stellen eisen aan onze onderwijsorganisatie en
vooral aan onze medewerkers. Daarnaast is het nodig dat de interne organisatie
deze doelstellingen duurzaam faciliteer. Dat betekent:
– beschrijven van alle jaarlijkse processen;
– zodanig aansturen dat alles afgestemd, effectief en efficiënt gebeurt;
– de verhouding onderwijzend versus ondersteunend personeel verschuiven in het
voordeel van onderwijzend personeel;
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– ervoor zorgen dat we als organisatie toewerken naar een toekomstbestendig
personeelsbestand;
– ervoor zorgen dat de organisatie in financieel opzicht met vertrouwen de
toekomst ingaat.
In 2014:
– hebben we een programma onderwijskundig leiderschap voor managers
ontwikkeld; de uitvoering ervan loopt door in 2015;
– hebben we een duurzaam strategisch HRM-beleid gerealiseerd; de ontwikkeling
ervan loopt door in 2015;
– hebben docenten een professionaliseringsprogramma gevolgd of zijn ze hiervoor
ingeroosterd;
– hebben niet alle docenten de voorgenomen bedrijfsstage gevolgd. Deze
doelstelling is wel blijven staan voor 2015;
– zijn we gestart met partners een solide plan van eisen en een onderwijsvisie
voor huisvesting in Boxmeer te ontwikkelen; planning en uitvoering lopen door
in 2015;
– zijn we gekomen tot een gezonde financiële meerjarenraming.

1.4

Governance
De code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ en de per 1 augustus 2014 van kracht zijnde
‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ is van toepassing op onze gehele instelling.
Voor het College van Bestuur (CvB), directies en medewerkers gelden de principes
en uitgangspunten van de branchecode. Dit komt onder andere tot uiting in al onze
statuten, regelingen en reglementen.
ROC Nijmegen voldoet aan de lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de Vereniging
MBO Raad en komt de verenigingscodes na die zijn afgesproken. Het CvB handelt
conform de verantwoordelijkheden voor colleges van bestuur.
Onze Raad van Toezicht (RvT) volgt in zijn toezichthoudende taak de aanbevelingen
aan raden van toezicht, zoals die zijn verwoord in de branchecode.

1.5

Sturing op kwaliteit
In ons Concernplan benoemen wij op totaalniveau de gebieden waar én de
speerpunten waarmee de onderwijsteams voor een bepaald kalenderjaar aan de
slag gaan. Onderwijsondersteunende teams verantwoorden hun activiteiten vanuit
de betekenis ervan voor (de verbetering van de kwaliteit van) het primaire proces.
Binnen de teamjaarplannen formuleren teams SMART hun activiteiten gericht op de
onderscheiden gebieden. (Zie bijlage I voor kritische procesindicatoren, normen en
resultaten 2014.)
De sturing via het Concernplan heeft in 2014 een ontwikkeling doorgemaakt.
Van het benoemen van relevante prestatiegebieden en prestatie-indicatoren in
2010 naar SMART geformuleerde resultaatafspraken in de kaderbrief van 2014. De

18

SUCCESVOL MEEDOEN

samenhang tussen koers, Concernplan en teamjaarplannen hebben we daardoor
verder versterkt.
Naar aanleiding van het onderzoek naar de ‘Staat van de Instelling’ door de Inspectie
van het Onderwijs (2013) is in 2014 een intensief verbetertraject uitgevoerd. De
risicovolle opleidingen-onder-toezicht zijn intensief gemonitord en begeleid bij hun
verbeterproces. Simultaan aan dit traject heeft een verbetertraject plaatsgevonden
bij een tweede groep opleidingen.

1.6

Verticale dialoog
In het medezeggenschapsstatuut van ROC Nijmegen is bepaald hoe we
de medezeggenschap hebben georganiseerd. ROC Nijmegen heeft een
Ondernemingsraad (OR). De medezeggenschap van studenten krijgt vorm via de
Studentenraad (SR). Wij kennen geen ouderraad. Deze raad stellen we in wanneer
zich hiervoor minimaal 25 ouders melden.

Studenten
Eind 2014 bestaat de SR uit zeven leden-studenten van verschillende opleidingen
en locaties De SR houdt jaarlijks verkiezingen. De raad vergadert maandelijks en
voert zesmaal per jaar formeel overleg met het CvB. Daarnaast spreekt het dagelijks
bestuur maandelijks met het CvB.
De SR heeft in 2014 eenmaal overleg gevoerd met de OR en het CvB samen.
Een coach en een ambtelijk secretaris ondersteunen de raad. De SR heeft
zes verschillende werkgroepen ingesteld, die raadsbesluiten voorbereiden.
Oud-SR-leden worden zo nodig als adviseur geraadpleegd. ROC Nijmegen
heeft in 2014 het keurmerk van de JOB ontvangen voor de inrichting van de
studentmedezeggenschap.
Naast de organisatiebrede SR kent ieder onderwijsteam een studentenplatform.
Studenten nodigen we viermaal per jaar uit om met de teammanager van hun
opleiding te spreken. Op deze wijze krijgen teams vollediger in beeld hoe hun
studenten het onderwijs ervaren. In 2014 heeft de SR enkele ontmoetingen met
studentenplatforms bijgewoond.
De SR brengt na ieder schooljaar een eigen jaarverslag uit, als verantwoording van
zijn activiteiten en begroting. Het verslag publiceert de SR op de studentenportal.
In 2014 heeft de raad zich onder meer gebogen over de klokurennorm bij drie
opleidingen en over de invoering van Passend Onderwijs. Daarnaast zijn het
studentenstatuut en het privacyreglement van ROC Nijmegen aangepast. Ook
is de SR betrokken bij de nieuwe ELO, bij de uitwerking van onze onderwijsvisie
in ‘7 standaarden’ en bij de ontwikkeling van Stercker 2020. De SR heeft adviezen
uitgebracht over begeleiding, over de doorstroom mbo-hbo en over taal- en
rekenonderwijs. Ten slotte heeft de SR het initiatief genomen te komen tot een
studentencafé op onze locatie Campusbaan. De SR heeft een beleidsplan ‘14-‘15
opgesteld met de onderwerpen waar de raad zich voor gaat inzetten: goed
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onderwijs (door gemotiveerde docenten en studenten); goed lesmateriaal (dat
ook echt wordt gebruikt); goede begeleiding (op school en tijdens de stage); goede
informatie (bijv. over schoolgeld, roosters); goede inspraak (door een ideeënbus,
SR-spreekuren, studentenplatforms); goede sfeer (door een schoolfeest en
studentencafé).

Medewerkers
De OR telt dertien zetels. De raad komt wekelijks bijeen en voert elke zes weken
overleg met het CvB. De OR plaatst agenda’s en notulen van OR-vergaderingen op
de medewerkersportal. De OR heeft een jaarwerkplan opgesteld, met daarin de
belangrijkste beleidsontwikkelingen waar de raad zich mee bezig wil houden.
De OR wil proactief zijn. Daarnaast wil de raad uitvoering van beleid kunnen volgen.
Daarom zijn er vijf vaste OR-commissies ingesteld voor een aantal beleidsterreinen:
HRM, onderwijs, kwaliteit en zorg, control, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu,
reglementen en verkiezingen. Commissies overleggen met portefeuillehouders. De
OR is ook betrokken bij enkele organisatiebrede projectgroepen, zoals Intensiveren
en Verkorten.
Belangrijke onderwerpen op de OR-agenda van 2014 zijn organisatieontwikkelingen
als de reorganisatie van de Unit Contractactiviteiten, het inrichtingsplan voor
de drie onderwijsdirecties en de herhuisvesting van De Maasvallei in Boxmeer.
En onderwijskundige zaken zoals de inrichting van de Entreeopleiding, de visie
op ICT, en inkoop van examens. Ook personeelsbeleid komt aan de orde, zoals
de formatietoedeling aan onderwijsteams, de arbodienstverlening en het
mobiliteitsbeleid. Er is tweemaal overleg gevoerd met de vakbonden, over onder
meer het verloop van de formatiereducties, het mobiliteitsbeleid, en de nieuwe
cao mbo.
De OR stelt per kalenderjaar een eigen jaarverslag op, dat via de medewerkersportal
wordt gepubliceerd.

1.7

Horizontale dialoog
Advies op strategisch niveau
Strategische adviesvragen leggen we voor aan de CampusAdviesRaad en het
bestuur van de Stichting Technovium. Deze organen – bemenst door bestuurders
en directeuren van instellingen, uit het bedrijfsleven, het voortgezet onderwijs
en het hoger beroepsonderwijs uit de regio – adviseren ons op onderwerpen als
beroepskolom, opleidingenportfolio, samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en het
bevorderen van instroom in ons technisch onderwijs.

Partnerships
Partnerships met werkveld en ketenpartners zijn voor ons van levensbelang. Met
onze partners stemmen we af op het gebied van opleidingsaanbod, -inhoud en de
manier waarop we onze opleidingen (gezamenlijk) verzorgen. In ons partnerschap
met het bedrijfsleven koersen we op een verdere samenwerking, onder andere
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in de zin van co-creatie. Er gloren bijvoorbeeld kansen op het vlak van mobiliteit
en logistiek, binnen techniek en zorg en op het snijvlak van de laatste twee
sectoren. Voorbeelden van co-creatie zijn de samenwerking met De Technische,
Radboud UMC, met Pantein, ZZGzorggroep, Pluryn en Dichterbij. Voorbeelden die
niet vergelijkbaar zijn, maar wel verdergaande samenwerking op gelijkwaardig
niveau gemeen hebben. Op teamniveau bestaat de samenwerking met het
bedrijfsleven uit werkveldcommissies waarin opleidingsteams op tactisch niveau
afstemming bereiken met instellingen en bedrijfsleven voor onderwerpen als
beroepspraktijkvorming (BPV), opleidingsinhoud en doorstroom. In Boxmeer hebben
we als organisatie zitting in het Platform Noordelijke Maasvallei (PNM).

Onderwijs
Onderwijssamenwerking tussen voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs vindt – op bestuurlijk niveau – plaats binnen Novia. Bestuurders
in de regio Nijmegen voeren regie op onderwerpen als aansluiting, intake,
overdracht en doorlopende leerlijnen. Op instellingsniveau stemmen de Gelderse
roc’s hun opleidingsportfolio’s af. Doelstelling is om in de provincie een afgewogen
en doelmatig aanbod van opleidingen te verzorgen. In dialoog met de gemeente
Nijmegen hebben we naast een periodiek overleg met de onderwijswethouder
en een bestuurlijk VSV-overleg ook zitting in het Bestuursteam Regionaal
Jongerenloket. Daar staat, naast het functioneren van het Jongerenloket, ook
de bestrijding van jeugdwerkloosheid op de agenda. Afstemming met het hbo
tenslotte, vindt met de HAN bestuurlijk plaats binnen RxH. Daarnaast hebben de
opleidingsteams op niveau-4 hun verbindingen met hbo-instellingen. Zij spreken
vooral over doorlopende leerlijnen en afstemming van programma’s.

Stakeholdersonderzoek
Wij hechten belang aan de opinies van onze externe partners over onze koers
en praktische aanpak. Concreet willen wij graag weten wat zij vinden van onze
opstelling en zichtbaarheid in lokale en regionale netwerken. ResearchNed
heeft daarvoor een stakeholdersonderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksbureau
heeft stakeholders geïnterviewd verdeeld over verschillende groepen: overheid,
werkgevers, schoolleiders vo, decanen vo, hbo en andere roc’s.
ROC Nijmegen, zo concluderen de onderzoekers, worstelt soms met verouderde
maar hardnekkige negatieve beelden. Uit de interviews blijkt dat ROC Nijmegen
trotser mag zijn op wat de laatste jaren is bereikt. Veel stakeholders zien de
veranderingen ten goede wel degelijk. Aannemelijk is dat als we de gesignaleerde
positieve ontwikkelingen doorzetten en verder blijven werken aan interne
verbeteringen, het imago verder zal verbeteren en ook degenen op meer afstand
gunstiger over ons roc gaan denken.
Beslist positief vinden de onderzoekers dat zij op geen enkel punt en bij geen
enkele geïnterviewde konden optekenen dat zaken slechter dan voorheen verlopen.
Op elk denkbaar aspect werd minimaal gerapporteerd dat het beter wordt of al
zo ver is verbeterd dat het nu goed te noemen is. Bij de leerlingenbegeleiding,
de afstemming met het vmbo, de (stage)contacten met lokale ondernemers, de
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externe communicatie (informeren over lopende zaken en laten zien wat goed
gaat) en bij de consistentie binnen de organisatie (minder eilanden, meer eenheid
en consistentie in handelen) liggen duidelijk nog verbeterpunten in de visie van
veel geïnterviewden.
Het zelfbeeld van de organisatie komt in grote lijnen overeen met het imago
bij externe partners. De afstemming en aansluiting op het vmbo en de interne
consistentie en de communicatie zijn zowel intern als bij externe stakeholders
belangrijke items. Het feit dat ons roc een aardig accuraat beeld heeft van de opinies
bij externe stakeholders, betekent volgens de onderzoekers dat wij via diverse
kanalen voldoende signalen binnenkrijgen over wat goed en minder goed gaat.
ROC Nijmegen staat bij veel geïnterviewden bekend als een open en
verbeteringsgericht instituut dat feedback organiseert, openstaat voor kritiek
en daarmee in het algemeen ook wat doet, althans wil doen. Een duidelijk
aandachtspunt is daarbij de stap van bestuurlijk overleg naar daadwerkelijke acties
lager in de organisatie.
We zijn tevreden over de herkenning van de verbetertrajecten en de waardering
daarover bij veel externe stakeholders. Het ziet daarin een bevestiging van
de ingezette beweging om meer verbinding te maken met de regionale
partners evenals een bevestiging van de koers om tot een aantoonbaar betere
onderwijskwaliteit te komen en de ondersteuning meer ‘lean en mean’ te
organiseren.
We sturen verder op de ingeslagen weg van verbetering. Verankering van deze
richting en koers vindt plaats via planvorming op bestuursniveau, directieniveau en
teamniveau. De ambitie moet in de toekomst vooral worden waargemaakt via de
implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers. In de ontwikkeling ervan ligt het
hart van de vernieuwing. Het is het vliegwiel voor de verbinding in de regio en het
bestaansrecht voor de toekomst.
Intern ligt de sleutel bij een heldere koers, erkenning, vertrouwen en
voorbeeldgedrag in de managementlaag. De toon moet constructief kritisch zijn.
Daarom is ingezet op een intensief traject van onderwijskundig leiderschap binnen
de MT’s.
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Hoofdstuk 2
De voorlopige VSV-cijfers over 2013 – 2014 laten opnieuw een
grote daling zien. We sluiten aan bij het landelijk gemiddelde
cijfer van 5,2% en behalen de OCW-doelstelling voor niveau 2 en
niveau 3/4. Nadere analyse toont aan dat deze daling te zien is bij
alle niveaus, leerwegen en directies.
Student-ambassadeurs vlnr: Jenny Louwrensseni, opleiding Helpende Zorg en Welzijn •
Arthur Bockting, opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra • Linda Kuijpers,
opleiding Basiseducatie

Onderwijs en begeleiding
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2.1

Student- en opleidingsgegevens
Wij verzorgen opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie. Tevens bieden we vavo aan. Daarnaast zijn we aanbieder van
contractonderwijs voor bedrijven en instellingen. Onze opleidingstrajecten sluiten
aan bij vervolgopleidingen, bij de arbeidsmarkt en, in bredere zin, de samenleving.
Op 1 oktober 2014 studeerden 9.479 studenten aan ROC Nijmegen, van wie 1.221
bij Educatie en 336 bij het vavo. 7.922 mbo-studenten volgen in het schooljaar
2014 – 2015 onderwijs bij 101 verschillende opleidingen resp. CREBO’s. (Bijlage III).

Aantal bekostigde inschrijvingen per jaar en per leerweg
Leerweg
BBL

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

4.462

2.381

1.574

1.260

Deeltijd-BOL

1

Voltijd-BOL

6.975

6.806

6.652

6.662

Totaal

11.438

9.187

8.226

7.922

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

Basiseducatie

327

571

626

689

NT2

445

307

360

532

Totaal

762

878

986

1.221

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

Vmbo-t

59

62

71

90

Havo

185

210

177

162

Vwo

80

82

92

84

Totaal

324

354

340

336

Educatiestudenten per onderwijssoort
Educatie

Vavo-studenten per onderwijssoort
Vavo

In totaal is in studiejaar 2014 – 2015 het aantal bekostigde mbo-studenten bij
ROC Nijmegen met 3,7% gedaald. Bij de BBL-trajecten is de daling 19,9% ten gevolge
van de daling van BPV-plaatsen. In de BOL zien we een lichte stijging van het aantal
studenten. De groei vindt alleen op niveau-4 plaats.
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Ontwikkeling in aantal bekostigde inschrijvingen ten opzichte van 2013 – 2014
Niveau 1
Leerweg

2013

2014

Niveau 3

Groei

2013

55

20 -63,6%

340

Voltijd BOL

127

110 -13,4%

1.077

1.008

-6,4%

2.006

1.873

Totaal

182

130 -28,6%

1.417

1.267 -10,6%

2.801

2.574

BBL

2014

Niveau 2
Groei

2013

259 -23,8%

795

2014

Niveau 4

Totaal

Groei

2013

2014

Groei

2013

2014

Groei

701 -11,8%

384

280

-27,1%

1574

1260 -19,9%

-6,6%

3.442

3.671

6,7%

6.652

6.662

0,2%

-8,1%

3.826

3.951

3,3%

8.226

7.922

-3,7%

Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de studenten over de
onderwijsdirecties.

Aantal studenten beroepsonderwijs – verdeeld naar directie en niveau

Directie Economie

Directie Techniek
Niveau
4
3
2
1

Directie Zorg en Welzijn

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Aantal studenten

De laatste jaren geldt dat naarmate opleidingsniveau en leeftijd stijgen, meer
vrouwen deelnemen aan het onderwijs.

Niveau en geslacht
2.400
2.000
1.600

Aantal studenten

1.200
800
Geslacht
Man
Vrouw

400
0

1

2

3

4

Niveau
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Leeftijd en geslacht
1.400
1.200
1.000
800
Aantal studenten

600
400
Geslacht
Man
Vrouw

200
0

15

16

17

18

19 – 21

22 – 27

28 – 39

40 – 64

Leeftijdscategorie

Verdeling allochtoon/autochtoon en niveau
4.000
3.500
3.000
2.500

Aantal studenten

2.000
1.500
1.000
500

Allochtoon
Autochtoon

0

1

2

3

4

Niveau

2.2

Instroom reguliere opleidingen BOL en BBL
Op 1 oktober 2014 tellen we 2.468 nieuwe instromers in ons reguliere onderwijs.
Met een lichte stijging van 2,7% is een einde gekomen aan de daling van de twee
voorgaande jaren. De grootste groep instromers heeft een vmbo-achtergrond. De
verhouding tussen de havo- en de vmbo-instroom is de laatste jaren stabiel.
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Vooropleiding nieuwe instromers per studiejaar
Vooropleiding

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

Eerstejaars avo/vbo/mbo

9

2

2

2

Geen/niet voltooid basisonderwijs

38

49

31

41

Havo

168

194

150

164

Hbo

26

10

16

20

Mbo, niveau 1

64

27

32

21

Mbo, niveau 2

156

108

105

98

Mbo, niveau 3-4

229

121

144

176

Niet ingevuld

1

Propedeuse wo

4

2

2

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

445

385

359

350

Vmbo gemengde leerweg

67

67

44

39

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

593

572

527

612

Vmbo leerwerktraject

37

30

32

16

Vmbo overig

130

31

8

10

Vmbo theoretische leerweg

958

832

869

848

Voltooid basisonderwijs

338

180

84

66

Vwo

11

7

1

5

3.273

2.618

2.406

2.468

Totaal

2.3

Onderwijsresultaat
Resultaat mbo
Drie indicatoren geven de opbrengsten van de instelling weer. Dat zijn: jaarresultaat,
diplomaresultaat en het percentage VSV’ers.

Jaarresultaat
Trend jaarresultaat

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

ROC Nijmegen

58,7%

57,1%

76,1%

76,7%

Vergelijkingsgroep: roc’s

67,7%

69,4%

72,0%

73,3%

bron: DUO
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Met jaarresultaat bedoelen we het aantal gediplomeerde studenten gedeeld
door het aantal gediplomeerde studenten plus het aantal ongediplomeerde
instellingsverlaters. Onze opbrengsten laten een stabilisering zien van het
gunstige resultaat. Een verdere verbetering van het jaarresultaat is met name op
niveau 3 en 4. Bij niveau 1 en 2 is er een lichte daling van in totaal 1,5% tijdens de
onderzoeksperiode 2013 – 2014 ten opzichte van de voorgaande periode.
Trend jaarresultaat per niveau

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

Niveau 1

62,7%

65,8%

83,1%

79,4%

Niveau 2

64,7%

65,5%

76,8%

75,3%

Niveau 3

60,8%

58,1%

70,9%

74,3%

Niveau 4

49,1%

48,4%

79,4%

79,5%

Diplomaresultaat
Met het begrip diplomaresultaat duiden we het percentage studenten aan dat
met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten die in het
schooljaar de instelling verlaten.
Trend diplomaresultaat

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

ROC Nijmegen

58,2%

55,7%

76,8%

78,7%

Vergelijkingsgroep: roc’s

67,5%

69,8%

71,9%

74,1%

bron: DUO

Het diplomaresultaat vertoont dezelfde ontwikkeling als het jaarresultaat:
Trend diplomaresultaat per niveau

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

Niveau 1

60,7%

60,4%

78,3%

72,2%

Niveau 2

63,3%

64,4%

75,7%

73,7%

Niveau 3

61,0%

56,6%

71,1%

76,4%

Niveau 4

51,9%

49,4%

82,2%

84,0%

Educatie en inburgering
In 2014 hebben we opnieuw het Keurmerk Inburgeren verworven. Daarmee
voldoet de opleiding Inburgering aan de eisen die daaraan in wet- en regelgeving
gesteld worden. Daarnaast zijn we een door de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aangewezen exameninstelling. Dat betekent dat we het
praktijkdeel van het Inburgeringsexamen zelf kunnen afnemen. In 2014 is hiervoor
weer volledige goedkeuring verkregen en zijn we opnieuw als exameninstelling
gecertificeerd door het KwaliteitsCentrum Examinering. In het kader van eerder

30

SUCCESVOL MEEDOEN

overeengekomen inburgeringstrajecten hebben we in 2014 – al is het een steeds
kleiner aantal – praktijkexamens afgenomen. Deze terugloop heeft te maken met
het regeringsbesluit van 2012 om het praktijkgedeelte van het Inburgeringsexamen
gefaseerd af te schaffen. Met een slagingspercentage van 65% van de kandidaten
voldoen we ruimschoots aan de norm.
Inburgering

2011

2012

2013

2014

Totaal opgegaan voor praktijkexamen

355

152

90

64

Naast het verzorgen van de reguliere inburgeringstrajecten hebben we ook
studenten voor het Staatsexamen Nederlands-1 en -2 opgeleid. De examens hiervoor
nemen we niet zelf af. DUO verzorgt de examinering. In 2014 hebben veertien
studenten het diploma voor het Staatsexamen NT2 behaald. Veel deelnemers
aan Basiseducatie-activiteiten zijn ingestroomd in een vervolgopleiding NT2 of
zijn uitgestroomd na het bereiken van de certificaatdoelstelling. We hebben in
2014 educatieve trajecten en inburgeringstrajecten uitgevoerd in opdracht van
de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Wijchen, Mook en Middelaar, Millingen,
Ubbergen, Heumen en Beuningen.

Resultaten vavo
Het aantal leerlingen dat bij ons vavo volgt, is ongeveer gelijk gebleven aan het
aantal van vorig jaar. Ook in de verdeling van zogeheten Rutte- en WEB-leerlingen
is weinig veranderd: circa 80% van onze leerlingen komt via de Rutte-regeling. De
populatie van het vavo blijft divers: van herprofileerders tot studenten met een
sterk risicoprofiel. Vooral de laatste groep groeit. In vergelijking tot voorgaande jaren
is het aantal vmbo-t-leerlingen met een risicoprofiel verdubbeld.

Vavo

2011

2012

2013

2014

Aantal
diploma’s
2014

2011

2012

2013

2014

Aantal
certificaten
2014

Vmbo-t

55%

82%

42%

66%

59

14%

50%

20%

0%

0

Havo

56%

79%

66%

62%

101

11%

43%

7%

9%

14

Vwo

61%

64%

72%

63%

53

20%

–

10%

11%

9

Resultaten Flex College Nijmegen - AKA
Het Flex College Nijmegen is opgezet om zogeheten kwetsbare jongeren
op te vangen. In schooljaar 2013 – 2014 is gestart met 50 studenten in de
uitstroomrichtingen Zorg en Welzijn, Economie, Techniek en Horeca. Gedurende
het schooljaar stagneerde de instroom naar het Flex College ten gevolge van
minder uitval van mbo-studenten. Het team mocht aan het einde van het
schooljaar aan 26 studenten een AKA-diploma overhandigen. Tien voor de
uitstroomrichting Z&W, zeven voor Economie, twee voor Techniek en zeven voor
Horeca. De overige studenten zijn tussentijds ongediplomeerd uitgestroomd en
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aangemeld bij het JongerenLoket of zijn, indien van toepassing, aan hulpverlenende
instanties overgedragen.
Met ingang van schooljaar 2014 – 2015 zijn de studenten van de AKA-niveau-1opleiding ingeschreven bij onze Entree-opleiding. Deze is in augustus 2014 gestart
met 125 studenten. In 2014 is de volledige ontvlechting van Flex College Nijmegen
gerealiseerd.

2.4

Extern rendement
Onder onze gediplomeerde schoolverlaters 2012 – 2013 is een half jaar na hun
afstuderen – via de MBO-kaart 2013 – een onderzoek gedaan naar hun bestemming.
Dat wil zeggen naar het succes in vervolgopleiding en het succes in beroep, het
zogenoemde externe rendement. Daartoe kregen zij een vragenlijst voorgelegd.
Van de 2.247 gediplomeerden hebben er 693 de vragenlijst (respons 31%) ingevuld.
Iets meer dan de helft van hen heeft een baan (52%). Dat is 3% minder dan het jaar
daarvoor. Er zijn ook minder studenten direct naar het hbo doorgestroomd dan
in het voorafgaande jaar (11% t.o.v. 24%). Meer studenten dan in 2011 – 2012 jaar
combineren daarentegen werken en leren (26% t.o.v. 11%). Het aandeel werklozen
onder de schoolverlaters 2012 – 2013 is gelijk gebleven: 8%.

Bestemming half jaar na verlaten MBO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

5. Anders

10%

3. Leren en werken combineren*

0%

4. Werkloos
2. Doorleren*
1. Werken

2011

2012

2013

Landelijk

* De categorieën 2. en 3. bevatten naast doorstroom naar het hbo ook cursussen en interne (bedrijfs-) opleidingen.

Aansluiting op werk
Studenten die werk gevonden hebben, doen voor 68% werk in het directe verlengde
van hun opleiding. In 2012 was dit 80%. Slechts 11% heeft een baan buiten de sector.
Dus 85% heeft een baan binnen de sector.
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Aansluiting werk op gevolgde opleiding
100%
90%
80%
70%
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40%
30%

Onbekend

20%

Binnen de sector

Buiten de sector
Binnen KBB’s
Verwant, lager niveau

10%
0%

Verwant, hetzelfde of hoger niveau
Direct in het verlengde van de opleiding

2011

2012

2013

Landelijk

Aansluiting op vervolgopleiding
Van de studenten die zijn doorgestroomd hebben we nagegaan in hoeverre hun
vervolgopleiding aansluit bij de gevolgde opleiding. Doorstuderende BBL’ers doen dat
voornamelijk op het mbo: 79%. In tegenstelling tot BOL-studenten. Van hen gaat 75%
naar het hbo. Daarbij valt op, dat in vergelijking tot de voorgaande jaren substantieel
meer studenten naar een hoger niveau binnen dezelfde beroepsgroep gaan.

Aansluiting huidige opleiding op gevolgde opleiding
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Onbekend
Zelfde niveau, andere sector

30%

Zelfde niveau, zelfde sector
Zelfde niveau, zelfde kbb

20%

Zelfde niveau, zelfde beroepsgroep

10%

Niveau hoger, zelfde sector

0%

Niveau hoger, andere sector
Niveau hoger, andere kbb
Niveau hoger, zelfde beroepsgroep

2011
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Landelijk
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Aansluiting op het hbo
De doorstroom naar het hbo is de laatste vier jaar gestaag gegroeid. Met ons
doorstroompercentage van 70% zitten we ruim boven het landelijk cijfer van 66%.
ROC Nijmegen
Doorstroom
naar hbo

Landelijk

2010

2011

2012

2013

2013

63%

69%

67%

70%

66%

Van onze studenten die doorstromen naar het hbo gaat het merendeel naar de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De HAN-instroommonitor geeft
informatie over het succes van de doorstroming.
Van onze mbo-studenten die in september 2013 direct zijn doorgestroomd naar
het hbo is op het meetmoment 1 oktober 2014 nog 56% actief of heeft een
propedeusediploma behaald. 63% van de direct doorgestroomde vavo-studenten
is nog actief of heeft zijn propedeuse behaald. Dit laatste cijfer is de laatste vijf jaar
geleidelijk gestegen.
Propedeuse rendement HAN 2013 – 2014
(directe septemberdoorstroom)

Havo

Mbo

ROC Nijmegen

Vavo

Actief en propedeuse gehaald

25%

23%

24%

22%

Gestopt + propedeuse gehaald

3%

1%

1%

2%

Actief

35%

33%

32%

41%

Gestopt/BNA/omzwaai

37%

43%

44%

36%

Aantal studenten

3.163

1.686

288

64

Het onderwijssucces van de verschillende HAN-instromen wordt uitgedrukt in de
begrippen niet-uitgevallen en het aantal bereikte studiepunten. Ongeveer 60% van
de instroom is na een jaar nog actief. Het verschil in uitval tussen de mbo-instroom
en de havo-instroom is 7%-punt.
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Nog actief en/of propedeuse behaald na één jaar
70,0%
65,0%
60,0%
55,0%
50,0%
ROC Nijmegen
Mbo
Havo
Vavo

45,0%
40,0%

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

Gemiddeld heeft de instroom uit 2013 na één jaar 32 studiepunten behaald. De
directe doorstroom van ROC Nijmegen zit op dit gemiddelde. Dat van de havoinstroom is drie punten hoger.
Voor een aantal opleidingscombinaties is de doorstroom mbo-hbo echter niet
langer zonder meer mogelijk. Dit is vooral aan de orde wanneer een student bij zijn
overstap naar het hbo verandert van domein. Het is van belang om het studiesucces
te volgen van de doorstromers en de mate waarin de vervolgopleiding in het
verlengde ligt van de voltooide mbo-opleiding. Met name studenten van onze sector
Economie vergen monitoring en begeleiding. Zij hebben het hoogste uitvalcijfer van
onze doorstromers naar de HAN.

Gemiddeld aantal behaalde studiepunten
37,0
36,0
35,0
34,0
33,0
32,0
31,0
30,0

ROC Nijmegen
Mbo
Havo
Vavo

29,0
28,0
27,0

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

Studieverandering
Wij registreren de reden van studenten om hun opleiding bij ons te beëindigen
volgens de categorie-indeling van OCW en de MBO Raad. Een deel van de
studenten start aansluitend op de beëindiging een andere opleiding. Dat zijn de
studieveranderaars. De cijfers geven inzicht in door de instelling stuurbare en nietstuurbare redenen.
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Motivatie interne omzwaairedenen reguliere opleidingen
Uitstroomcategorie

2012 – 2013

2013 – 2014

Persoonlijk, niet te beïnvloeden door de instelling

2,7%

2,0%

Persoonlijk, wel te beïnvloeden door de instelling

13,3%

14,2%

Instellingsomstandigheden

56,3%

57,2%

Studie- en beroepskeuze

20,3%

25,3%

Arbeidsmarkt

1,4%

0,9%

Onbekend

6,1%

0,4%

N

512

458

Instellingsomstandigheden vormen met ruim 57% de belangrijkste
uitstroomcategorie. De redenen voor studieverandering zijn in 2014 voor 84% van de
gevallen min of meer door de instelling te beïnvloeden. Het gaat al een aantal jaren
om de volgende vier redenen: een verkeerd beeld van de opleiding, de inhoud van
de studie, het niveau dat te hoog is en het behalen van te weinig resultaat door de
student.
Reden van omzwaai in percentages

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

Niveau dat te hoog is

18%

30%

28%

Verkeerd beeld van de opleiding

25%

20%

25%

Inhoud van de studie

27%

20%

22%

Het behalen van te weinig resultaat

10%

12%

8%

Totaal

80%

82%

84%

2.5

Jeugdwerkloosheid en School Ex
Alle mbo-scholen spannen zich in om met begeleidings- en ombuiggesprekken
gediplomeerde mbo’ers door te laten studeren en te stimuleren te kiezen voor een
studie met arbeidsmarktperspectief. Deze aanpak, het School Ex-programma 2.0,
maakt deel uit van het Actieplan Jeugdwerkloosheid dat de ministers van OCW en
Sociale Zaken in maart 2013 lanceerden. In dit verband voeren wij gesprekken met
mbo’ers van niveau 1 t/m 4 die op het punt staan hun opleiding met een diploma af
te ronden. In deze gesprekken (n= 1.848) wijzen we studenten erop dat ze een beter
perspectief krijgen op werk als ze een vervolgopleiding op een hoger niveau gaan
volgen (niveau 2, 3, 4 dan wel hbo) of hun opleiding op niveau-2, -3, of -4 verbreden
met een (verwante) opleiding met een beter arbeidsmarktperspectief. Deze
gesprekken zijn gedurende het hele verslagjaar gevoerd. School Ex heeft de volgende
resultaten opgeleverd:
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Doorstuderen in BOL

24%

442

Doorstuderen in BBL

10%

185

Doorstuderen hbo

21%

389

Werken, heeft al baan

21%

386

Werken, nog geen baan

14%

257

Gaat iets anders doen

3%

57

Weet het nog niet

7%

132

100%

1.848

Netto respons

2014 is het laatste jaar waarin landelijk School Ex wordt uitgevoerd. Wij kiezen
ervoor de dialoog met onze studenten over keuze voor studie en beroep te
integreren in onze begeleidingscyclus. Elke student maakt met zijn begeleider een
inschatting van zijn kansen op de arbeidsmarkt en op succesvol vervolgonderwijs.
Vóór zijn afstuderen komt hij zo tot een afgewogen keuze.

2.6

Voortijdig Schoolverlaten
Nieuwe voortijdige schoolverlaters (VSV’ers) zijn volgens de landelijke definitie
studenten jonger dan 22 jaar die zonder startkwalificatie gedurende het verslagjaar
de instelling verlaten en daarna niet zijn ingeschreven bij een andere instelling. In
het bestrijden van VSV hebben wij in het verslagjaar resultaten geboekt waar we
trots op zijn.
De mbo- en vo-onderwijsinstellingen en de gemeenten uit de regio Arnhem/
Nijmegen hebben gezamenlijk een nieuw VSV-convenant gesloten met het
ministerie van OCW. Dat heeft een looptijd tot 2015 en is door het ministerie
verlengd tot 2016.
In 2014 houden we vast aan eerder gemaakte beleidskeuzes:
a. prioriteit ligt bij de begeleidingsstructuur: genomen besluiten implementeren en
samenhang creëren; denk daarbij aan Begeleiding Op Maat, Studie en Handicap,
verzuim en intake;
b. verder stroomlijnen van de begeleidingsstructuur, zie ook 2.8;
c. de nadruk ligt op preventie; het goed projectmatig neerzetten en uitvoeren van
de intake;
d. lijnsturing op de uitvoering van studentprocessen;
e. er komt een professionaliseringstraject voor docenten, studieloopbaan- en
trajectbegeleiders.
We zetten met convenantpartners de VSV-middelen in voor de uitvoering van
separate projecten op het gebied van overbelasten, de overstap vmbo-mbo,
verzuimpreventie, BBL, coaching, presentieregistratie in de BPV, succesklas.
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De tussenevaluatie heeft in 2014 geleid tot een bijstelling. De inzet op
presentieregistratie in de BPV en het genereren van stageplaatsen in de zorg hebben
na evaluatie plaatsgemaakt voor extra ondersteuning voor de onderwijsteams
bij het bedienen van de zwakkere niveau-2-leerlingen en voor het uitwerken en
implementeren van doorstroomafspraken en afstemming van loopbaanleren tussen
vmbo en mbo in de regio Nijmegen.
In 2014 concludeert KBA in de VSV-monitor 3 dat onze VSV-cijfers sterk verbeteren
en dat het tijd is om andere middelen in te zetten dan de gebruikelijke versterking
van opvangmaatregelen. KBA doet de suggestie meer te investeren in registratie
en informatie om zo studenten eerder te onderscheppen wanneer zij dreigen
uit te vallen. Ook stelt KBA voor te investeren in verdere professionalisering van
het onderwijspersoneel en het volgen van mbo-mbo-wisselaars. Op alle drie de
suggesties zetten we inmiddels in: het project SLB richt zich onder andere op
verbetering van de registratie, alle docenten hebben inmiddels een LOB-training
doorlopen en overstappers mbo-mbo volgen we in het project De Overstap.
Trend VSV

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

ROC Nijmegen

8,9%

9,1%

6,6%

5,2%

Vergelijkingsgroep: roc’s

8,7%

8,1%

6,3%

5,8%

Bron: DUO

Trend voortijdig schoolverlaten
De voorlopige VSV-cijfers over 2013 – 2014 laten opnieuw een grote daling zien.
We sluiten aan bij het landelijk gemiddelde cijfer van 5,2% en behalen de OCWdoelstelling voor niveau 2 en niveau 3/4. Nadere analyse toont aan dat deze
daling te zien is bij alle niveaus, leerwegen en directies. Wij beschouwen dit als
een bevestiging van onze keuzes voor VSV-reductie: lijnsturing, stroomlijning
van de studentprocessen, verzuimbeleid, organisatie van de eerste- en
tweedelijnsbegeleiding en de verbinding met externe begeleiding. We zijn trots
op dit resultaat! De bestrijding van VSV heeft organisatiebreed, in teams en op
beleidsniveau voortdurend aandacht gekregen en dat lijkt zich uit te betalen.
Vanzelfsprekend is er nog veel werk te verzetten om te voldoen aan de verscherpte
OCW-doelstelling voor 2014 – 2015.

2.7

Onderwijsontwikkelingen
Het mbo heeft de handen vol aan het pakket nieuwe wetgeving dat de vorige
onderwijsminister heeft ontwikkeld onder de noemer Focus op Vakmanschap
(FOV). Ook onze organisatie probeert er effectief en efficiënt op in te spelen. Het
pakket aan maatregelen beoogt verhoging van de geleverde onderwijskwaliteit
en een verbetering van de concurrentiepositie met het havo. Het gaat om
intensivering van onderwijs, verkorting van niveau-4-opleidingen, afschaffing van
de drempelloze instroom, eisen aan het taal- en rekenniveau, professionalisering
van onderwijspersoneel en een doelmatig en arbeidsmarktrelevant regionaal
opleidingsprogramma. Onze organisatie implementeert FOV via een aantal
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projecten en beleidskeuzes. De onderwijsontwikkelingen en projecten die we hier
toelichten, staan allemaal min of meer in verband met FOV.

Onderwijsvisie
Wij willen onze studenten kansen bieden succesvol mee te doen in de maatschappij.
Wij willen graag dat ze iets te kiezen hebben. Nu en ook later. Meedoen, Ontmoeten,
Ontdekken en Ontwikkelen zijn voor ons belangrijke begrippen bij het stimuleren van
een pedagogisch-didactisch klimaat dat inspirerend, uitdagend, betrokken, activerend en
bindend is.
Meedoen
Wij leveren een bijdrage aan de groei van potentiële beroepsbeoefenaren. Ze moeten
op eigen benen kunnen staan. Vanuit zelfvertrouwen in het eigen vermogen
participeren onze studenten in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Wij stimuleren
en organiseren het leerproces van onze student door hem/haar voortdurend in contact
te brengen met de beroepspraktijk: het werkplek-leren staat centraal. De werkplek (of
een situatie ontleend aan de beroepspraktijk) is de leeromgeving: contextrijk leren.
Ontmoeten
De studenten leren open te staan voor contact met de omgeving en de mensen om
hen heen. Ze ervaren dat dat verrijkend is en leren van elkaar door samen te werken.
Studenten, docenten en werkvelden zoeken elkaar voortdurend op. Ze vinden elkaar
omdat ze elkaar wat te bieden hebben. Vanuit die voortdurende ontmoeting wordt
de student steeds aangesproken op de beroepshouding die het werkveld verwacht.
Zo leert de student het referentiekader voor het beroep.
Ontdekken
Via relevante ontmoetingen ontdekt de student hoe zijn mogelijkheden en talenten
het beste aansluiten bij wat het werkveld vraagt. Hij/zij ziet wat de beroepspraktijk
te bieden heeft aan uitdagingen en innovatieve ontwikkelingen. De vraagstelling
van het werkveld vormt het startpunt van het leerproces. Daartoe organiseren wij
de samenhang en de aansluiting van theorie en praktijk. Zo ontdekt de student de
relevantie van kennis en vaardigheden en de toepasbaarheid.
Ontwikkelen
We bieden onze studenten een omgeving waarin zij hun leervermogen,
beroepshouding en kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen. In de context van
de beroepspraktijk doen we een beroep op hun creatief, innovatief en invoelend
vermogen. We geven richting aan de ontplooiing van hun talenten.
Didactiek/Pedagogiek
Onze didactische werkvormen zijn gericht op het ontwikkelen van beroepsgericht
handelen. We geven alle kans om kennis te maken met en mee te werken aan nieuwe
ontwikkelingen in de praktijk. We bieden de mogelijkheid te groeien in bekwaamheid
en attitude. Daarbij houden we rekening met de complexiteit en de mate van
verantwoordelijkheid die bij het opleidingsniveau horen. Máár: studenten zijn en
blijven verantwoordelijk voor hun eigen leven! Kansen moeten ze zelf (leren) grijpen.
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Innovatieprojecten
Stercker Boxmeer
De Maasvallei, onderdeel van ROC Nijmegen, Pantein en Fitland bundelen hun
krachten in Stercker. Dat is een nieuw te ontwikkelen locatie waar onderwijs,
zorg en beweging vloeiend samenkomen. Het initiatief biedt met deze partners
en met een nieuw onderwijsconcept een innovatief antwoord op de uitdagingen
van deze tijd. In 2017 gaat Stercker van start op zorg-, leer- en bedrijvenpark
Sterckwijck in Boxmeer. De samenwerking moet bijdragen aan een sterke, vitale
regio Boxmeer. Vergrijzing en krimpende zorgbudgetten vragen om nieuwe
manieren om de samenleving in te richten. Jongeren spelen daarbij een sleutelrol.
Uitdagend onderwijs, aantrekkelijk werk en een prettige leefomgeving zijn cruciale
voorwaarden om hen aan de regio te binden. Stercker voorziet daarin. Vanuit
verregaande samenwerking biedt Stercker praktijkgerichte opleidingen op het
vlak van zorg, sport, welzijn, economie, veiligheid, gastheerschap, administratie en
defensie. In de loop van 2015 volgt een herijking van het opleidingenportfolio.
– Ontwikkeling gebouw
Voor de bouw-component van Stercker zijn in 2014 de uitgangspunten van
het gebouw samen met Pantein en Fitland verkend. In 2015 worden deze
uitgangspunten bestuurlijk bekrachtigd en omgezet naar een programma van eisen.
Op basis van dit programma van eisen wordt na een bestuurlijk besluit gestart met
het aanbestedingstraject. Uitgangspunt daarbij is dat we zoeken naar een belegger
die bereid is het gebouw te ontwikkelen conform het programma van eisen.
Vervolgens zal verhuur van het gebouw plaatsvinden aan de partijen afzonderlijk.
– Onderwijsinhoud
De ontwikkeling van de onderwijsinhoud vindt plaats op basis van het
leerlandschappenmodel: met de beroepen van de toekomst voor ogen, bepalen de
partners welke kwaliteiten en vaardigheden de werknemer van de toekomst moet
bezitten, om tenslotte het curriculum vorm te geven.
Nieuwe kwalificatiedossiers
In 2014 zijn alle opleidingen gestart conform de OCW-eisen op het gebied van
intensivering en verkorting van onderwijs. Hiermee is voldaan aan een van de
belangrijke thema’s van FOV. Daarnaast heeft in 2014 veel nadruk gelegen op
de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers. Wij
kiezen ervoor geen gebruik te maken van de optie tot implementatie per 2015,
maar volledig ‘over te gaan’ per augustus 2016. We grijpen de invoering van de
nieuwe kwalificatiedossiers (KD’s) aan voor het geven van een kwaliteitsimpuls aan
ons onderwijs en het doorvoeren van onderwijsinnovatie.
– Zeven standaarden
In 2014 hebben we zeven standaarden voor ons onderwijsprogramma ontwikkeld.
Het gaat om zeven uitgangspunten die voor onderwijsteams leidend zijn bij het – in
dialoog met werkveld – inrichten en verzorgen van hun onderwijsprogramma.
Binnen ieder team is een onderwijsregisseur aangesteld, die het team – in nauwe
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samenwerking met de teammanager – hierin begeleidt. Het project is voortvarend
gestart. Veel teams zien invoering van de nieuwe KD’s als een uitstekende kans het
onderwijs een mooie eigentijdse boost te geven. Tegelijkertijd beschouwen ze deze
ontwikkeling als een kans om studenten naast vakvaardigheden ook skills die die
buiten het strikte vakgebied vallen aan te leren.
Kwalificatiedossier Dienstverlening
Nieuwe KD’s bieden mogelijkheden in te spelen op ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. De opleiding Helpende bijvoorbeeld is wel populair, maar biedt
door wijzigingen in de gezondheidszorg weinig kansen op een baan. Voor
dienstverlenende beroepen is het landelijke Kwalificatiedossier Dienstverlening4
hierop het antwoord. Binnen dit brede KD hebben kenniscentra vanaf juli 2014
drie opleidingen samengevat: Helpende Zorg en Welzijn, Medewerker Facilitaire
Dienstverlening en Medewerker Sport en Recreatie. De komst van het nieuwe KD
Dienstverlening biedt de mogelijkheid om studenten vanuit een brede instroom te
geleiden naar kansrijke branches en de opleiding in nauwe samenwerking met het
werkveld te ontwikkelen én uit te voeren.
– Projectteam
In 2014 hebben we besloten deze opleiding binnen één project te ontwikkelen en
vanaf augustus 2016 binnen één team uit te voeren. In 2015 start een projectteam
met vertegenwoordigers uit de drie opleidingen met het vormgeven van de
opleiding, inclusief pedagogische visie, didactisch model en samenwerking met het
werkveld.
Taal en Rekenen
Het project-Taal en Rekenen is toe aan de gefaseerde oplevering en de systematische
implementatie van de ontwikkelde producten. Per 1 januari 2014 is daarmee een
start gemaakt door de overdracht van de organisatie van de centrale examens-Taal
en Rekenen aan het Examenbureau. Op zestien items is overdracht/implementatie
nodig; ze zijn in 2014 ontwikkeld naar basisproducten. We hebben die producten/
items in tijd en per organisatieonderdeel ter besluitvorming voorgelegd aan het CvB.
Zo kunnen we per item overdracht en implementatie zorgvuldig vormgeven.
– Financiering
In het voorstel is per onderwerp aandacht gegeven aan de financiering; we hebben
aansluiting gezocht bij hetgeen is verwoord in het Bestuursakkoord 2014 mbo
tussen OCW en de MBO Raad en de daarin geformuleerde Kwaliteitsafspraken.
– Veredeling
De periode vanaf 1 januari 2015 tot 1 augustus 2016 zal gericht zijn op veredeling
van de huidige basisproducten en op overdracht en implementatie in de staande
organisatie zodat per einddatum (010816) het project kan worden gesloten.
Ler(n)ende Euregio
Ler(n)ende Euregio is een samenwerkingsverband van (mbo-)scholen, bedrijven
en overheid binnen de Euregio Rijn-Waal. Het belangrijkste doel van dit verband

4 Ontwikkeld door Calibris en Kenwerk.
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is versterking van de Euregionale competenties van studenten (vakcompetenties,
vaktaal, bedrijfscultuur). Zo versterken ze hun positie op de Euregionale
arbeidsmarkt en worden ze aantrekkelijker voor werkgevers aan beide zijden
van de grens. Het programma wordt grotendeels gefinancierd vanuit Europese
subsidiegelden (Interreg).
– Overgangsprogramma
2014 was voor Ler(n)ende Euregio een overgangsjaar. In die zin dat het Interreg4aprogramma werd afgesloten, terwijl het nieuwe Interreg5-programma nog niet was
vrijgegeven. De oplossing werd gevonden in de vorm van een overgangsprogramma
(subsidie via Interreg4a) dat doorloopt tot 1 april 2015. De focus binnen dit
programma ligt op de ontwikkeling en beproeving van:
– vier opleidingsmodules voor de opleidingen Detailhandel, Gastronomie, Logistiek
en Mechatronica;
– methode/programma voor Euregiocompetenties vaktaal en bedrijfscultuur;
– opleidingsmateriaal voor blended learning voor vier opleidingen: Detailhandel,
Sociaal-Pedagogisch Werk, Mechatronica en Logistiek;
– Duits.

Voorts heeft De Ler(n)ende Euregio het voortouw genomen in de ‘herinvoering’
van de vaktaal Duits binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Deze taal dreigde
binnen de nieuwe kwalificatiestructuur te verdwijnen. Duits maakt nu, na een
intensieve lobby vanuit zowel beroepsonderwijs, bedrijfsleven als gemeenten,
weer onderdeel uit van de nieuwe kwalificatiestructuur. De Ministeries van EZ en
OCW hebben Ler(n)ende Euregio de opdracht gegeven om landelijk het Keuzedeel
Duits te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is nu in volle gang en zal bij aanvang van
schooljaar 2016 – 2017 zijn voltooid. Ler(n)ende Euregio werkt hierbij samen met tal
van partners, waaronder vijf roc’s, het Steunpunt Taal en Rekenen, CINOP, SBB en
het Goethe‑Institut.
Kwetsbare vmbo-doorstromers
Al geruime tijd werken we samen met enkele vmbo-scholen in de directe
omgeving van Nijmegen aan trajecten die faciliteren dat ook zwakkere studenten
een niveau 2-opleiding succesvol afronden. In een ontwikkeltraject met een
vertegenwoordiging van alle vmbo-scholen met een afdeling basisberoepsgerichte
leerweg hebben we in 2014 een visiedocument opgeleverd. Dat zorgde voor
afspraken die leiden tot een stevige aansluiting en een geleidelijke overgang
vmbo-mbo voor deze gediplomeerde leerlingen. Kernpunten zijn een stapsgewijze
kennismaking met (docenten van) het roc, een beperkte keuze voor opleidingen
met goede kansen op werk voor deze doelgroep en een warme overdracht. In 2015
bouwen we de samenwerking verder uit naar daadwerkelijke trajecten.

2.8

Ontwikkelingen op het gebied van begeleiding
Expertisecentrum Studentbegeleiding
In 2014 is de inrichting en positionering van ons Expertisecentrum
Studentbegeleiding voltooid. Dat leidt tot heldere sturing, dichtbij het onderwijs,
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vanuit één hand, op basis van een goed begrepen rolconcept. Dat is noodzakelijk
om in een samenhangende keten de integrale begeleidingsstructuur effectief
en duurzaam vorm te geven. Alle tweede- en derdelijns begeleidingsactiviteiten
zijn nu samengebracht. Ook het supportloket en het RMC-Trajectbureau hebben
hierin een plek gekregen. Vanuit het Expertisecentrum wordt de regie op de
begeleidingsactiviteiten ten behoeve van al onze studenten gevoerd. Daarmee
krijgen zij de gewenste begeleiding, is voor de onderwijsteams duidelijk waar de
begeleidingsvraag neergelegd kan worden en is de organisatie transparant en
effectief. Daarnaast maakt de inrichting van het Expertisecentrum duurzame
kwaliteit en effectmeting van tweede- en derdelijns begeleiding in relatie tot
VSV mogelijk.

Intake
Studenten die zich bij ons aanmelden voor een opleiding krijgen altijd een intake.
Uitgangspunt van de intake is de student vanuit zijn interesse, capaciteiten en
niveau naar de juiste opleiding te begeleiden.
De intake vormt de start van het begeleidingstraject, dat voor elke student op maat
vorm krijgt. De intake is gebaseerd op een doorstroomdossier en de zogeheten
warme overdracht. Met de informatie van de student en die van de toeleverende
school proberen we in de begeleiding en zorg voor de student een doorlopende
lijn te realiseren. We kunnen nu bijna alle studenten met een beperking tijdens de
aanmeldprocedure onderscheiden vanwege prioritaire criteria, opgesteld vanuit
wet- en regelgeving en vanuit ons eigen beleid. Deze studenten verwijzen we
door naar ons Expertisecentrum. Als uit de intake blijkt dat er twijfels zijn over de
plaatsbaarheid van een student bij de door hem beoogde opleiding, dan verwijzen
we ook door naar ons Expertisecentrum. Daar vindt een vervolgonderzoek plaats
naar beroepswens, niveau, capaciteiten en eventueel de persoonlijke situatie.
Als de aanmelder bij zijn inschrijving over een indicatie met betrekking tot een
leerbeperking beschikt, vinden eerst een gesprek en een onderzoek plaats bij Studie
en Handicap, een onderdeel van het Expertisecentrum. Dit onderzoek resulteert in
een advies over het te verwachten diplomaresultaat en de mogelijkheden van de
aanmelder om in de branche van keuze aan de slag te gaan. De medewerker van
Studie en Handicap draagt de aanmelder, samen met het handelingsplan, ‘warm’
over naar de opleiding.
Wij beschikken tevens over vier andere faciliteiten, die een goede
beroepskeuze en intake bevorderen: Kiezen op Maat, onze Testwinkel,
loopbaanadvies en re-integratie. Ons Loopbaancentrum verzorgt daarnaast het
beroepskeuzeprogramma ROC4Competence.
Sinds 2013 hebben wij onze intakeprocedure gedeeltelijk geautomatiseerd.
Doelstelling hiervan is het bereiken van een verbeterde afstemming tussen onze
studentenadministratie, intakers en managers. Tijdens de intake gedurende het
verslagjaar bleken het systeem en de uitvoering nog niet optimaal. De oorzaak ligt in
technische onvolkomenheden, maar ook in de (on)mogelijkheid om bij het inrichten
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van een organisatiebreed proces rekening te houden met de verschillen tussen
de onderwijsteams. Evaluatie in 2014 heeft geleid tot aanbevelingen waarmee we in
2015 het proces rond aanname en intake verbeteren.
We kregen in 2014 verder te maken met een groter aantal opleidingen dan
gebruikelijk voor welke we meer aanmeldingen kregen dan we opleidingsplaatsen
hadden. Vooral bij de opleiding Verpleegkundige leidde dit (ook landelijk) tot
teleurgestelde aanmelders.

Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet-Passend Onderwijs van kracht. Van ons wordt
verwacht over een passend onderwijsaanbod te beschikken voor studenten met
een beperking. We hebben een projectgroep en een klankbordgroep samengesteld,
bestaande uit docenten en teammanagers, met als opdracht een visie te formuleren
en Passend Onderwijs te realiseren per 1 augustus 2014.
We hebben een concept-ondersteuningsprofiel voor ROC Nijmegen geformuleerd
met een streefbeeld voor de ontwikkeling van Passend Onderwijs in de komende
jaren. Binnen de kaders van wet- en regelgeving zijn door de projectgroep
en de klankbordgroep uitgangspunten geformuleerd voor de uitvoering van
Passend Onderwijs. Er is een extern ondersteuningsprofiel op instellingsniveau,
inclusief klachtenprocedure-Passend Onderwijs. Ook is er een plan om te komen
tot een ondersteuningsprofiel per team, met bijbehorend actieplan voor de
middellange termijn.
Studenten met een beperking krijgen ondersteuning aangeboden door
medewerkers van het team Passend Onderwijs, deels individueel, deels klassikaal.
Ook ondersteunt het team Passend Onderwijs de onderwijsteams bij de intake
en het verzorgen van onderwijs aan studenten met een beperking. Dit gebeurt in
samenwerking met het REA College. De ontwikkelingen stemmen we af met diverse
gremia van gemeente en voortgezet onderwijs.

Loopbaancentrum
Testwinkel
De Testwinkel is een onderdeel van het Expertisecentrum Studentbegeleiding. De
belangrijkste activiteiten zijn capaciteiten-, persoonlijkheids- en beroepskeuzeonderzoeken. In relatie tot onze eigen studenten is het kerndoel van de Testwinkel
uitval voorkomen. Daarmee verbonden is een trefzekere plaatsing door gebruik van
psycho‑diagnostisch onderzoek.
Loopbaanadvies
De loopbaanadviseurs hebben als kerntaak het geven van loopbaan- en
opleidingsadvies. Doelgroepen zijn: potentiële studenten uit het voortgezet
onderwijs, studenten uit de eigen populatie en volwassenen die willen om- of
bijscholen. Daarnaast verzorgen onze loopbaanadviseurs op aanvraag van
externe opdrachtgevers trainingen en workshops. Bijvoorbeeld sollicitatie- en
activeringstrainingen. Tevens bieden zij kandidaten ondersteuning bij aanvragen
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voor diplomawaardering. De loopbaanadviseurs werken binnen al onze locaties en
op de Beursvloer van het UWV Werkbedrijf bij het Leerwerkloket.
Daarnaast hebben de loopbaanadviseurs een actieve bijdrage geleverd aan de
doorontwikkeling van het Leerwerkloket. Dat is een initiatief van UWV Werkbedrijf,
ROC Nijmegen en het bedrijfsleven.
ROC4Competence
Het Expertisecentrum Studentbegeleiding verzorgt daarnaast ROC4Competence.
Met dit beroepskeuzeprogramma kunnen eigen studenten die een verkeerde
opleidingskeuze gemaakt hebben in drie tot zes weken tot een nieuwe beroeps- en
opleidingskeuze komen.

ROC4Competence is geïntegreerd in de Succesklas. In de Succesklas plaatsen we
potentiële tussentijdse mbo-uitvallers. Deelnemers hebben een vmbo-t-diploma.
In groepen van maximaal twintig personen scholen we ze in tien weken tijd bij tot
het niveau-2-diploma Administratief of Secretarieel Medewerker. Daarna kunnen ze
starten met de mbo-opleiding waarvoor ze hebben gekozen. Dit gaat om maximaal
60 studenten per jaar. Deze activiteiten dragen duidelijk bij aan het terugdringen
van VSV.

Begeleidingsstructuur
Uitgangspunt ten aanzien van de begeleidingsstructuur is zowel de eerste- als
tweedelijnsbegeleiding en -ondersteuning zoveel mogelijk in de nabijheid van de
opleiding aan te bieden. Van de derdelijns-begeleiding hebben we een deel in huis
georganiseerd. Voorbeelden zijn de school-/jeugdarts, sociaal verpleegkundigen en
het Bureau Schuldhulpverlening, deels beschikbaar via het ZorgAdviesTeam (ZAT) en
via rechtstreekse inzet van trajectbegeleiders.
Begeleiding op Maat
Begeleiding op maat (BoM) heeft primair als doel de begeleiding van de student
in de eerste (studieloopbaanbegeleiding) en tweede lijn (trajectbegeleiding)
organisatiebreed en uniform in te richten én inhoudelijk te versterken. Die
doelstelling is gerelateerd aan het terugbrengen van het VSV-cijfer.

Alle medewerkers die direct te maken hebben met studenten en het onderwijs,
werken volgens dezelfde systematiek. De methode is erop gericht de student van
het moment van aanmelding tot aan zijn diplomering te volgen en begeleiden op
basis van een passend ‘begeleidingsprofiel’.
In 2013 en 2014 is in het kader van BoM een vervolg gemaakt met het
organisatiebreed vormgeven van studieloopbaanbegeleiding. Alle
studieloopbaanbegeleiders hebben – voornamelijk in 2014 – deelgenomen aan
een scholing LoopbaanOriëntatieBegeleiding (LOB) voor studenten. Het gaat
er hierbij om dat studenten zich bewust oriënteren op hun eigen capaciteiten,
hun voorkeuren en mogelijkheden en weloverwogen keuzes maken op diverse
gebieden, waaronder loopbaankeuzes. Landelijk, maar ook regionaal, omarmen het
voortgezet onderwijs en het mbo deze methodiek. De gekozen manier van werken
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is zeer geschikt om studenten voor te bereiden op een toekomst in een dynamische
arbeidsmarkt. Aan die markt is eigen dat bij- en omscholing er schering en inslag
zijn. Studenten leren meteen dat ze hun kwaliteiten en voorkeuren continu moeten
afwegen. Iedere student ontvangt nu deze studieloopbaanbegeleiding. Zo hopen we
bij hen het beste naar boven te halen en ze actief te begeleiden naar een passende
plek op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Met het regionale vmbo maken
we afspraken over afstemming van de LOB-begeleiding die leerlingen en studenten
krijgen. Met een doorgaande begeleidingslijn LOB zet de begeleider in het mbo het
werk voort van de begeleider in het vmbo.
De tweedelijnsbegeleiding is in handen van trajectbegeleiders. Deze vorm van
begeleiding vindt organisatiebreed op dezelfde wijze plaats. Op advies van het
schoolmaatschappelijk werk schalen we de begeleiding van studenten met
zwaardere psychosociale problematiek via de ZAT-structuur op. Dit resulteert in
een doeltreffende aanpak van problemen en het snel mobiliseren van passende
begeleiding en (externe) hulpverlening.
In 2013 is ingezet op betere signalering van problematiek. Dit heeft geresulteerd in
scholing voor traject- en studieloopbaanbegeleiders op het gebied van signaleren
van depressie en verslaving en het omgaan met agressie. Dit blijft een punt van
aandacht in 2014, omdat goede signalering preventief werkt en bijdraagt aan
VSV‑reductie.
Organisatie
In 2014 is de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van tweede- en derdelijnsbegeleidingsactiviteiten ondergebracht bij het onderwijs. (Zie ook de paragraaf
Expertisecentrum Studentbegeleiding in dit hoofdstuk.)

Entree-opleiding
Naar aanleiding van de introductie van de Entree-opleidingen hebben we in 2013
vastgesteld dat er in de begeleidingsstructuur geen ruimte meer is voor een mbodeel van Flex College Nijmegen (AKA). Flex College Nijmegen is een voorziening
voor risicojongeren van het voortgezet onderwijs, waaraan ROC Nijmegen tot
2014 deelnam. In 2014 zijn definitieve afspraken gemaakt met betrekking tot het
Flex College en zijn we op vier locaties gestart met de Entree-opleiding. Er nemen
125 studenten deel aan een Entree-opleiding. Entree kent vijf profielen, in verbinding
met vijf reguliere opleidingsteams, niveau 2. De positionering van de opleiding
en de instroom van leerlingen is afgestemd met stakeholders als gemeente,
werkgevers, voortgezet onderwijs, Praktijkschool en voortgezet speciaal onderwijs.
Afstemming met de laatste twee verliep in 2014 moeizaam. Dit kwam vooral door
verschil in visie over de plaats waar leerlingen les hebben: bij ROC Nijmegen of, via
extraneus-constructies, in het VSO en Pro. Gezien de complexiteit en de dynamiek
van het beleidsthema vergt de continu noodzakelijke in- en externe afstemming
veel aandacht.
Voor de Entree-opleiding gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt hebben
we samenwerking gezocht met ketenpartners, gemeenten, toeleverende scholen
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en hulpverleningsinstanties. Voor het begeleiden van entree-jongeren met het
uitstroomprofiel ‘werk’ zijn we de samenwerking aangegaan met het Jongerenloket.

RMC
Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters voorkomt uitval
van studenten van achttien jaar of ouder zonder startkwalificatie. (Zie ook paragraaf
2.6 Voortijdig Schoolverlaten.) In 2014 heeft het RMC een bijdrage geleverd aan het
verminderen van het voortijdig schoolverlaten door o.a. het oproepen van studenten
van achttien jaar en ouder die ongeoorloofd afwezig zijn en van wie het verzuim
gemeld is bij het digitaal verzuimloket van DUO.
Daarnaast heeft het project De Overstap geleid tot het in beeld brengen en
begeleiden van overstappers zonder startkwalificatie (meestal vmbo-leerlingen),
zodat de overstappers op tijd staan ingeschreven bij hun vervolgopleiding
(meestal mbo).
Overlegstructuren
Interne beleidsafstemming rond de begeleidingsstructuur vindt plaats in het
portefeuillehouders-overleg Studentprocessen. In het tweewekelijkse mini-ZAT
beoordelen de trajectbegeleider en de schoolmaatschappelijk werker of het nodig
is zwaardere vormen van begeleiding en zorg in te zetten bij bepaalde studenten. In
het interne ZAT vindt het multidisciplinair overleg plaats tussen ROC Nijmegen en de
externe zorgpartners die zich structureel in huis bevinden: schoolmaatschappelijk
werk, NIM (maatschappelijk werk), de GGD-arts, de sociaal verpleegkundige en het
RMC. Bij casussen waar dat van belang is kunnen we ook de partners van het grote
ZAT inschakelen: Leerplicht, GGZ, Bureau Jeugdzorg, R75 (Maatschappelijk Werk) en
MEE (ondersteuning van mensen met een beperking). Het ZAT-overleg zorgt voor
snelle beschikbaarheid van adequate interventies voor studenten.
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2.9

Tevredenheid studenten over het leerproces
De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) voert iedere twee jaar een
tevredenheidonderzoek uit onder de studenten van ongeveer 50 mbo-instellingen in
Nederland, de JOB-monitor.
De organisatiebrede resultaten van JOB-2014 zijn in de tabel weergegeven. Bij bijna
alle vragenclusters geven de studenten aan dat ze meer of even tevreden zijn dan
tijdens het JOB-onderzoek in 2012. Alleen het – nog steeds voldoende – oordeel over
de werkplek BBL is iets lager.

Studenttevredenheid
JOB-monitor

ROC Nijmegen

Gemiddelde clusterscores (vijfpuntsschaal)

Landelijk

2010

2012

2014

2014

Lessen/programma

3,3

3,3

3,3

3,4

Toetsing

3,7

3,7

3,7

3,8

Keuze/loopbaanbegeleiding

3,0

3,0

3,3

3,3

Studiebegeleiding

3,5

3,5

3,5

3,5

Competenties

3,7

3,6

3,6

3,7

Stage (BOL)

3,8

3,6

3,6

3,6

Werkplek (BBL)

3,8

3,8

3,7

3,8

Veiligheid en sfeer

3,7

3,5

3,6

3,8

Informatie

3,3

3,3

3,4

3,4

Organisatie

3,2

3,1

3,2

3,2

Onderwijsfaciliteiten

3,2

3,3

3,4

3,5

School en studie

3,3

3,1

3,2

3,3

Rapportcijfer

ROC Nijmegen

Landelijk

2010

2012

2014

2014

Instelling

6,1

5,9

6,0

6,5

Opleiding

6,9

6,8

7,0

7,0

Over het geheel genomen beoordelen onze studenten de kwaliteit van ons
onderwijs als voldoende. Uitgedrukt in het cijfer 6,0 voor de instelling en een 7,0
voor de opleiding. Hierover zijn we niet tevreden. We grijpen de invoering van de
nieuwe KD’s in 2016 aan om onderwijskwaliteit en innovatie verder gestalte te
geven. We verwachten daarvan een positief effect op studenttevredenheid.
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Alumni
Onderstaande tabel presenteert een aantal tevredenheidsaspecten onder de in
2013 afgestudeerden. Zij zijn in 2014 bevraagd via de MBO-kaart. De vragenlijst is
voorgelegd aan 2.247 gediplomeerden. 693 van hen hebben de vragen beantwoord.
De totale respons van 31% is daarmee lager dan die van 2012 (34%).
Bij zes van de tien items is de score hoger dan in 2012 en op twee items gelijk. De
tevredenheid van onze gediplomeerden stijgt, over de laatste vier jaar bekeken, op
de meeste items licht. De beoordeling van de begeleiding door school tijdens de
BBL-opleiding blijft daarbij achter. De begeleiding naar het vervolg, werk of studie,
is volgens de respondenten in de BBL onvoldoende. Het blijkt – over meerdere jaren
bezien – moeilijk de tevredenheid op dit punt te verbeteren.

Tevredenheid alumni over hun opleiding

ROC Nijmegen

Landelijk

2010

2011

2012

2013

2013

Inhoud lesprogramma

69%

70%

74%

73%

78%

Theorie sloot goed aan

65%

66%

75%

74%

73%

Bruikbaarheid theorie

79%

81%

75%

86%

82%

Zinvolheid opleiding

72%

72%

73%

75%

76%

Voorbereiding op zoeken werk/keuze vervolg

38%

40%

40%

40%

44%

Wijze van examinering

73%

71%

74%

74%

78%

Persoonlijke begeleiding op school - BOL

72%

66%

75%

73%

76%

Begeleiding door school - BBL

73%

70%

70%

66%

78%

Begeleiding door school tijdens BPV - BOL

63%

62%

65%

68%

70%

Begeleiding door bedrijf

86%

84%

80%

92%

85%

2.10

Toezicht op onderwijs en examinering
Inspectietoezicht
In 2013 zijn bij de vijf opleidingen die onderzocht zijn in het kader van het
onderzoek naar de Staat van de Instelling tekortkomingen geconstateerd. Naar
aanleiding hiervan heeft er in 2014 een herbeoordeling plaatsgevonden. Omdat het
eindrapport van het Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering nog niet beschikbaar
was, had ROC Nijmegen op 31 december 2014 formeel te maken met vijf aangepaste
arrangementen. Het definitieve rapport kwam op 4 februari 2015 beschikbaar met
als resultaat een aangepast toezicht arrangement voor twee opleidingen.
De opleiding Mediavormgever, CREBO 90413, vertoont voldoende
kwaliteitsverbetering op de kwaliteitsgebieden examinering, diplomering en
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kwaliteitsborging. Er vindt evenwel vervolgtoezicht plaats vanwege onvoldoende
opbrengsten.
Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering heeft bij de opleiding
Schoonheidsspecialist, CREBO 91190, geleid tot een oordeel voldoende op het
kwaliteitsgebied examinering en diplomering en het oordeel onvoldoende op
het kwaliteitsgebied kwaliteitsborging. Over ongeveer een jaar wordt dit aspect
herbeoordeeld.
Alle andere opleidingen/opleidingsclusters hebben een basisarrangement. De
Onderwijsinspectie heeft geen verhoogde financiële risico’s geconstateerd die
aanleiding vormen voor aangepast financieel toezicht.

Overzicht aangepaste arrangementen
Cluster
CREBO opleiding

Opbrengsten

Naleving wettelijke
vereisten

Onderw ijs

Kwaliteitsborging

Examinering

Mediavormgever
90413
Mediavormgever
(Grafische
vormgeving)

Onvoldoende

Schoonheidsspecialist
91190
Schoonheids
specialist

Onvoldoende

Auditing op onderwijs
Elk onderwijsteam krijgt minimaal eens in de drie jaar een interne audit. Daarnaast
kunnen er audits plaats vinden als nulmeting bij verandering van management, of
om de effecten van beleid te beoordelen. In 2014 hebben we vijftien interne audits
uitgevoerd bij een aantal opleidingen. Bij elke audit is een onafhankelijk externe
deskundige lid van het auditteam. Op basis van de audits worden verbeteracties
geformuleerd, waarvan de uitvoering en resultaten gemonitord worden in de cyclus
van planning en control.

Auditing op examinering
In 2014 zijn door de auditpool van het team Onderwijs en Kwaliteit audits
uitgevoerd bij een aantal opleidingen. Bij elke audit is examinering een integraal
onderdeel. In het najaar van 2013 heeft het team Onderwijs en Kwaliteit een audit
uitgevoerd bij de afname van het generieke examen Nederlands en rekenen. Hoewel
het oordeel overwegend positief was, hebben de verbetersuggesties geleid tot
aanpassingen in 2014, met name van de aanmeldingsprocedure, evaluatie en analyse
van de resultaten.
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2.11

Kwaliteit examinering en diplomering
In 2014 heeft de Inspectie de examenorganisatie in de nieuwe organisatiestructuur
doorgelicht met het heronderzoek naar de Staat van de Instelling. Op
organisatiebreed niveau is de kwaliteitsborging en het toezicht op kwaliteit
tijdens het onderzoek in 2013 met een voldoende beoordeeld. In 2013 uitte de
Inspectie op opleidingsniveau echter bij vier opleidingen op onderdelen essentiële
kritiek ten aanzien van de borging van de examinering en de kwaliteit van de
exameninstrumenten.
De domeinexamencommissies (DEC’s) legden in de audit verantwoording af over
de kwaliteit van de in 2013 en 2014 ingezette exameninstrumenten, afgenomen
examens en vastgestelde diploma’s. Het voorlopige oordeel was eind 2014 positief:
alle opleidingen voldoen op de gebieden van examinering aan het waarderingskader
van de Inspectie.
De kwaliteit van de examinering heeft in 2014 opnieuw een sterke impuls gekregen.
Het gehele proces is tegen het licht gehouden in een werkgroep examenprocessen,
teneinde het roc-brede handboek te verbeteren. Deze operatie zal in 2015 een
weerslag krijgen in de digitalisering van een aantal hoofdprocessen.
Het team Kwaliteit en Examinering neemt deel aan het landelijke Netwerk
Examinering en de klankbordgroep van het Servicepunt Examinering. Ook heeft
het team-O&K presentaties verzorgd in de landelijke leergangen die Sambo-ICT en
Kennisnet verzorgen voor managers van deelnemersadministraties.
In 2014 hebben we uitvoering gegeven aan het uitgangspunt dat alle studenten
deelnemen aan de pilot van de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) Nederlands
en rekenen. Analyse van de uitslagen laat zien, dat de resultaten verbeteren, maar
dat er nog gerede zorg is over de effecten van de zak-/slaagregeling, met name
op niveau 2 en 3. Hiervoor blijft een grote inspanning nodig. Voor ondersteuning
van het onderwijsproces en voorbereiding op de examens kunnen onze studenten
bij het Bijspijkerteam terecht. Deze dienst is inmiddels ondergebracht bij het
Expertisecentrum. Voor studenten met een beperking is het beleid aangepast,
conform de richtlijnen van het College van Examens.
De Examencommissie is zesmaal bijeengekomen. Hierbij hebben de taken van
de commissie de agenda bepaald. Enerzijds het bepalen/actualiseren van beleid,
zoals het vaststellen van aanpassingen examenprocedures, inkoop generieke
exameninstrumenten, het vrijstellingenbeleid en de diplomanotitie. Anderzijds
het aansturen van en toezicht houden op het werk van de DEC’s, zoals het proces
van vaststelling van de OER’en, het instellen en aansturen van een roc-brede
vaststellingscommissie voor generieke exameninstrumenten en het behandelen
van bezwaren.
Om de kwaliteit van de examinering beter te kunnen monitoren heeft de
Examencommissie kritische prestatie-indicatoren aangewezen: de OER, het
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exameninstrument, de afname en beoordeling, de diplomering, inzage/bezwaar/
beroep en de naleving van de wettelijke eisen zijn in de zelfevaluatie opgenomen.

Domeinexamencommissies
De DEC’s zijn in 2014 gegroeid in hun rol. Acties zijn opgenomen in een Borgingsplan
en een jaarkalender. Besluiten leggen we vast in een besluitenlijst.
De meeste commissies waren het hele verslagjaar compleet. Enkele vacatures hadden
betrekking op leden van het werkveld. Deze vacatures blijken moeilijk invulbaar.
De DEC’s hebben in gemeenschappelijke bijeenkomsten sturingsinformatie
gekregen en ervaringen uitgewisseld. We hebben gewerkt aan borgingsplannen, een
jaarkalender en een zelfevaluatie aan het einde van 2014, waarin we op basis van
KPI’s doelen voor 2015 hebben bepaald.
Van elke DEC verwachten we dat in het Borgingsplan minimaal aandacht is voor:
– check op de OER;
– check op exameninstrumenten;
– check op afname en beoordeling examen;
– check op examendossier.
De DEC’s stellen zelf de OER’en vast. DEC’s hebben OER’en en exameninstrumenten
onderzocht, examens bijgewoond en (soms alle) diplomadossiers bekeken voor
vaststelling. Vooral het bijwonen van examens om zicht te krijgen op de beoordeling
in de praktijk is in veel gevallen een doel voor 2015.
Ook het proces van vaststelling van de exameninstrumenten gaan we verbeteren.
Het is belangrijk dat we een goed overzicht hebben. Onze portal gaan we beter
benutten om in een zo vroeg mogelijk stadium risico’s te ontdekken en te verhelpen.
Het Handboek Examinering is leidend. Communicatie tussen het team, de
commissies en de medewerkers van het Examenbureau is cruciaal.
Bij de meeste DEC’s zijn geen klachten binnengekomen. Tweemaal in het verslagjaar
was een klacht/bezwaar reden voor behandeling in de centrale Examencommissie.

Afbouw AKA en start Entree
Met de afbouw van de AKA-opleidingen is de DEC-AKA opgeheven. De stukken
zijn gearchiveerd bij het Examenbureau. In dit jaarverslag is geen evaluatie van de
DEC-AKA meer opgenomen.
Voor de Entree-opleidingen is in het najaar van 2014 een nieuwe DEC gevormd. De
eerste afnames van examens en de diplomering vinden in 2015 plaats.

Bezwaar en beroep Examinering
Klachten op het gebied van examens zijn onderworpen aan een afzonderlijke
procesgang. In eerste instantie behandelt de DEC een klacht. Indien deze de
klacht niet erkent c.q. honoreert, kan de student bezwaar aantekenen bij de
Examencommissie. Blijft ook daar het besluit van de domeinexamencommissie
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overeind dan rest voor de student de finale mogelijkheid tot het aantekenen van
beroep. In 2014 is er tweemaal een bezwaar ingediend bij de Examencommissie.
Er is geen beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep.

Professionalisering
In 2013 hebben we een begin gemaakt met professionalisering van alle
examenbetrokkenen, een speerpunt uit de Koersbrief voor 2013. De
professionalisering is in 2014 voortgezet. Onder interne leiding hebben de
voorzitters van de DEC’s en de examendeskundigen van het team-Kwaliteit en
Examinering deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten. Externe partners Cito en
Cinop hebben we aangezocht voor scholing van examenconstructeurs/-vaststellers
en beoordelaars/assessoren. Voor eerder geschoolde allround- en taalassessoren is
een certificeringstraject uitgevoerd. In 2015 herhalen we de scholing en certificering
van assessoren. Voor inkopers/constructeurs en vaststellers worden specifieke
trajecten ingezet. Hierbij spelen we in op de eis van de minister om instrumenten in
te kopen en op het streven naar versterking van de vaststellingscommissies.
Voor de generieke examinering heeft de projectgroep-Taal en Rekenen kenniskringen
Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen aangeboden. Examinering is in
deze kenniskringen een steeds terugkerend agendapunt. Ook heeft de projectgroep
een onderzoek geïnitieerd waarin de kwaliteit van generieke instellingsexamens
bij verschillende leveranciers is vergeleken. De conclusies zijn eind 2014 gedeeld
met de teammanagers en taaldocenten om hen te ondersteunen in het maken van
verantwoorde keuzes.

Invoering Herziene Kwalificatiestructuur
Vanaf cohort 2016 implementeert ROC Nijmegen de nieuwe kwalificatiedossiers. In de
voorbereiding is een projectgroep actief, waar ook kwaliteits- en examendeskundigen
van het team Kwaliteit en Examinering deel van uitmaken. Dit proces van de invoering
van de Herziene Kwalificatiestructuur, iHKS genaamd, heeft gevolgen binnen de
gehele procesarchitectuur examinering. In 2015 zullen we de wijzigingen voldoende uit
dienen te werken om in 2016 klaar te zijn voor invoering van de iHKS.

2.12

Klachtenbehandeling
Elke uiting van ontevredenheid zien we als klacht. Lees: mogelijkheid tot verbetering.
We nemen klachten op in ons systeem van klachtafhandeling en -monitoring. Het
laagdrempelige digitale klachtenloket helpt de klager zijn klacht goed te formuleren.
De procedure-klachtenregistratie-studenten stroomlijnt en monitort de afhandeling
van klachten.

Klachttypering
In 2014 zijn er 107 klachten ingediend. Opvallend is de groei in klachten m.b.t. in- en
uitschrijving. Met name na de zomervakantie. Als gevolg van de, eerder genoemde,
beperkte arbeidsmarktmogelijkheden moest soms het opleidingsaanbod beperkt
blijven. Dat leidde tot een spanningsveld met de opleidingsvraag. De onbeperkte
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digitale aanmeldingsmogelijkheden leidden achteraf tot teleurstellingen. Dit aspect
wordt verder opgepakt in de stroomlijning en het transparant maken van intake
en plaatsing.

Klachttypering
29

30

2014

2013

25
21

20

17

15

13

13

14

13
11

10
3

Discriminatie/
sexuele intimidatie

Studeren met
beperking

Facilitaire zaken

0

2
0
Overig

2

Klachtafhandeling

3

Financiële zaken/
geld

1

2

Bereikbaarheid
functionaris

2
Oranisatie
onderwijs

0

5 5

4 4

Stage

1

7

6

Toetsen en
examens

In- en uitschrijving

Info vanuit school

0

Onderwijsinhoud

0

0

ICT
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Klachtafhandeling
Klachten zijn in de meeste gevallen besproken op initiatief van de directie, de
teammanager of manager van een dienst. In enkele gevallen zijn docenten of
loopbaanbegeleiders hierbij betrokken. Formele klachten met een generiek karakter,
dat wil zeggen dat ze niet aan een specifieke functionaris zijn te koppelen, zijn
door de beleidsmedewerker-Kwaliteit (decentraal) of door de moderator (centraal)
op eigen initiatief opgelost. Onze termijn van afhandeling van klachten is in 2014
gemiddeld 14,1 dagen. Alle klachten zijn ruim binnen de wettelijke termijn van
30 werkdagen afgehandeld.

Gemiddelde klachtafhandelingsduur in dagen
Klachten

Aantal

Afhandelduur

Zorg en Welzijn

40

14,7

Economie

31

15,1

Techniek

20

13,3

Ondersteuning

16

15,7

Totaal ROC Nijmegen

107

14,1
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Sinds 2012 vragen we klagers of ze tevreden zijn over onze klachtafhandeling. Over
het algemeen zijn ze tevreden over het afhandelingsproces. Dat neemt niet weg dat
klagers ontevreden kunnen blijven over de uitkomst van de afhandeling.

Tevredenheid over klachtafhandeling (in %)
60%
50%
40%
30%
20%
2012
2013
2014

10%
0%

Tevreden

Niet tevreden

Onbekend

Klachten Ombudslijn
In 2014 zijn er bij de Ombudslijn MBO met betrekking tot ROC Nijmegen in totaal
drie klachten binnengekomen, waarvan er twee ook al bij ons waren ingediend. Alle
drie de klachten zijn volgens de Ombudslijn ‘naar tevredenheid’ afgehandeld.
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Hoofdstuk 3
Na jaren van krimp was 2014 weer een jaar van personele
groei. Tegenover de reductie van formatie bij specifieke
organisatieonderdelen stond een grote wervingsvraag in de
onderwijsteams, veroorzaakt door zowel een vervangingsals uitbreidingsvraag.
Student-ambassadeurs vlnr: Jean Willy Mapinga, Johan Cruyff College • Eva Stuart,
opleiding Secretaresse • Walt van As, opleiding Meubelmaker

HRM-beleid, Sociaal jaarverslag
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3.1

Inleiding
In 2014 zijn we met ons HRM-beleid verder gegaan op de ingeslagen weg. De basis
is op orde en we hebben zinvolle inzichten op het gebied van de meerjarenformatie
en het meerjarenperspectief. Continu inzicht in en monitoring van de formatie
blijft een belangrijk thema. Na jaren van krimp was 2014 echter weer een
jaar van personele groei. Tegenover de reductie van formatie bij specifieke
organisatieonderdelen stond een grote wervingsvraag in de onderwijsteams,
veroorzaakt door zowel een vervangings- als uitbreidingsvraag. Professionalisering
van onderwijspersoneel was ook dit jaar weer een belangrijk thema, gekoppeld
aan de ontwikkeling van het onderwijs. De benoeming en opleiding van de
onderwijsregisseurs moet ook aan die ontwikkeling een belangrijke bijdrage gaan
leveren in de komende jaren.

3.2

Formatie
Op 31 december 2014 waren er bij onze organisatie 982 medewerkers in dienst
(759 FTE).

Formatie in FTE

2011

2012

2013

2014

Man

396

354

347

366

Vrouw

443

387

382

393

Totaal

839

741

729

759

De reden voor de personele groei is tweeledig: de uitbreiding van de formatie
(24 FTE) voor Verkorten en Intensiveren per 1 augustus 2014 enerzijds en de
tijdelijk extra formatie voor de implementatie van de kwalificatiedossiers (+12 FTE
onderwijsregisseurs) anderzijds. Vanaf 1 augustus 2016 moet de inzet van de
onderwijsregisseurs indalen in de reguliere formatie van de onderwijsteams.
Helaas was in 2014 – in het verlengde van 2012 en 2013 – ook nog formatiereductie
nodig. Wij hebben een visie ontwikkeld op een Leven Lang Leren. Als gevolg hiervan
is de inrichting en formatie van de voormalige unit Contractactiviteiten aangepast.
In totaal moest bij de unit Contractactiviteiten 12,5 FTE worden teruggebracht;
inclusief het nog niet gerealiseerde deel van 2013. Ultimo 2014 resteerde hiervan nog
6,8 FTE. in augustus 2015 zullen we – op 1 FTE na – de nagestreefde reductie volledig
gaan realiseren.
De afbouw van het team-AKA bracht personele mutaties met zich mee. In totaal is
8 FTE aangewezen als herplaatsingskandidaat. Op 31 december 2014 resteerde nog
2,5 FTE van AKA.
Ook dit jaar zijn de reducties ondersteund door aanvullende mobiliteits- en
vertrekbevorderende maatregelen, inclusief een regeling voor remplaçanten.
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Vanuit de Stichting ROC Nijmegen zijn zes medewerkers ingestroomd in de WW
en zes medewerkers in de WIA. Er zijn drie medewerkers uitgestroomd met een
regeling op basis van de hierboven genoemde vertrekbevorderende maatregelen.

Vast en tijdelijk
Van onze totale formatie is 661 FTE vast (87%) en 98 FTE tijdelijk (13%). De
tijdelijke formatie is zowel absoluut als relatief gestegen. Daarnaast is ook in
2014 gebruik gemaakt van een flexibele schil. Deze gebruiken we met name
voor contractactiviteiten. In 2014 is 7,7 FTE flexibel ingezet. Streefcijfers t.a.v. de
verhouding vast, tijdelijk en flexibel bepalen we in 2015.
In 2014 zijn 22 medewerkers doorgestroomd van een tijdelijke naar een vaste
aanstelling.

Functies
De formatie is als volgt verdeeld over de verschillende functiedomeinen:
Functiedomein 5

FTE

%

Onderwijs

493

65%

Bedrijfsvoering

153

20%

Beleid en advies

67

9%

Management

46

6%

We zijn langzaam maar gestaag op weg naar de streefverhouding 70/30 als
het gaat om directe formatie versus indirecte formatie. 65% van de formatie is
onderwijsgerelateerd (in 2013: 63%).

OP-formatie
De opbouw van de OP-formatie ziet er als volgt uit (in FTE en procentueel):
Functie

FTE 2012

%

FTE 2013

%

FTE 2014

%

Docent LB

230

61

240

63

261

65

Docent LC

141

38

139

36

127

32

Docent LD

4

1

4

1

14

3

In 2015 stellen we kaders vast met betrekking tot de organisatiebreed
gewenste functiemix.

5 Deze indeling correspondeert niet met de organisatie-indeling zoals die in het organogram is weergegeven.
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De leeftijdsopbouw
In de grafiek is de leeftijdsopbouw weergegeven. Op 31 december 2014 is
de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers 48,9 jaar. Bijna 57% van onze
medewerkers is boven de 50 jaar.
< 25 jaar
25 – 34 jaar
34 – 44 jaar
45 – 54 jaar
> 55 jaar

vrouw
man

0

50

100

150

200

Specifieke doelgroepen
Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand. In
2014 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de consequenties van de invoering
van de Participatiewet per 1 – 1 – 2015.
Bij ROC Nijmegen werken 26 vrouwen in managementfuncties. Dit is 55 % van het
totale managementbestand (CvB, directeuren en managers).

Strategische Personeelsplanning
In 2013 hebben we een programma Strategische Personeelsplanning afgerond.
In 2014 is hierop voortgegaan met een verdere verdieping van het zogeheten
Teamprofiel. Teammanagers hebben laten weten hoe hun ‘ideale’ team er uitziet.
Daarbij hebben ze gekeken naar de functiemix in het team, de verhouding tijdelijk/
vast, leeftijdsopbouw en deeltijdfactor. In 2015 zullen we kaders vaststellen met
betrekking tot de organisatiebreed gewenste verhoudingen. De teammanagers
gaan op basis hiervan aan de slag met een plan van aanpak om te komen tot het
gewenste teamprofiel.

3.3

Arbeidsvoorwaarden
Cao
Met ingang van 1 augustus 2014 is de nieuwe cao mbo van kracht. Deze heeft een
looptijd tot 1 juli 2015.

Overleg met vakbonden
In 2014 is tweemaal formeel overleg gevoerd met de vakbonden. Het
meerjarenformatieplan, en het Sociaal Jaarverslag stonden op de agenda.
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BAPO
De totale omvang van de BAPO bedroeg op 31 – 12 – 2014 34,45 FTE. In 2012 was dit
32,48 FTE en in 2013 33,01 FTE. Met de komst van de nieuwe cao is de BAPO-regeling
afgeschaft en is er een nieuwe seniorenregeling.

Betaald ouderschapsverlof
In 2014 namen 25 medewerkers deel aan de regeling voor betaald ouderschapsverlof;
voor acht medewerkers van deze groep startte deelname aan de regeling in 2013 en
eindigde in 2014.

Fietsregeling
In 2014 hebben 121 medewerkers gebruik gemaakt van de regeling waarmee zij
fiscaal voordelig een fiets aan kunnen schaffen. Vanaf 2015 valt de fietsregeling
onder het fiscaal regime van de Werkkostenregeling.

Werkkostenregeling
In 2014 hebben we voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2015 conform de
Werkkostenregeling te gaan werken. We hebben ervoor gekozen deze regeling
beleidsarm in te voeren. Alle bestaande vergoedingen en verstrekkingen aan
medewerkers blijven in 2015 gehandhaafd.

3.4

HRM-beleid
Arbeidsmarktcampagne en werving en selectie
Bij aanvang van het verslagjaar was al duidelijk dat 2014 ons voor een grote
wervingsvraag zou stellen. Om aan de vraag tegemoet te komen hebben we met
het team Communicatie en Marketing een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld,
gebaseerd op de inzet van sociale media. Tevens hebben we ‘paper based’
media gebruikt.
In totaal is bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ruim 35 FTE aan vacatures
vervuld. Een aantal vacatures bleek moeilijk vervulbaar; voornamelijk vakspecifieke
vacatures bij de onderwijsdirectie Techniek.

Gesprekscyclus
Wij kennen een gesprekscyclus van plannings-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken. De gesprekcyclus voeren we in één jaar uit. Teammanagers
met teams groter dan 25 medewerkers kunnen de cyclus in twee jaar uitvoeren.
CvB en directies sturen op het voeren van deze gesprekken. HRM ondersteunt en
faciliteert de managers.
In 2013 is de gesprekscyclus gedigitaliseerd opgenomen in ons HRM-systeem. De
onderwijsmanagers hebben de gesprekscyclus voor schooljaar 2013 – 2014 nog met
EXCEL-documenten uitgevoerd. Pas sinds september 2014 werken zij daadwerkelijk
digitaal. Onvoldoende ontwikkelcapaciteit op ICT-gebied werkt remmend op het
genereren van rapportage over het aantal gevoerde gesprekken.
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Taakverdelingsbeleid
Met de komst van de nieuwe cao gelden nieuwe bepalingen t.a.v. de inzetbaarheid
van docenten en onderwijsinstructeurs. In september 2014 hebben we onderzocht
in hoeverre de overeengekomen taakverdeling voor het schooljaar 2014 – 2015 in
overeenstemming is met de cao-bepalingen. Op dat moment is vastgesteld dat er
op teamniveau weliswaar voldoende formatie is voor de juiste compartimentering,
maar dat het in sommige teams ‘scheef’ verdeeld is. Daardoor zijn er docenten die ver
onder óf ver boven de compartimenteringsgrenzen uitkomen. Managers is gevraagd
naar aan te pakken knelpunten voor schooljaar 2014 – 1015. In het proces van
werkverdeling voor schooljaar 2015 – 2016 krijgt ook compartimentering aandacht.
In alle teams, met uitzondering van het nieuw gevormde team-Entree-opleidingen,
zijn de taken verdeeld op basis van het overlegmodel. Mede op verzoek van de
teamleden zelf, is niet in alle teams formeel gestemd over de taakverdeling.

Begeleiding van nieuwe medewerkers
Twee keer per jaar organiseren we introductiebijeenkomsten. Daarnaast hebben
we een introductieprogramma voor op de werkplek ontwikkeld. Dit geeft zowel
de teammanager als de nieuwe medewerker houvast. In 2014 zijn we gestart met
het project ‘Versterking samenwerking lerarenopleiding en school’. Belangrijk
onderdeel van dit project is de begeleiding van de beginnende docenten. Er is in
2014 een werkgroep gestart die hiervoor beleidsvoorstellen en instrumenten gaat
ontwikkelen. Het project heeft een looptijd tot eind 2016.

Onderwijsregisseurs
In 2013 hebben we bepaald dat een belangrijke rol is weggelegd voor
onderwijsregisseurs bij de implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers en
de kwaliteitsimpulsen ten behoeve van het onderwijs. Na implementatie van de
nieuwe kwalificatiedossiers in 2016, worden de onderwijsregisseurs opgenomen in
de formatie van de teams. Begin 2014 is daartoe een wervings- en selectieprocedure
uitgevoerd om in totaal twaalf LD-docenten, onderwijsregisseurs genoemd, aan te
stellen. Voor elk domein één.
De onderwijsregisseurs krijgen in hun nieuwe taken steun vanuit het
professionaliseringstraject ‘Onderwijs in Beweging’. Dat voeren de HAN en Marant
in co-creatie uit met medewerkers van onze organisatie. Dit traject is gestart in
augustus 2014 en loopt door tot medio 2015.

Teamontwikkeling
Het belang van teamontwikkeling is groot. Van onze onderwijsteams verwachten
we veel. Onder meer op het gebied van onderwijsontwikkeling en het verhogen van
kwaliteit. Onderwijsteams moeten resultaatverantwoordelijk en taakvolwassen
zijn. Teams werken daarom structureel en systematisch aan het onderhouden
van professionaliteit en deskundigheid. In 2013 is een start gemaakt met
teamontwikkeling door de teamgerichte aanpak van professionalisering via de
HAN-ateliers. In het vervolg daarop zijn de activiteiten in kaart gebracht die binnen
de teams zijn ondernomen in het kader van teamontwikkeling. De stand van zaken
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per team is inzichtelijk gemaakt. Deze informatie is verzameld door kwalitatieve
interviews met de onderwijsmanagers. In 2015 zullen we de analyse hiervan
bespreken met de onderwijsdirecteuren en bepalen we de vervolgstappen per team.

HRM-systeem
In 2013 is het HRM-systeem Peoplesoft HRM vernieuwd. We beschikken nu over
een up-to-date systeem dat ons beter in staat stelt personeelsinformatie te
registreren. Dubbele invoer van gegevens is verleden tijd. In 2014 zijn onze managers
geïnstrueerd in het gebruik van het systeem, zodat zij makkelijker en sneller meer
informatie uit het systeem kunnen genereren. Daarnaast hebben we in 2014
– conform de planning – doorontwikkeld op een aantal specifieke processen. Denk
hierbij aan digitalisering van de personeelsmutaties en een betere ondersteuning op
het gebied van de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter.

Medewerkerstevredenheids-onderzoek
In 2014 heeft geen medewerkerstevredenheids-onderzoek plaatsgevonden. Conform
de tweejaarlijkse cyclus vindt de volgende meting plaats in het najaar van 2015.

3.5

Professionalisering
Kwaliteit van onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de onderwijsgevenden. In
het bestuursakkoord tussen de MBO Raad en OCW voor 2011 – 2015 zijn afspraken
gemaakt om de professionalisering van onderwijspersoneel, management en
HRM-beleid te versterken. Dit bestuursakkoord sluit aan bij de doelstellingen van
het Professioneel Statuut, de actieplannen ‘Leraar 2020 - een krachtig beroep’ en bij
FOV. Op basis hiervan hebben wij in 2013 een plan van aanpak-Professionalisering
ontwikkeld. Daarin staat op welke wijze we aan deze thema’s werken. Dit plan vormt
ook in 2014 de basis voor de professionaliseringsactiviteiten.

HAN-ateliers
In 2014 zijn de volgende leer/werkateliers uitgevoerd:
Atelier

Type

Studieloopbaanbegeleiding

Teamatelier

Maatwerk Studieloopbaanbegeleiding

Teamatelier

Totaal

Afgerond in 2014
265 (16 teams)

Gestart in 2014
67 (5 teams)
30 (1 team)

265

Atelier

Type

Trajectbegeleiding (ROC Breed)

Functiegerelateerd

26

Onderwijs in Beweging (ROC Breed)

Functiegerelateerd

10

Didactiek

Teamatelier

Totaal

Afgerond in 2014

97

Gestart in 2014

41 (4 teams)
77
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De deelnemers ontvangen (bij voldoende aanwezigheid) een certificaat van
deelname. De ateliers zijn gevalideerd door de Onderwijscoöperatie ten behoeve van
opname in het Lerarenregister.
Tevens participeren we in ateliers die we ontwikkelen en uitvoeren met en voor de
zes Gelderse roc’s.
Atelier (zes Gelderse roc’s)

Type

Afgerond in 2014

Didactiek domein Economie en Dienstverlening

Open inschrijving

4 (2 teams)

Didactiek domein Zorg en Welzijn

Open inschrijving

4 (4 teams)

Rekenen mbo docent

Open inschrijving

1 (1 team)

Totaal

Gestart in 2014

9

Examinering
In 2014 hebben de volgende scholingen plaatsgevonden op het gebied van
Examinering:
Examinering

Type

Taalassessor NL

Individuele inschrijving

10 (6 teams)

Certificering Taalassessor NL

Individuele inschrijving

9 (9 teams)

Taalassessor Engels

Individuele inschrijving

7 (6 teams)

Certificering Taalassessor Engels

Individuele inschrijving

8 (7 teams)

Allround Assessor

Individuele inschrijving

7 (6 teams)

Opfrisbijeenkomst Allround assessor

Individuele inschrijving

21 (10 teams)

Certificering CGI/PvB

Individuele inschrijving

11 (8 teams)

Constructie en Vaststelling Beroepsgerichte
Examens Taalgericht (Startfase)

Individuele inschrijving

11 (9 teams)

Constructie en Vaststelling
Beroepsgerichte Examens

Individuele inschrijving

24 (18 teams)

Allround Assessor Maatwerk

teaminschrijving

Totaal
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Afgerond in 2014

45 (3 teams)
153

Gestart in 2014
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PDB- en EVC-trajecten
Voor zij-instromers maken we gebruik van Pedagogisch-Didactische Bekwaamheids
(PDB)-scholingen en EVC-trajecten via Interstudie/NDO. In 2014 hebben zes
(6) medewerkers deelgenomen aan de PDB en zijn er negen (9) EVC-trajecten
afgesloten.

Management Development
In 2014 is een vervolgtraject gestart voor de onderwijsmanagers op het MD-traject
van 2012 en 2013. KBBT is met het thema Onderwijskundig Leiderschap aan de gang
gegaan, waarbij thema’s als resultaatsturing, leren sturen op onderwijsresultaten
en het versterken van de executieve power in onze organisatie de revue zijn
gepasseerd. Het onderwijskundig leiderschapstraject loopt door in 2015. Centrale
thema’s zijn dan human capital en ‘outside-in’-denken. Daarnaast zoeken we
verbinding met onze managers van de ondersteunende directies en ook voor hen
starten we een programma.

Lerarenbeurs en subsidie zij-instroom
In 2014 hebben vijftien (15) van onze medewerkers een opleiding gevolgd
met een lerarenbeurs. Voor vijf (5) medewerkers hebben we subsidie voor
zij‑instroom ontvangen.

Opleiden in de school
In 2012 hebben wij als eerste mbo-school in de regio het keurmerk
‘Samenwerkingsschool’ van de lerarenopleidingen van de HAN ontvangen. Wij
streven naar een officiële erkenning als Opleidingsschool per 2017. De afgelopen
jaren is het aantal leraren-in-opleiding (LiO’s) en stagiairs gegroeid. In 2014 hebben
wij 78 studenten een leerwerkplek geboden. Deze groep telde 35 LiO’s. Dit is ruim
boven de doelstelling van 60 studenten per jaar. De studenten krijgen in de teams
begeleiding van een werkplekbegeleider. Organisatiebreed is er een algemeen
begeleidingsteam, bestaande uit twee opleiders van ROC Nijmegen en één opleider
van de lerarenopleiding. Zij zorgen voor een hoog niveau van begeleiding van de
studenten tijdens hun stage bij ons. In het project Versterking Samenwerking
Lerarenopleiding en school wordt de verdere professionalisering van de begeleiding
vorm gegeven.
In 2014 is circa 1,9% van de loonsom besteed aan professionalisering. Het gaat in
totaal om € 936.000.

3.6

Ziekteverzuim
Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage over 2014 bedroeg 4,4 %. De dalende
tendens zet zich hiermee verder voort. Hiermee bleven wij ruim onder de norm van
5%. De verzuimfrequentie is t.o.v. een jaar geleden zo goed als gelijk gebleven (1,0).
De gemiddelde verzuimduur is fors gedaald naar 18,5 dagen.
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Ziekteverzuim (voortschrijdend 12-maandelijks gemiddelde) 2014
4,70%
4,65%
4,60%
4,55%
4,50%
4,45%
4,40%
4,35%
4,30%

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

In 2014 is de versterkte aandacht voor verzuim en re-integratie voortgezet. De
adviseurs van het team-HRM zijn ondersteund door een externe adviseur met veel
specifieke kennis van re-integratie.

Arbodienstverlening
De overeenkomst met onze huidige arbodienst Arbovitale loopt af per april 2015.
In 2014 is de aanbestedingsprocedure gestart en hebben vier partijen een offerte
ingediend. De definitieve gunning vindt plaats in februari 2015. De voorgenomen
workshops voor teammanagers hebben in 2014 geen doorgang gevonden. De
nieuwe Arbodienst gaat hier in 2015 mee aan de slag.
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Hoofdstuk 4
De toename in begeleide onderwijstijd betekent meer
binnenschoolse activiteiten en een verhoogde druk op de
bezetting van onze gebouwen. Om de toename in contacturen
voor onderwijs op te kunnen vangen hebben we medio 2014 een
aantal verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd, waarmee we
het onderwijs optimaal kunnen faciliteren.
Student-ambassadeurs vlnr: Sebastiaan van de Weerd, opleiding Verzorgende Individuele
Gezondheidszorg • Joost de Kleijne, opleiding Machinebouwer Mechatronica • Liza Hendrix,
opleiding Medewerker Marketing en Communicatie

Ondersteuning

ROC NIJMEGEN GEÏNTEGREERD JA ARDOCUMENT 2014

4.1

Ontwikkelingen Operations
In 2014 hebben we het document ‘Visie op ondersteuning ROC Nijmegen’ opgesteld.
Hierin staat dat we de ondersteuning ‘slim’ (efficiënt en effectief, gebruik makend
van beschikbare middelen en resources), ‘slank’ (optimale bezetting in kwaliteit en
kwantiteit) en ‘soepel’ (met een flexibele bezetting die makkelijk kan meegroeien of
inkrimpen) willen organiseren.
Om dat te bereiken dient in eerste instantie duidelijk te zijn wat de verwachtingen
van de ‘klanten’ van de ondersteunende organisatie zijn en hoe daar momenteel
tegenaan gekeken wordt. Op basis van verwachtingen en visie kijken we hoe de
ondersteunende organisatie haar toegevoegde waarde kan verhogen met een lagere
bezetting (meer voor minder).
De directie Operations heeft zich in 2014 naast de reguliere werkzaamheden bezig
gehouden met het volgende:

Klanttevredenheid/Hospitality
Eind 2013 is gestart met een Hospitality-project. Doel is vergroting van de
tevredenheid over de dienstverlening van de directie Operations en een toename
in medewerkerstevredenheid binnen de directie zelf. Halverwege 2014 zijn de
resultaten van het project geëvalueerd en is besloten het voort te zetten.
In de lijn hebben we daarnaast op het gebied van schoonmaak en klimaatbeheersing
in de gebouwen diverse acties uitgezet. Deze moeten bijdragen aan een hogere
tevredenheid van zowel studenten als medewerkers.

Kwaliteit roosters verbeteren
Vanuit de jaarplanning is het proces rondom roostering in een tijdspad gezet.
Daarbij is als eis geformuleerd dat de roosters voor aanvang van de zomervakantie
klaar moeten zijn in plaats van aan het einde van deze vakantie. Door een aantal
oorzaken, waaronder het opschuiven van deadlines in de keten, is het niet gelukt dit
te realiseren. De start van het schooljaar in het kader van roostering is daardoor niet
verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren.
In 2015 voeren we het project-Onderwijslogistiek uit. Daarin werken onderwijs
en ondersteuning (nadrukkelijker) samen aan een structurele oplossing voor de
roosterproblematiek.

Procesaanpak administraties
Na het opstellen en vaststellen van de inrichtingsplannen van de administraties in
2013 is in 2014 gestart met de vormgeving hiervan. De administraties moeten zich
ontwikkelen van taakgericht naar procesgericht werken. Doel hierbij is het primaire
proces optimaal te ondersteunen. In 2015 krijgt dit verder handen en voeten. Tevens
hebben we een aantal processen geautomatiseerd. Daardoor is zowel bij Operations
als bij de gebruikers meer efficiency ontstaan. Deze automatiseringsprocessen zullen
zich in 2015 verder doorzetten.
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Duurzame samenwerking met werkveld/partners
In het kader van het project-Omgekeerde Leerweg (onderwijsteam Facilitaire
Dienstverlening) onderzoeken we de mogelijkheid een intern leerwerkbedrijf te
starten. De opleiding en de facilitaire dienst van onze organisatie komen zo dichter
bij elkaar. Bij deze ontwikkeling is tevens het werkveld betrokken. Een verkennend
document is opgeleverd in mei 2014.

Personeelsbeleid – voorsorteren op de verwachte personele reductie in 2015
De ondersteunende directies hebben een formatiereductie-plan geschreven.
Het plan beschrijft de mogelijkheid de vastgestelde reductie van 30 FTE voor de
ondersteunende directies in de periode 2015 – 2018 te realiseren door middel van
natuurlijk verloop. Op deze manier voldoen we aan de voorgenomen verhouding van
70% direct en 30% indirect personeel.
We hebben ook de kwalitatieve frictie die bij vertrek van medewerkers naar
verwachting op een aantal plaatsen zal ontstaan in beeld gebracht. In de periode
tot 2018 anticiperen wij hierop via ontwikkeling en scholing van ons personeel. De
consequenties van het formatiereductie-plan zullen we in het eerste kwartaal van
2015 in kaart gebracht hebben. Dat laatste geldt ook voor de wijze waarop het plan
vanaf 2015 uitgevoerd gaat worden.

Doorontwikkelen ICT
Eind 2013 is de nieuwe visie op ICT voor 2014 – 2017 vastgesteld. De teams
Informatisering en Automatisering (I&A) en Informatiemanagement moeten
zich verder ontwikkelen naar een regie-organisatie. In 2014 is verder gewerkt aan
planvorming, het vertalen van visie naar praktijk moet nu verder worden uitgewerkt.
Daarnaast is de intentie uitgesproken om het systeem ten behoeve van de
Studentenadministratie onder te brengen bij het zogeheten Shared Service Center
waarbij ook andere roc’s zijn aangesloten. Op deze manier kunnen we naast een
kostenreductie ook een meer uniforme werkwijze invoeren.

ELO
In 2014 is, als invulling van één van de doelen in de Visie op ICT 2014 – 2017, via een
openbare aanbesteding #OnderwijsOnline als dé Elektronische Leeromgeving (ELO)
voor ROC Nijmegen geselecteerd.
Vervolgens hebben we een project gestart om #OnderwijsOnline te implementeren
in de periode 2014 – 2016. Doel is om de applicatie met ingang van het schooljaar
2015 – 2016 te gebruiken voor het ontwikkelen van onderwijs (o.a. op basis van de
nieuwe KD’s). Vanaf schooljaar 2016 – 2017 zullen we de applicatie ook gebruiken om
al onze onderwijsvormen te ondersteunen.

Huisvesting
De toename in begeleide onderwijstijd betekent meer binnenschoolse activiteiten
en een verhoogde druk op de bezetting van onze gebouwen. Om de toename in
contacturen voor onderwijs op te kunnen vangen hebben we medio 2014 een
aantal verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd om zo het onderwijs optimaal te
kunnen faciliteren.
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Inkoop
In 2014 zijn er (Europese) aanbestedingen afgerond van o.a. afvalverwerking, papier,
kantoorartikelen, multifunctionals en ELO.

Veiligheid
ROC Nijmegen wil een veilige leer- en werkomgeving realiseren voor studenten
en medewerkers.
De directie Operations werkt nauw samen met het bedrijf BHV.nl. Zo willen
we bereiken dat de daarvoor aangewezen personen op de diverse locaties bij
calamiteiten juist kunnen handelen. Er zijn scholingen en trainingen geweest voor
bedrijfshulpverleners en ploegleiders. Met name de beveiligers hebben EHBOherhalingscursussen gevolgd. Facilitair medewerkers en beveiligers hebben een
training gevolgd m.b.t. de bediening van de Brand Meld Installatie.
Op alle locaties hebben zowel theoretische als daadwerkelijk praktische
ontruimingen als oefeningen plaatsgevonden. Hierbij wordt opgedane kennis
en ervaring meegenomen om te komen tot een nog betere uitvoering van
ontruimingsoefeningen. Deze staan gepland voor 2015. Tevens zullen we dan de
ontruimingsplattegronden actualiseren.
Om te komen tot een geïntegreerd organisatiebreed veiligheidsbeleid hebben
we een tweetal bijeenkomsten georganiseerd met veiligheidsfunctionarissen uit
diverse geledingen. Daarbij zijn de diverse beleidsdocumenten geïnventariseerd.
In 2015 willen we het proces om te komen tot één centraal veiligheidsbeleid
afronden. In 2014 is de coördinatie van veiligheid en de waarneming van (fysieke)
veiligheidsvraagstukken belegd bij de manager van het Bedrijfsbureau, in nauwe
samenwerking met de locatiemanagers.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van geregistreerde
veiligheidsincidenten over de afgelopen vier jaar.
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Incidentenmeldingen

2011

Facilitaire dienstverlening

2012

2013

2014

1%

Huisvesting

2%

2%

Reserveringen

6%

4%

1%

Agressie

6%

7%

4%

Klachten/vandalisme

2%

1%

1%

Alarmeringen

2%

1%

4%

3%

Overlast

4%

9%

16%

9%

Diefstal

10%

12%

13%

17%

Ongeval/Ziekte

12%

11%

14%

28%

Rapportage

35%

23%

27%

26%

Facilitair/Beveiliging

22%

31%

21%

11%

Totaal in %

100

100

100

100

Totaal in aantallen

268

547

400

258

5%

De meldingen zijn ten opzichte van 2013 met 36% gedaald, van 400 naar 258
meldingen. Op alle categorieën vindt er een daling in meldingen plaats, behalve voor
ongeval/ziekte en diefstal. In absolute en procentuele zin is de categorie ongeval/
ziekte momenteel de grootste. De scholing heeft geleid tot snellere acties en beter
inspelen op incidenten. In absolute zin is het aantal diefstallen afgenomen, maar de
daling is relatief beperkt.
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Hoofdstuk 5
Wij sluiten 2014 af met een positief resultaat van € 0,2 mln.
Student-ambassadeurs vlnr: Lieke Willemsen, opleiding Middenkader Engineering Technicus •
Iris van der Meer, opleiding Mediavormgever • Leandro Darson, opleiding Schilder

Financiële positie
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5.1

Algemeen
Wij sluiten 2014 af met een positief resultaat van € 0,2 mln. Dit resultaat is lager
dan begroot. Zowel de baten als de lasten zijn hoger dan voorzien in de begroting.
Ten opzichte van vorig jaar zien we in de realisatie een forse daling van de baten
als gevolg van het afstoten van het merendeel van onze commerciële activiteiten.
Inherent hieraan is bij de overige lasten (inzet intermediairs) in de realisatie van 2014
een sterke daling zichtbaar ten opzichte van het voorgaand jaar.

Exploitatierekeningen
Begroting 2015 Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013
Baten
65.005

65.731

64.809

67.574

1.216

1.559

1.802

1.566

738

847

951

1.539

Baten werk in opdracht van derden

2.709

2.861

2.243

3.480

Overige baten

3.754

4.722

4.402

5.017

Totaal baten

73.422

75.720

74.207

79.176

55.064

54.692

52.637

52.680

Afschrijvingen

4.841

5.362

5.238

5.256

Huisvestingslasten

3.868

4.032

3.951

3.917

Overige lasten

7.837

9.717

9.405

11.156

Totaal lasten

71.610

73.803

71.231

73.009

Saldo baten en lasten

1.812

1.917

2.976

6.167

Financiële baten en lasten

-1.675

-1.773

-1.900

-1.981

0

18

0

0

137

162

1.076

4.186

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
College-, cursus-, les- en examengelden

Lasten
Personeelslasten

Belastingen

Netto resultaat

76

Bedragen x € 1.000
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De rijksbijdrage is hoger dan begroot als gevolg van het volledig realiseren van de
prestatiesubsidie-voortijdig schoolverlaten en de niet begrote compensatie voor
gestegen werkgeverslasten. Baten in opdracht van derden zijn hoger door niet
begrote projectsubsidies voor internationalisering. De overige baten laten een kleine
plus zien ten opzichte van de begroting als gevolg van hogere opbrengsten van
verhuur, studentenkantines en detacheringen.
De personele lasten laten ondanks een lager dan begroot gemiddeld aantal FTE
(-21 FTE) een overschrijding zien ten opzichte van de begroting 2014. De gemiddelde
personele last is iets hoger dan opgenomen in de begroting (+0,8%, effect € 0,4 mln)
en daarnaast is een dotatie uitgevoerd aan de reorganisatievoorziening van
€ 2,7 mln.
Afgezien van deze dotatie aan de reorganisatievoorziening zijn de personeelslasten
lager dan begroot, vooral door het lager aantal FTE (effect € 1,0 mln) en het niet
geheel uitputten van het budget voor scholing (€ 0,1 mln).

Financiering
Het treasurybeleid van ROC Nijmegen is vastgelegd in het treasurystatuut van
de stichting. Bij het ministerie van Financiën staat ultimo 2014 € 47,8 miljoen
(ultimo 2013: € 49,7 miljoen) aan langlopende hypothecaire leningen uit. Hiervan
is € 1,9 miljoen opgenomen onder kortlopende schulden in verband met de
aflossingsverplichting in 2015. De panden Campusbaan en Heyendaalseweg, welke
volledig in eigendom zijn van ROC Nijmegen, dienen als onderpand van deze
langlopende leningen.
ROC Nijmegen maakt gebruik van rekening courant-’schatkistbankieren’ bij het
ministerie van Financiën. Ultimo 2014 is het saldo op deze rekening courant
€ 5,2 miljoen positief (ultimo 2013 € 2,2 mln positief). Er is in 2014 geen beroep
gedaan op de kredietfaciliteit, die maximaal € 6,8 miljoen bedraagt.

Beleggen en belenen
Conform het treasurystatuut van ROC Nijmegen hebben we geen gelden belegd
in aandelen en/of obligaties. Wij doen aan ‘schatkistbankieren’. Daaraan is de
verplichting verbonden publieke gelden bij het ministerie van Financiën aan
te houden.

Risicomanagement
ROC Nijmegen streeft naar een gedegen beheersing van risico’s. Vanuit deze
gedachte worden in de P&C-gesprekken van directeuren en het College van Bestuur
risico’s gesignaleerd waarbij de organisatie periodiek de belangrijkste risico’s in
kaart brengt. Over de belangrijkste risico’s, de mogelijke financiële impact en de
beheersingsmaatregelen wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.
Als belangrijk risico – op een termijn van meer jaren – signaleren we de daling van
het aantal studenten. Door een daling komen de inkomsten onder druk staan.
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Het meerjaren-perspectief gaat uit van de aanname dat we streven naar een
stabiel marktaandeel.
In de meerjarenraming werken we met scenario’s. We gebruiken daarbij het meest
realistische scenario als basis voor de raming.

Notitie Helderheid
ROC Nijmegen heeft kennis genomen van de Notitie Helderheid 2004. Met
betrekking tot de daarin benoemde terreinen hebben we beleidsafspraken gemaakt
en procedures en werkinstructies vastgelegd. De procedures en werkinstructies
toetsen we door middel van interne audits op de naleving ervan.
Tevens voert de accountant een controle uit. De thema´s uit de Notitie Helderheid
2004 lichten we hier nader toe.
Thema 1. Uitbesteding
Uitbesteding gaat altijd op basis van schriftelijke afspraken, waarbij aan de
voorwaarden voor uitbesteding, zoals vermeld in de notitie, wordt voldaan.
ROC Nijmegen blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de
uitbestede trajecten.
Thema 2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten
ROC Nijmegen heeft alle private activiteiten ondergebracht in ROC Nijmegen
Holding BV. Hierdoor blijven private en publieke middelen gescheiden. Voor de
cijfers verwijzen we naar de afzonderlijke jaarrekening van ROC Nijmegen Holding
BV. ROC Nijmegen hanteert voor de interne doorbelastingen een integrale kostprijs.
Thema 3. Het verlenen van vrijstellingen
Diploma´s uitgereikt uitsluitend op basis van EVC´s voeren we niet voor bekostiging
op. Hiermee voldoen we aan de eisen gesteld in de Notitie Helderheid 2004.
Thema 4. Les- en cursusgeld niet betaald door de student zelf
ROC Nijmegen heeft in 2014 geen les- en cursusgelden betaald voor studenten.
Thema 5. In- en uitschrijving van studenten aan meer dan één opleiding tegelijk
Op verzoek kan een student zich bij meer opleidingen inschrijven. Echter, iedere
student voeren we slechts één maal voor bekostiging op. Per 1 oktober 2014 zijn er
137 (in 2013 300) studenten met een dubbele student-inschrijving. Interne controle
wijst uit dat we deze inschrijvingen elk niet meer dan één keer voor bekostiging
hebben opgevoerd.
Thema 6. De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
Ons beleid is erop gericht elke student via een intakegesprek direct in te schrijven
op de juiste leerweg, Op verzoek van de student bestaat de mogelijkheid tussentijds
te switchen van leerweg. Wanneer een student switcht, schrijft onze administratie
hem eerst uit bij de ene opleiding. Daarna schrijven we hem als nieuwe student in
bij de andere opleiding. Daarnaast sluiten we met de ‘nieuwe’ student een nieuwe
onderwijsovereenkomst af.
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Thema 7. Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
Voor het schooljaar 2014 – 2015 hebben we met de volgende bedrijven en
instellingen overeenkomsten gesloten voor maatwerktrajecten: Bolsius, CNC
grondstoffen, Recticel, Remia BV, Synbra, Kolenberg, Pantein, Salus-Gelria en WZW.
Thema 8. Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland
Per 1 oktober 2014 hebben we vier BOL-studenten die in Duitsland wonen. Al deze
studenten hebben de Duitse nationaliteit. Per 1 oktober 2013 waren er acht (zeven
BOL, één BBL) Duitse studenten ingeschreven. Hun onderwijs vindt geheel in
Nederland plaats.

5.2

Toelichting jaarrekening
Kengetallen
In de commissie-Don zijn voorstellen gedaan om financieel beheer op afstand te
beoordelen door middel van kengetallen. Indien één of meer kengetallen buiten de
grenzen vallen, zou dit aanleiding zijn om de instelling aan een nader onderzoek te
onderwerpen. In onderstaande tabel zijn de onder- en bovengrenzen opgenomen.

Kengetallen
Ondergrens

Bovengrens

2014

2013

2012

2011

2010

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal vermogen)

20%

Geen

39%

38%

33%

25%

26%

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden)

0,5

1,5

0,63

0,43

0,25

0,24

0,27

Rentabiliteit (netto resultaat/totale baten)

0%

5%

0,2%

5,3%

7,0%

-2,9%

-3,1%

Ratio’s
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Solvabiliteit
De maatstaf voor de solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en
het totale vermogen. Deze ratio is een indicatie voor de mate waarin de bezittingen
van de organisatie met eigen vermogen zijn gefinancierd. Bovendien biedt de
ratio inzicht in de mate waarin een organisatie eventuele financiële verliezen in de
toekomst kan opgevangen. Na een aantal jaren forse daling van de solvabiliteit door
de met vreemd vermogen gefinancierde nieuwbouw aan de Campusbaan en de
Heyendaalseweg, zien we sinds 2012 een forse stijging van de solvabiliteit door de
positieve resultaten in de afgelopen twee jaar. De solvabiliteit stijgt in 2014 tot 39%.
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Liquiditeit
De maatstaf voor liquiditeit is de verhouding tussen vlottende activa en kortlopende
schulden. Het is een indicatie voor de mate waarin de organisatie op korte termijn
aan haar schulden kan voldoen.
Ten opzichte van 2013 laat de liquiditeitsratio een flinke stijging zien (van 0,43 naar
0,63) door een lichte daling van de kortlopende schulden en een verdubbeling van
het banktegoed ten opzichte van eind 2013. Daarmee komt deze indicator in 2014
boven de ondergrens van de commissie-Don.
In de berekening van de ratio wordt geen rekening gehouden met nog beschikbare
kredietfaciliteiten om aan de kortlopende schulden te kunnen voldoen (eind 2014 is
€ 6,8 miljoen beschikbaar).
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Rentabiliteit
De rentabiliteit is de verhouding tussen het netto resultaat ten opzichte van de
totale baten. De rentabiliteit is een indicatie van het resultaat in relatie tot het
bedrijfsvolume. Het positieve resultaat in 2014 zorgt ervoor dat de rentabiliteit een
positief percentage laat zien.
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Exploitatieresultaat
ROC Nijmegen heeft in 2014 een positief exploitatieresultaat van € 0,2 miljoen.
Ten opzichte van het begrote resultaat van € 1,1 miljoen is dit een verschil van
€ 0,9 miljoen. De belangrijkste verschillen in de realisatie ten opzichte van de
begroting, zijn:
‘Tegenvallers’:
– dotatie reorganisatievoorziening € 2,7 miljoen;
– hogere gemiddelde personele lasten dan begroot € 0,4 miljoen.
‘Meevallers’:
– toekenning prestatiesubsidie voortijdig schoolverlaten en compensatie
verhoging werkgeverslasten in rijksbijdrage € 0,9 miljoen;
– verlaging kopieerkosten en drukwerk door inzet van onze Grafische Werkplaats
€ 0,4 miljoen;
– lagere personeelslasten door niet volledig invullen begrote formatie
€ 1,0 miljoen.

De hierboven genoemde effecten hebben voor het merendeel een
incidenteel karakter.
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5.3

Geconsolideerde balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)
31 – 12 – 2014

31 – 12 – 2013

Vaste activa
323

496

Materiële vaste activa

97.016

100.662

Financiële vaste activa

0

0

1.1

Immateriële vaste activa

1.2
1.3

97.339

101.158

Vlottende activa
1.4

Voorraden

1.5

Vorderingen

1.6

Effecten

1.7

Liquide middelen

30

33

3.101

3.426

0

0

6.047

3.079
9.178

6.538

106.517

107.696

Eigen vermogen
2.1

Eigen vermogen

2.2

Minderheidsbelang derden

41.029

40.867

0

0
41.029

40.867

4.961

3.903

2.3

Voorzieningen

2.4

Langlopende schulden

45.916

47.820

2.5

Kortlopende schulden

14.611

15.106

106.517

107.696

* In de gehele jaarrekening kunnen bij de totalen afrondingsverschillen voorkomen. De weergave in duizenden euro’s is hiervan de oorzaak.
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5.4

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014
2014

Begroting 2014

2013

Baten
65.731

64.809

67.574

1.559

1.802

1.566

847

951

1.539

Baten werk in opdracht van derden

2.861

2.243

3.480

Overige baten

4.722

4.402

5.017

Totaal baten

75.720

74.207

79.176

54.692

52.637

52.680

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

3.4
3.5

Lasten
4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

5.362

5.238

5.256

4.3

Huisvestingslasten

4.032

3.951

3.917

4.4

Overige lasten

9.717

9.405

11.156

Totaal lasten

73.803

71.231

73.009

Saldo baten en lasten

1.917

2.976

6.167

Financiële baten en lasten

-1.773

-1.900

-1.981

144

1.076

4.186

5

Resultaat

6

Belastingen

7

Resultaat deelnemingen

Resultaat na belastingen

8

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Bedragen x € 1.000

18

0

0

0

0

0

18

0

0

162

1.076

4.186

0

0

0

162

1.076

4.186
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5.5

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014
2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
1.917

Saldo baten en lasten

6.167

Gecorrigeerd voor:
4.2

Afschrijvingen

5.362

5.256

2.3

Mutatie-voorzieningen

1.058

1.210
6.420

6.466

Veranderingen in vlottende middelen
1.4

Voorraden

1.5

Vorderingen

2.5

Schulden excl. kredietinstelling

3

-1

325

978

-495

-1.842

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
5.1

Ontvangen interest

5.5

Betaalde interest

6.

Belastingen

-167

-865

8.170

11.768

0

1

-1.773

-1.982

18

0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-1.755

-1.981

6.415

9.787

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.1

Investeringen immateriële vaste activa

1.2

Investeringen materiële vaste activa

1.2

Desinvesteringen materiële vaste activa

-22

-245

-1.509

-941

-12

0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.543

-1.186

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
2.5

Aflossing kortlopende leningen

0

-4.487

2.5

Aflossing langlopende leningen

-1.904

-1.904

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

-1.904

-6.391

2.968

2.210

1.7

Stand liquide middelen per 1 januari

3.079

869

1.7

Mutatie liquide middelen

2.968

2.210

Stand liquide middelen per 31 december
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5.6

Toelichting behorende tot de geconsolideerde
jaarrekening 2014

5.6.1

Algemeen
De jaarrekening heeft betrekking op de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum
Nijmegen en omstreken (ROC Nijmegen). ROC Nijmegen is een Regionaal
Opleidingen Centrum dat opleidingen aanbiedt in het middelbaar beroepsonderwijs
en in de volwasseneneducatie. Tevens verzorgt het contractonderwijs voor bedrijven
en instellingen.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In
deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van
toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

5.6.2

Grondslagen voor de waardering van activa, passiva en
de resultaatbepaling
De grondslagen die we toepassen voor de waardering van activa, passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten en zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaand jaar. Voor zover niet anders vermeld nemen we de
activa en passiva op tegen verkrijgingsprijs, vervaardigingsprijs of actuele waarde.
Een actief nemen we in de balans op wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en we
de waarde daarvan betrouwbaar kunnen vaststellen. Een verplichting nemen we in
de balans op wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen en we de omvang van het betrokken bedrag
betrouwbaar kunnen vaststellen.
De baten en lasten rekenen we toe aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Onze jaarrekening presenteren we in euro’s. Alle financiële informatie in euro’s
ronden we af op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen formuleert. Die zijn van invloed op de toepassing
van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, baten
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen beoordelen we voortdurend.
Herzieningen van schattingen nemen we op in de periode waarin we de schatting
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector
(WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.
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Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van ROC Nijmegen.
En tevens die van zijn groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop
we overheersende zeggenschap kunnen uitoefenen of waaraan we centrale leiding
kunnen geven. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin ROC Nijmegen
een meerderheidsbelang heeft, of waarin we op een of andere wijze overwegende
invloed kunnen uitoefenen. Bij de bepaling van het feit of we beleidsbepalende
invloed kunnen uitoefenen, betrekken we financiële instrumenten die potentiële
stemrechten bevatten die we direct kunnen inzetten.
Nieuw verworven deelnemingen betrekken we in de consolidatie vanaf het tijdstip
waarop we beleidsbepalende invloed kunnen uitoefenen. Afgestoten deelnemingen
tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen
en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie
opgenomen rechtspersonen elimineren we, voor zover de resultaten niet door
transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde
verliezen op intercompany-transacties elimineren we eveneens, tenzij er sprake
is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen
hebben we, waar nodig, gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende
waarderingsgrondslagen voor de Groep.
De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:
– ROC Nijmegen Holding BV (100%) gevestigd te Nijmegen;
– Stichting Veiligheidszorg Nederland (100%) gevestigd te Heumen.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover
overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting
ROC Nijmegen en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt
toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is
voor het verschaffen van het inzicht.

Stelselwijziging
In 2014 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Operationele leasing
Bij ROC Nijmegen kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van
de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij ROC Nijmegen
liggen. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing.
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Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van
het contract.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder
aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere
waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger
is dan de realiseerbare waarde ervan. De afschrijvingen berekenen we volgens de
lineaire methode op basis van de gebruiksduur.
De afschrijvingstermijn bedraagt voor:
Software 

3 t/m 5 jaar

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa (onroerende en roerende zaken) waarderen we op
verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van ontvangen subsidies en
cumulatieve afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
De afschrijvingen berekenen we volgens de lineaire methode op basis van de
verwachte economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa schrijven we niet af.
De afschrijvingstermijnen bedragen voor:
Gebouwen en installaties
Ruwbouw en afbouw 
Elektrotechnische installaties
Werktuigbouwkundige installaties
Inrichting
Investeringen in huurpanden

50 jaar
20 jaar
15 jaar
5 t/m 10 jaar
10 jaar

Inventaris en apparatuur
Inventaris vast
Inventaris overig, meubilair en apparatuur

20 jaar
7 t/m 15 jaar

ICT
Infrastructuur (bekabeling e.d.)
Switches
Servers, telefonie
Desktops, laptops (hardware)

Bedrijfsauto’s

8 jaar
7 jaar
5 jaar
4 jaar
3 t/m 7 jaar
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Onderhoudsuitgaven activeren we slechts indien zij de gebruiksduur van het
object verlengen. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de
bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten
verantwoorden we rechtstreeks in het resultaat. Voorts rekenen we een deel van de
rente op schulden over het tijdvak van vervaardiging toe aan de vervaardigingsprijs.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin we invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
kunnen uitoefenen, waarderen we volgens de vermogensmutatiemethode op basis
van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde
hanteren we de waarderingsgrondslagen van de organisatie. Deelnemingen met
een negatieve nettovermogenswaarde waarderen we op nihil. De organisatie is
hoofdelijk aansprakelijk en staat garant voor de schulden van de desbetreffende
deelneming. Daarvoor vormen we een voorziening, primair ten laste van de
vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter
grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor
de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van deze deelneming.

Voorraden
De voorraden verbruiksgoederen hebben betrekking op restauratieve en
reproductievoorzieningen en leermiddelen. Waardering vindt plaats tegen
verkrijgingsprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa
De instelling beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien
dergelijke indicaties aanwezig zijn, stellen we de realiseerbare waarde van het
actief vast. Indien dat laatste niet mogelijk is, stellen we de realiseerbare waarde
vast van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger
is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
De opbrengstwaarde is vastgesteld met behulp van de bepalingen van de actieve
markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde bij het contant maken van de
kasstromen hebben we een disconteringsvoet gehanteerd van 4% (2013: 4%). Een
bijzonder waardeverminderingsverlies verwerken we direct als een last in de staat
van baten en lasten.
Als we constateren dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden
verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan stellen we de toegenomen
boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger dan de boekwaarde die
bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou
zijn verantwoord.
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Vorderingen
Vorderingen waarderen we bij de eerste verwerking tegen de reële waarde
van de tegenprestatie. Ook bij vervolgwaardering nemen we de reële waarde
op. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Onderhanden werk/vooruitontvangen en geactiveerde termijnen
Onderhanden werk omvat de lopende projecten en cursussen ten behoeve van
derden (contractactiviteiten). Waardering vindt plaats tegen de direct bestede
kosten en een opslag voor indirecte kosten onder aftrek van ontvangen bedragen en
voorzieningen in verband met verwachte verliezen. Per project of cursus optredende
creditsaldi nemen we op onder kortlopende schulden.

Liquide middelen
De liquide middelen nemen we op tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen presenteren we de algemene reserves, de
bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen. De algemene reserve bestaat
uit reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur. Indien een beperktere
bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan duiden we het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen als bestemmingsreserve.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen presenteren we de personele voorzieningen en de overige
voorzieningen. Tenzij anders is aangegeven nemen we de voorzieningen op tegen
nominale waarde. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats ten laste van
de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van
de voorzieningen.
Een voorziening in verband met verplichtingen nemen we uitsluitend op indien op
de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
– de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
– het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom
van middelen noodzakelijk is; en
– er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van
de verplichting.
De voorzieningen nemen we tegen nominale waarden op, met uitzondering van de
jubileumvoorziening. Deze is opgenomen tegen contante waarde.

Langlopende schulden
Langlopende schulden waarderen we bij de eerste verwerking tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden
nemen we in de waardering bij eerste verwerking op. Schulden waarderen we na
eerste verwerking tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
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Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde
verwerken we als interestlast op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd
van de schulden in de staat van baten en lasten.

Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar
duiden we aan als kortlopend. Schulden salderen we niet met activa. Schulden
waarderen we bij de eerste verwerking tegen de reële waarde. Na eerste verwerking
waarderen we schulden tegen geamortiseerde kostprijs.
Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte
bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken
periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn
gesteld, houden we het nog niet bestede gedeelte op deze post aan. Vrijval ten
gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.
Onder de kortlopende schulden zijn tevens opgenomen de per project of cursus
optredende creditsaldi van onderhanden werk.

Financiële instrumenten en risicobeheersing
Conform ons treasurystatuut beleggen we geen gelden in aandelen en/of obligaties.
Het ‘schatkistbankieren’ verplicht immers publieke gelden bij het ministerie van
Financiën aan te houden. Dat heeft tot gevolg dat er geen gelden worden beleend of
belegd in aandelen en/of obligaties.

Resultaatbepaling
Opbrengstverantwoording
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de
basisbekostiging verwerken we volledig als baten in de staat van baten en lasten
in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. Indien deze opbrengsten
betrekking hebben op een specifiek doel, dan verantwoorden we deze naar rato van
de verrichte werkzaamheden als baten.
College-, cursus, les- en examengelden
De college-, cursus, les- en examengelden rekenen we toe aan het jaar waarop
zij betrekking hebben. Daarbij gaan we ervan uit dat reguliere onderwijs- en
onderzoekstaken gelijkmatig over het school/studiejaar zijn gespreid.
Baten werk in opdracht van derden
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs,
contractonderzoek en overige) nemen we in de staat van baten en lasten op
als baten voor een bedrag gelijk aan de kosten, indien zeker is dat deze kosten
declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat nemen we op na voltooiing van
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de gehele transactie d.i. de zogenaamde completed contract methode. Voor een
eventueel verwacht negatief resultaat treffen we een voorziening.
Overige baten
Overige baten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en
overige baten.
Aandeel in het resultaat van organisaties waarin we deelnemen
Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin we deelnemen, omvat het
aandeel van de Groep in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op
transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de Groep en de nietgeconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen
onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet
gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De resultaten van deelnemingen die
gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten verwerken we in het resultaat
van de Groep vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment
van afstoting.
Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen nemen we in de staat van
baten en lasten op. Behalve wanneer deze betrekking hebben op posten die we
rechtstreeks in het eigen vermogen opnemen. In dat geval verwerken we de belasting
in het eigen vermogen. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting
is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het
boekjaar. Deze berekenen we aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld
op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten en
eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten verwerken we tijdsevenredig, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van
de rentelasten houden we rekening met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten verwerken we, op grond van de
arbeidsvoorwaarden, in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn
aan werknemers.
Wij hebben alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie verantwoorden we als last.
ROC Nijmegen heeft een pensioenregeling bij ABP. Op deze pensioenregeling zijn
de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het
middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. De premies worden verantwoord
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
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opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als
verplichting op de balans opgenomen. De dekkingsgraad van ABP per 31 december
2014 is 101,1%.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht hebben we opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden
en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij
is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor
zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de
verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in
mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, hebben we niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen.
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5.6.3
1

Toelichting op de geconsolideerde balans
Activa
Vaste Activa

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen per 31– 12 – 2014

22

0

-195

1.389

-1.066

323

1.367

-871

496

22

0

-195

-1.389

-1.066

323

1.2.1.2

Terreinen

1.2.2

Inventaris en apparatuur

1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Investeringen 2014

101.147

-19.955

81.192

669

0

10.516

0

10.516

0

0

111.663

-19.955

91.708

669

0

20.052

-11.108

8.944

126

-116

10

131.841

840 12
0

0

-31.179 100.662 1.509 12

Boekwaarde per 31 – 12 – 2014

Gebouwen

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen per 31 – 12 – 2014

1.2.1.1

-23.378

78.438

10.516

0

10.516

-3.423 112.332

-23.378

88.954

-1.740

20.904

-12.848

8.056

-4

126

-120

6

-5.167 133.362

-36.346

97.016

Aanschafprijs per 31 – 12 – 2014

Gebouwen en terreinen

Afschrijvingen 2014

1.2.1

Desinvesteringen 2014

Materiële vaste activa

Investeringen 2014

1.2

Boekwaarde per 1 – 1 – 2014

Totaal immateriële vaste activa

Boekwaarde per 31 – 12 – 2014

Aanschafprijs per 31 – 12 – 2014

496

Desinvesteringen 2014

-871

Boekwaarde per 1 – 1 – 2014

1.367

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen per 1 – 1 – 2014

Software

Aanschafprijs per 1 – 1 – 2014

1.1.1

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen per 1 – 1 – 2014

Afschrijvingen 2014

Immateriële vaste activa

Aanschafprijs per 1 – 1 – 2014

1.1

-3.423 101.816
0
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In de boekwaarde van de terreinen is o.a. opgenomen € 5.824 m.b.t. erfpachtrecht.
Dit erfpachtrecht is op 25 juli 2005 verkregen tegen eenmalige betaling. Het
erfpachtrecht is opgedeeld in erfpachtperioden van telkens tien jaar. Na afloop
van een periode van tien jaar wordt de erfpachtperiode automatisch met tien
jaar verlengd, zij het dat de eigenaar de niet-financiële erfpachtvoorwaarden kan
wijzigen. De nieuwe voorwaarden zullen niet bezwaarlijker voor de erfpachter
zijn dan de vigerende voorwaarden. In de boekwaarde gebouwen werd ter zake
van materiële vaste activa een bedrag van € 2.800 (2013: € 2.908) aan bouwrente
geactiveerd.
1.2.a

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
Bedrag

1.2.a.1

OZB-waarde gebouwen en terreinen

1.2.a.2

Verzekerde waarde gebouwen

1.3

Peildatum

94.829

1 januari 2015

126.998

1 januari 2014

Financiële vaste activa
Vestigingsplaats

Deelname percentage

ROC Nijmegen Holding BV

Nijmegen

100%

Stichting Veiligheidszorg Nederland

Heumen

100%

In 1991 is de wijze van bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs drastisch
gewijzigd. Per 1 augustus 1991 werd er overgeschakeld van het kasstelsel naar het
verplichtingenstelsel. Dit heeft tot gevolg gehad dat de loonheffing en de ABPpremie over de maand juli 1991, die in augustus 1991 betaald moest worden, en de
over de maanden juni en juli opgebouwde vakantierechten, niet meer door het rijk
zijn vergoed. Het gaat om een totaalbedrag van € 932. Omdat deze vordering pas
opeisbaar is bij opheffing van ROC Nijmegen is voor deze post in voorgaande jaren
een voorziening gevormd. De totale voorziening van € 932 hebben we in mindering
gebracht op de vordering.
Vlottende activa
1.4

Voorraden
31 – 12 – 2013

1.4.1

Gebruiksgoederen

Totaal voorraden

31 – 12 – 2013

30

33

30

33

Er is geen voorziening voor incourantheid opgenomen per 31 december 2014 (ultimo
2013: nihil).
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1.5

Vorderingen
31 – 12 – 2014

1.5.1

31 – 12 – 2013

1.737

Debiteuren
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting

1.5.4

Belastingen

1.5.5

Studenten/deelnemers/cursisten

1.5.6

Overige overheden
Personeel
Overige

871

0

590

26

62
26

652

280

680

2

79

52

127

593

763

1.5.7

Overige vorderingen

645

890

1.5.8

Overlopende activa

825

938

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

-414

-684

3.101

3.426

Totaal vorderingen

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is:

31 – 12 – 2014

31 – 12 – 2013

684

560

-460

-66

Dotatie

190

190

Stand per 31 december

414

684

Stand per 1 januari
Onttrekking

De post ‘Overige vorderingen’ bestaat uit:

31 – 12 – 2014

31 – 12 – 2013

–– externe subsidies projecten

294

375

–– energiekosten

199

0

95

356

5

32

593

763

–– nog te factureren bedragen aan bedrijven en gemeenten
–– overige vorderingen < € 100

De post ‘Overlopende activa’ bestaat uit:
–– licenties
–– kopieerkosten
–– overige vooruitbetaalde kosten < € 100

31 – 12 – 2014

31 – 12 – 2013

480

477

20

106

325

355

825

938

In de vorderingen zijn geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer
dan één jaar (ultimo 2013: nihil).

Bedragen x € 1.000
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1.7

Liquide middelen
31 – 12 – 2014

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op bankrekeningen

Totaal liquide middelen

31 – 12 – 2013

12

16

6.035

3.063

6.047

3.079

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
In het saldo van de liquide middelen is inbegrepen het positieve saldo van de
rekening courant ministerie van Financiën € 5.186 (2013: € 2.175). De rekening courant
ING Bank N.V. is opgeheven in 2014 (2013: € 8).
2

Passiva

2.1

Eigen vermogen
Stand per

1 – 1 – 2014
2.1.1

Algemene reserve

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

Totaal eigen vermogen

Resultaat
2014

Overige
Stand per
mutaties 2014 31 – 12 – 2014

40.333

234

0

40.567

534

-72

0

462

40.867

162

0

41.029

De bestemmingsreserve privaat eigen vermogen is verkregen uit private
activiteiten van ROC Nijmegen, uitgevoerd door ROC Nijmegen Holding BV. Jaarlijks
verantwoorden we het resultaat van deze holding onder deze post.
2.3

Voorzieningen
Stand per
1 – 1 – 2014

2.3.1

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per
31 – 12 – 2014

Kortlopend
deel < 1 jaar

Langlopend
deel > 1 jaar

21

6

0

27

0

27

663

61

-54

670

50

620

3.219

2.662

-1.617

4.264

3.623

641

3.903

2.729

-1.671

4.961

3.673

1.288

Personeelsvoorzieningen
–– VAA sparen
–– Jubileum
–– Herstructurering

Totaal voorzieningen

De voorziening VAA sparen betreft het verloftegoed van medewerkers, ontstaan uit
de regeling VAA sparen (later sabbats- en seniorenverlof).
De voorziening-Jubileum betreft de contante waarde van de verplichting van
ROC Nijmegen om medewerkers bij het behalen van een ambtelijk dienstverband
van 25 of 40 jaar een éénmalige, CAO-gebonden, uitkering te verstrekken.
Medewerkers hebben bij een 25-jarig jubileum recht op een half maandsalaris.
Bij een 40-jarig jubileum is dit een heel maandsalaris. Bij het contant maken is een
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disconteringsvoet van 4% gehanteerd. De dotatie aan de voorziening-Jubileum is
voor € 61 (2013: € 109) geboekt ten laste van overige personele lasten.
ROC Nijmegen heeft sinds 2010 een voorziening-Herstructurering voor de kosten die
verband houden met het afvloeien van een aantal medewerkers. Deze voorziening
is gevormd in het kader van de organisatieontwikkeling; ultimo 2014 bedraagt de
voorziening € 4.264.
2.4

Langlopende schulden
Stand per
1 – 1 – 2014

2.4.3

Kredietinstellingen

Totaal langlopende schulden

Kredietinstellingen

Totaal langlopende schulden

Aflossingen

Bedrag lening
per 31 – 12 –2014

47.820

0

-1.904

45.916

47.820

0

-1.904

45.916

Bedrag lening per
31 – 12 – 2014
2.4.3

Aangegane
leningen o/g 2014

Looptijd > 1 jaar

Looptijd > 5
jaar

45.916

17.839

28.077

45.916

17.839

28.077

Rentevoet
3-5%

Als zakelijke zekerheid voor de langlopende schulden dienen de bedrijfspanden
Campusbaan en Heyendaal welke in eigendom zijn van ROC Nijmegen. Alle
langlopende leningen zijn ondergebracht bij het ministerie van Financiën in negen
verschillende tranches. Aflossingsverplichtingen in 2015 zijn opgenomen onder 2.5
‘Kortlopende schulden’.
Rentevoet
– Lening 1: 4,0%
– Lening 2: 4,0%
– Lening 3: 4,0%
– Lening 4: 4,0%
– Lening 5: 2,7%
– Lening 6: 4,9%
– Lening 7: 2,7%
– Lening 8: 2,1%
– Lening 9: 3,9%

Bedragen x € 1.000
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2.5

Kortlopende schulden
31 – 12 – 2014

2.5.1

Kredietinstellingen

2.5.2

Vooruitgefact. en -ontvangen termijnen OHW

2.5.3

Crediteuren

2.5.4

Ministerie van OCW
Omzetbelasting
Loonheffing
Premies sociale verzekeringen

2.5.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.5.8

Schulden ter zake van pensioenen

2.5.9

Overige kortlopende schulden

31 – 12 – 2013

1.904

1.904

837

1.435

1.794

1.566

4

4

16

0

2.120

2.152

135

130
2.271

2.282

535

611

4.211

4.162

Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ

1.146

1.235

Vakantiegeld en -dagen

1.610

1.550

299

357

Overige
Overlopende passiva

3.055

3.142

Totaal kortlopende schulden

14.611

15.106

2.5.10

De post ‘kredietinstellingen’ bestaat uit:
–– af te lossen lening Staat der Nederlanden

31 – 12 – 2014

31 – 12 – 2013

1.904

1.904

1.904

1.904

					
De rekening courant ministerie van Financiën is rentedragend en maakt onderdeel
uit van het zogeheten schatkistbankieren. De hierin begrepen kredietfaciliteit is
€ 6.801. De rente van deze kredietfaciliteit is gebaseerd op Eonia-fixing met een
opslag van 0,25%. Per 31 december 2014 heeft de rekening courant een positief saldo
van € 5.186 (per 31 december 2013: € 2.175). Voor deze kredietfaciliteit zijn geen
zekerheden gesteld. Vanwege het positieve saldo is deze post opgenomen onder 1.7
‘Liquide middelen’.
De rekening courant ING Bank N.V.is op 31 juli 2014 opgeheven. De hierin begrepen
kredietfaciliteit is hiermee komen te vervallen. Voor deze kredietfaciliteit waren als
zekerheden gesteld: hypotheekrecht op de panden Marterstraat 45, Energieweg
25 en Begijnenstraat 2. De gestelde zekerheden zijn met de opheffing van de
kredietfaciliteit komen te vervallen.
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De post ‘Overige kortlopende schulden’ bestaat uit:

31 – 12 – 2014

31 – 12 – 2013

–– rente leningen Staat der Nederlanden

854

936

–– verlofdagen en vakantie-uren

641

705

–– vooruitgefactureerde Wet Rutte-middelen

562

569

–– detachering/uitzendkrachten

448

142

–– ontvlechting AKA/Flex College

347

0

–– reservering bindingstoelagen

115

69

–– afrekening Educatie

110

198

–– nog te betalen intermediairs

98

162

–– scholingskosten

34

317

0

210

1.002

854

4.211

4.162

–– afwikkeling cursusgelden 2014 – 2015
–– nog te betalen kosten < € 100

De post ‘Overige overlopende passiva’ bestaat uit:
–– vooruitgefactureerde trajecten
–– nog te besteden middelen

Bedragen x € 1.000

31 – 12 – 2014

31 – 12 – 2013

274

328

25

29

299

357
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Toewijzing

Ontvangen t/m verslagjaar

Omschrijving

Bedrag van de toewijzing

(Regeling ROS art.13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I
subsidies)

EUR

EUR

De prestatie is ultimo
verslagjaar conform
subsidiebeschikking

Kenmerk

Datum

Professionalisering mbo 2014

2013/2/350338

18 – 12 – 13

686

686 Geheel uitgevoerd en afgerond

Lerarenbeurs

Diverse brieven

Diverse

181

181 Nog niet geheel afgerond

Zij-instroom

Diverse brieven

Diverse

200

200 Nog niet geheel afgerond

Totaal

1.067

1.067

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art.13, lid 2 sub b en EL&I-regelingen betrekking hebbend op de
EL&I‑subsidies)

Totale kosten

Te verrekenen ultimo
verslagjaar

Toewijzing

Ontvangen t/m verslagjaar

Omschrijving

Bedrag van toewijzing

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

EUR

EUR

EUR

EUR

Kenmerk

Datum

Prestatiesubsidie VSV 2014 vast deel

2012/2/288534

22 – 10 – 12

75

75

75

0

Prestatiesubsidie VSV 2014 variabel deel

2014/2/381621

20 – 10 – 14

600

600

600

0

Taal en Rekenen 2013

BEK-2012/77479 M

18 – 12 – 12

1.108

1.108

1.108

0

Totaal

1.783

1.783

1.783

0

100
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Totale kosten
t/m 31 – 12 – 2014

Saldo nog te besteden
ultimo verslagjaar

Datum

Lasten in verslagjaar

Kenmerk

Ontvangen t/m verslagjaar

Toewijzing

Saldo per 1 – 1 – 2014

Omschrijving

Bedrag van toewijzing

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Prestatiebeurs VSV 2015

2013/2/342916

21 – 10 – 13

75

75

75

0

0

75

Prestatiebeurs VSV 2016

2014/2/381621

20 – 10 – 14

75

0

75

0

0

75

Schoolmaatschappelijkwerk 2014

2014/2/352666

20 – 01 – 14

262

0

262

178

178

84

Taal en Rekenen 2014

2013/2/350338

18 – 12 – 13

911

0

911

750

750

161

1.323

75

1.323

928

928

395

Totaal

5.6.4

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
ROC Nijmegen Holding BV vormt tezamen met haar dochtermaatschappijen een
fiscale eenheid voor heffing van de vennootschapsbelasting. Stichting ROC Nijmegen
e.o. vormt tezamen met ROC Nijmegen Holding BV en haar dochtermaatschappijen
een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Elk der vennootschappen is volgens
de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle bij de
fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

5.6.5

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OC&W
2014
Rijksbijdrage sector BVE

3.1.1

3.1.2

Begroting 2014

60.166

59.889
60.166

Rijksbijdrage OCW/LNV

2013
62.646

59.889

62.646

Geoormerkte OCW-subsidies

1.753

1.679

1.705

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

3.812

3.241

3.223

Overige subsidies OCW

Bedragen x € 1.000

5.565

4.920

4.928

65.731

64.809

67.574

101

ROC NIJMEGEN GEÏNTEGREERD JA ARDOCUMENT 2014

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies
2014
Gemeentelijke bijdrage Educatie

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

3.3

Begroting 2014

1.084

1.366

3.4

1.366

1.093

475

436

473

1.559

1.802

1.566

College-, cursus-, les- en examengelden

Cursusgelden sector BVE

Begroting 2014

2013

847

951

1.539

847

951

1.539

Baten werk in opdracht van derden
2014

3.4.1

Contractonderwijs

3.4.3

Overige

3.5

1.093

1.084

2014
3.3.2

2013

Begroting 2014

2013

276

350

345

2.585

1.893

3.135

2.861

2.243

3.480

Overige baten
2014

Begroting 2014

2013

3.5.1

Verhuur

856

814

869

3.5.2

Detachering personeel

766

706

837

3.5.5

Ouderbijdragen

990

1.002

1.456

3.5.6

Overige

2.110

1.880

1.855

4.722

4.402

5.017

De post ‘Overige baten’ bestaat uit:

102

2014

2013

–– opbrengsten Rutte-gelden

967

1.120

–– opbrengsten leerbedrijven

278

185

–– BTW pro rata-regeling

188

-81

–– opbrengsten Grafische Werkplaats

140

125

–– opbrengsten kantines

105

102

–– overige opbrengsten < € 100

432

404

2.110

1.855
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten
2014

2013

37.274

38.727

36.289

Sociale lasten

4.688

4.393

4.181

Pensioenpremies

5.562

5.613

5.614

Brutolonen en salarissen

4.1.1

Begroting 2014

47.524

Lonen en salarissen

48.733

46.084

Personeel niet in loondienst

3.332

3.121

2.856

Overige

4.012

826

3.969

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: uitkeringen

7.344

3.947

6.825

-176

-43

-229

54.692

52.637

52.680

Beloning College van Bestuur
Het salaris van het College van Bestuur is vastgesteld conform de beloningscode
bestuurders MBO.
De post ‘Overige personele lasten’ bestaat uit:

2014
2.663

2.291

–– scholingskosten

936

910

–– reiskosten woon/werkverkeer

381

349

–– reis- en verblijfskosten

362

331

–– wachtgelden

312

226

–– kosten bedrijfsgezondheidszorg

123

117

–– personeelsfeesten

117

135

-882

-390

4.012

3.969

–– dotatie reorganisatie

–– overige personele lasten < €100

4.2

2013

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2014

4.2.1

Immateriële vaste activa

4.2.2

Materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Begroting 2014

2013

195

235

236

5.167

5.003

5.020

5362

5.238

5.256
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4.3

Huisvestingslasten
2014

Begroting 2014

2013

276

283

426

77

83

77

Onderhoud

830

576

461

4.3.4

Energie en water

745

920

909

4.3.5

Schoonmaakkosten

1.180

1.083

1.061

4.3.6

Heffingen

793

808

782

4.3.7

Overige

131

198

201

4.032

3.951

3.917

4.3.1

Huur

4.3.2

Verzekeringen

4.3.3

De post ‘Overige huisvestingslasten’ bestaat uit:

2014

2013

–– overige kosten < € 100

4.4

131

201

131

201

Overige lasten
2014

Begroting 2014

2013

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

5.148

6.006

5.791

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

3.618

2.755

4.504

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

192

16

224

4.4.4

Overige

759

628

637

9.717

9.405

11.156

De post ‘Overige lasten’ bestaat uit:

5

2014

2013

–– kantine voorzieningen

270

230

–– reclame en public relations

227

165

–– toegangscontrole en -systeem

126

106

–– vergader voorzieningen

108

115

–– overige kosten < € 100

28

21

759

637

Financiële baten en lasten
2014

Begroting 2014

2013

5.1

Rentebaten

0

0

1

5.5

Rentelasten

-1.773

-1.900

-1.982

-1.773

-1.900

-1.981
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5.7

Enkelvoudige balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)
31 – 12 – 2014

31 – 12 – 2013

Vaste activa
323

496

Materiële vaste activa

97.016

100.662

Financiële vaste activa

387

459

1.1

Immateriële vaste activa

1.2
1.3

97.726

101.617

Vlottende activa
1.4

Voorraden

1.5

Vorderingen

1.6

Effecten

1.7

Liquide middelen

30

33

3.461

3.606

0

0

5.201

2.225
8.692

5.864

106.418

107.481

Eigen vermogen
2.1

Eigen vermogen

2.2

Minderheidsbelang derden

41.029

40.867

0

0
41.029

40.867

4.961

3.903

2.3

Voorzieningen

2.4

Langlopende schulden

45.916

47.820

2.5

Kortlopende schulden

14.512

14.891

106.418

107.481

* In de gehele jaarrekening kunnen bij de totalen afrondingsverschillen voorkomen. De weergave in duizenden euro’s is hiervan de oorzaak.

Bedragen x € 1.000
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5.8

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014
2014

Begroting 2014

2013

Baten
65.731

64.809

67.574

1.559

1.802

1.566

847

951

1.539

Baten werk in opdracht van derden

2.585

2.243

3.135

Overige baten

4.747

4.402

5.042

Totaal baten

75.469

74.207

78.856

54.436

52.637

52.444

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

3.4
3.5

Lasten
4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

5.362

5.238

5.256

4.3

Huisvestingslasten

3.991

3.951

3.857

4.4

Overige lasten

9.673

9.405

11.113

Totaal lasten

73.462

71.231

72.670

Saldo baten en lasten

2.007

2.976

6.186

Financiële baten en lasten

-1.773

-1.900

-1.982

234

1.076

4.204

5

Resultaat

6

Belastingen

7

Resultaat deelnemingen

Resultaat na belastingen

8

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

106

0

0

0

-72

0

-18

-72

0

-18

162

1.076

4.186

0

0

0

162

1.076

4.186

Bedragen x € 1.000
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5.9

Toelichting behorende tot de enkelvoudige
jaarrekening 2014

5.9.1

Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2014 van de
organisatie.
Voor zover posten uit de balans en staat van baten en lasten hierna niet nader zijn
toegelicht, verwijzen we naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat
van baten en lasten.

5.9.2

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
de resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, met
uitzondering van het resultaat deelnemingen.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin we deelnemen omvat het
aandeel van de organisatie in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op
transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de organisatie en haar
deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet
verwerkt voor zover we ze als niet-gerealiseerd kunnen beschouwen.
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5.9.3
1

Toelichting op de enkelvoudige balans
Activa
Vaste Activa

1.3.1

Groepsmaatschappijen

459

0

0

-72

387

Totaal financiële vaste activa

459

0

0

-72

387

Boekwaarde
per 31 – 12 – 2014

Investeringen en
verstrekte leningen

Desinvesteringen en
afgeloste leningen

Resultaat deelnemingen

Financiële vaste activa

Boekwaarde
per 1 – 1 – 2014

1.3

Vlottende activa
1.5

Vorderingen
31 – 12 – 2014

1.5.1

Debiteuren

1.5.3

Groepsmaatschappijen

1.5.4

Omzetbelasting

1.5.5

Studenten/deelnemers/cursisten

1.5.6

Overige overheden
Personeel
Overige

31 – 12 – 2013

1.737

866

390

287

0

590

280

680

2

79

49

123

593

727

1.5.7

Overige vorderingen

642

850

1.5.8

Overlopende activa

825

938

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

-415

-684

3.461

3.606

Totaal vorderingen
1.7

Liquide middelen
31 – 12 – 2014
15

16

Tegoeden op bankrekeningen

5.186

2.209

Totaal liquide middelen

5.201

2.225

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2
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2

Passiva

2.5

Kortlopende schulden
31 – 12 – 2014

2.5.1

Kredietinstellingen

2.5.2

Vooruitgefact. en -ontv. termijnen OHW

2.5.3

Crediteuren

2.5.4

Ministerie van OCW

2.5.5

Schulden aan groepsmaatschappijen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.5.8

Schulden terzake van pensioenen

2.5.9

Overige kortlopende schulden

819

1.316

1.795

1.579

4

4

374

315

1.926

1.956

122

118
2.064

2.074

479

553

4.149

4.109

Vooruit ontvangen subsidies OCW/LNV

1.146

1.235

Vakantiegeld en -dagen

1.480

1.444

298

358

Overige
2.5.10

1.904

0

Premies sociale verzekeringen
2.5.7

1.904

16

Af te dragen BTW
Loonheffing

31 – 12 – 2013

Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

5.9.4

2.924

3.037

14.512

14.891

Overzicht verbonden partijen

Heumen

4

Totaal meerderheidsdeelneming (BV of NV)

Bedragen x € 1.000

0

0

0 Nee

Deelname percentage

Stichting

387 -72 5.133 Nee

Consolidatie ja/nee

Stichting Veiligheidszorg Nederland

Verklaring art. 2:403 BW ja/nee

4

Omzet 2014

Nijmegen

Exploitatie-saldo 2014

BV

Naam

Eigen vermogen per 31 – 12 – 2014

Code activiteiten

ROC Nijmegen Holding BV

Juridische vorm

Statutaire zetel

Meerderheidsdeelneming (BV of NV)

ja

100%

ja

100%

387 -72 5.133
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5.9.5

Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie,
haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en
ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.
PWC 2014 PWC netwerk 2014 Totaal PWC 2014
102

0

102

39

0

39

Fiscale advisering

103

0

103

Totaal

244

0

244

Controle van de jaarrekening
Andere controle werkzaamheden

PWC 2013

PWC netwerk 2013 Totaal PWC 2013

Controle van de jaarrekening

96

0

96

Andere controle werkzaamheden

20

0

20

Fiscale advisering

160

0

160

Totaal

276

0

276

5.9.6

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis
van de volgende op ROC Nijmegen van toepassing zijnde regelgeving: onderwijs BVE.
Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor ROC Nijmegen is € 200. Het weergegeven
toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij
voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan
1,0 FTE. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van
Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de en voor de overige leden 5%
van het bezoldigingsmaximum.
Tevens voldoen we aan de beloningscode bestuurders MBO: maximaal € 180.
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Functie

Duur van het dienstverband in het
jaar (in dagen)

Omvang van het dienst verband in
het jaar (fte)

(Gewezen) Topfunctionaris (ja/nee)

(Fictieve) dienstbetrekking (ja/nee)

Beloning

Belastbare vaste en variabele
onkosten vergoeding

Voorzieningen ten behoeve van
beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum

SUCCESVOL MEEDOEN

Voorzitter

365

1

Ja

Ja

132

5

23

160

200

Lid

365

1

Ja

Ja

112

11

19

142

200

Voorzitter

365

nvt

Nee

Ja

8

0

0

8

15

Hellenberg R.

Lid

365

nvt

Nee

Ja

5

0

0

5

10

Janssen-Sengers E.E.P.M.

Lid

365

nvt

Nee

Ja

5

0

0

5

10

Vice-voorzitter

365

nvt

Nee

Ja

5

0

0

5

10

Lid

365

nvt

Nee

Ja

5

0

0

5

10

Voorzitter

365

1

Ja

Ja

132

4

21

157

198

Lid

365

1

Ja

Ja

115

7

17

136

198

Voorzitter

365

nvt

Nee

Ja

8

0

0

8

15

Hellenberg R.

Lid

365

nvt

Nee

Ja

5

0

0

5

10

Janssen-Sengers E.E.P.M.

Lid

365

nvt

Nee

Ja

5

0

0

5

10

Vice-voorzitter

365

nvt

Nee

Ja

5

0

0

5

10

Lid

365

nvt

Nee

Ja

5

0

0

5

10

2014
Naam
College van Bestuur
Berben J.C.J.M.
Douma T.M.

Raad van Toezicht
Ramaekers J.W.

Rameckers F.J.M.A.
Smeth de J.P.

2013
College van Bestuur
Berben J.C.J.M.
Douma T.M.

Raad van Toezicht
Ramaekers J.W.

Rameckers F.J.M.A.
Smeth de J.P.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige
functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum
hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de
WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014
geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de
WNT dienen te worden gerapporteerd.

Bedragen x € 1.000
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5.10

Continuïteitsparagraaf
Beleidscyclus ROC Nijmegen
ROC Nijmegen stelt zijn meerjarenbeleidsplan elke drie jaar vast. In 2013 is Koers
2016 vastgesteld. Koers 2016 stippelt de route uit naar het onderwijs van 2016.

Koers
Onze koers vertalen we jaarlijks door naar de jaarplannen op de verschillende
niveaus in de organisatie. Om op langere termijn financieel te kunnen plannen is
het van belang om minimaal vijf jaar vooruit te kijken. Daarom heeft ROC Nijmegen
een meerjarenraming opgesteld t/m 2019. Zowel het meerjarenbeleidsplan
als de meerjarenraming stellen we – als hier aanleiding toe is – jaarlijks bij. De
meerjarenraming vormt het framework waarbinnen we de begrotingen voor de
komende jaren opstellen. De meerjarenraming is gekoppeld aan de strategische
personeelsplanning en de meerjarige huisvestings- en investeringsplanning.
Bijstelling vindt jaarlijks plaats in het najaar.

Planning en control
Planning en control sturen en beheersen de activiteiten en middelen die nodig
zijn onze strategische doelstellingen te behalen. Het bewaken van de activiteiten,
behaalde resultaten en bestede middelen op alle niveaus in de organisatie zorgt
ervoor dat we in control blijven en permanent zicht houden op de voortgang van en
risico’s voor het behalen van onze doelstellingen.

Onze financiële kaders
Ten aanzien van het financieel beleid op instellingsniveau wordt daarbij het
volgende kader gehanteerd:
– ROC Nijmegen is een financieel gezonde organisatie waarbij rendement en
solvabiliteit binnen de normen van de onderwijsinspectie blijven en de liquiditeit
voldoende is om de huidige en geplande activiteiten te waarborgen. Het streven
daarbij is 1% rendement en een solvabiliteit > 30%.
– De verhouding direct-indirect personeel beweegt zich naar de gewenste
toekomstige verhouding van 70% – 30%.
– Voortdurende kwaliteitsimpuls in het onderwijs is evident.

Meerjaren-formatieplan
Ten aanzien van de personele lasten is de personeelsbegroting 2015 het
uitgangspunt. Hierin is opgenomen 776 FTE met een jaarlast van € 50,5 miljoen.
Vervolgens is voor de raming na 2015 de aansluiting gemaakt met het meerjarenformatieplan waarin de extra formatievraag vanuit verkorten en intensiveren, de
positieve effecten van de BAPO-uitstroom, jong voor oud, de ontwikkeling van KD’s
en de accountmanagers leven lang leren zijn meegenomen.
Een essentiële aanname in de meerjarenraming is een gefaseerde reductie in de
formatie overige medewerkers (inclusief natuurlijk verloop in de ondersteuning)
conform onderstaand schema. Aanname daarbij is een tijdige en volledige
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formatiereductie voor de genoemde FTE’s in 2014 en 2015. Na 2015 is sprake van een
resterend natuurlijk verloop in de ondersteuning.
Ontwikkeling aantal FTE en loonkosten
2014

2015

2016

2017

Management/directie

47

49

49

49

Onderwijzend personeel

470

475

478

484

Overige medewerkers

219

213

205

193

Totaal FTE

736

737

732

726

Gemiddelde personeelslast (x € 1.000)

65,0

65,0

64,6

63,9
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Meerjarenraming baten en lasten
Resultaatontwikkeling
Staat van baten en lasten
Realisatie 2014 Begroting 2015 Prognose 2016 Prognose 2017
Baten
65.731

65.005

62.479

62.366

1.559

1.216

1.066

1.066

847

738

738

738

Baten werk in opdracht van derden

2.861

2.709

2.849

2.849

Overige baten

4.722

3.754

3.754

3.754

Totaal baten

75.720

73.422

70.886

70.773

54.692

55.064

52.304

51.706

Huisvestingslasten

4.032

3.868

4.218

4.568

Overige lasten inclusief belastingen

9.699

7.837

7.761

7.761

Totale lasten exclusief afschrijvingen

68.423

66.769

64.283

64.035

Afschrijvingen

-5.362

-4.841

-4.898

-4.898

Financiële baten en lasten

-1.773

-1.675

-1.515

-1.403

162

137

190

437

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
College-, cursus-, les- en examengelden

Lasten
Personele lasten

Resultaat

Zowel de formatie als de baten en lasten zijn gebaseerd op een gelijkblijvend
deelnemersaantal met peildatum 2013 als ijkpunt, zowel in absolute zin als in het
percentage van het landelijk aantal deelnemers.
Ontwikkeling baten
De belangrijkste component in de rijksbijdrage betreft de lumpsum voor het
reguliere onderwijs. Deze hebben we ingeschat met de volgende aannames:
– basis is de ontwikkeling van de lumpsum (macro) in de miljoenennota 2015;
– inschatting meerjarig is gebaseerd op de indicatie van de rijksbijdrage en
de indicatie van ons marktaandeel, afgegeven door de MBO Raad (simulatie
juli 2014);
– aanname is een gelijkblijvend aantal studenten met de peildatum 2013 als
ijkpunt (6.652 BOL studenten en 1.337 BBL studenten) alsmede een gelijkblijvend
rendement;
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– een beschikking voorlopige bekostiging 2015 is op het moment van opstellen van
de meerjarenbegroting nog niet aanwezig;
– er dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid tot herijken van
de meerjarenraming indien de beschikking significant blijkt af te wijken van de
simulatie. De gehanteerde uitgangspunten worden in de volgende paragraaf
toegelicht.
Het vaste budgetdeel van de kwaliteitsafspraken wordt beschouwd als een
lumpsum vergoeding en is als zodanig meegenomen in de meerjarenraming. Ten
aanzien van het variabel budgetdeel van de kwaliteitsafspraken is de aanname
gehanteerd dat 50% van het maximale extra budget (o.b.v. marktaandeel) wordt
gerealiseerd onder aftrek van de te maken additionele lasten. In 2015 bestaat het
variabel deel uitsluitend uit vsv-middelen, deze zijn verwerkt conform de in het
verleden gemaakte prestatieafspraak.
In de meerjarenraming is een terugloop zichtbaar in de overige overheidsbijdragen
als gevolg van de vrije aanbesteding van educatiegelden door gemeentes. Inherent
aan deze daling in inkomsten is tevens een daling zichtbaar in de personele lasten,
waarvan een groot deel betrekking heeft op flexibele inhuur. Deze aanname is
in lijn met de vastgestelde business case educatie en het uitgangspunt van een
kostenneutrale activiteit.
Ontwikkeling lasten
De personele lasten zijn reeds toegelicht onder de meerjaren personeelsformatie.
Voor de materiële lasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
– Huisvestingslasten
Uitgangspunt in de meerjarenraming is de actuele huisvesting op de locaties
Campusbaan, Heyendaalseweg, Energieweg, Marterstaat en Begijnenstraat
(Boxmeer). Vanaf medio 2016 is rekening gehouden met de huurlast die
gepaard zal gaan met de nieuwe locatie van De Maasvallei. Daarnaast is in
2015 rekening gehouden met een aanloopbudget van € 400k ten behoeve van
projectmanagement en advies/begeleiding.

De verkoop van de locatie Marterstraat is opgeschort. We verwachting dat deze
locatie nodig is als overlooplocatie. Medio 2016 zal de geplande verkoop opnieuw
worden beoordeeld. In de meerjarenraming is voorzichtigheidshalve geen rekening
gehouden met een eventuele verkoop.
Na het realiseren van nieuwbouw voor De Maasvallei, is verkoop van de locatie
Begijnenstraat aan de orde. Deze verkoop kan leiden tot een eenmalige boekwinst
die vanuit meerjarig perspectief ten goede kan komen aan de inrichting van de
nieuwe locatie en de dekking van de aanloopkosten.
– Afschrijvingen en materiële lasten
De ontwikkeling van de afschrijvingslast vertoont een redelijk stabiele lijn de
komende jaren, na een daling van 2014 naar 2015, die het gevolg is van het
volledig afgeschreven zijn van investeringen gerelateerd aan de nieuwbouw
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op de Campusbaan. Beleidsmatig uitgangspunt is een maximale jaarlijkse
investeringsruimte van € 1,5 miljoen, waarbij keuzes voor investeringen zullen
moeten worden gemaakt. Investeringen die nodig zijn voor de inrichting nieuwbouw
De Maasvallei zullen worden gefinancierd uit de beschikbare investeringsruimte en/
of de boekwinst bij verkoop van het pand aan de Begijnenstraat.
Mogelijkheden rondom huur/lease zullen we daarbij onderzoeken.
De afschrijvingslast over de benodigde investering nieuwbouw De Maasvallei is
meegenomen in de meerjarenraming.
De materiële lasten laten in 2015 een neerwaartse beweging zien, die met name
wordt veroorzaakt door het vervallen van de vergoeding aan intermediairs en lagere
kosten als gevolg van nieuwe aanbestedingen.

Meerjarenraming balans
Aannames balans en cashflow
De balans- en cashflow-mutaties prognosticeren we ook om de effecten van de
voorspelde exploitatieresultaten te kunnen vertalen in een verwacht verloop van de
liquiditeit. Hieronder zijn de belangrijkste aannames voor de balans weergegeven.
– Materiële vaste activa
De investeringen en afschrijvingen veroorzaken de mutaties onder de materiële
vaste activa. De komende jaren verwachten we een daling van deze balanspost
doordat de investeringen lager zijn dan de afschrijvingen. Dit laatste vanwege het
feit dat er geen grote investeringen in gebouwen hoeven plaats te vinden. Het
investeringsniveau in het basisscenario is voor de komende jaren gemaximeerd op
€ 1,5 miljoen.
– Eigen vermogen
De mutatie in het eigen vermogen heeft uitsluitend betrekking op het jaarresultaat
in de exploitatie, waarbij de solvabiliteit minimaal 30% blijft. Hier voorzien we
geen problemen.
– Voorzieningen
In 2014 is een voorziening reorganisatie getroffen voor de op dat moment bekende
afbouw. Vanaf 2015 betalen we de kosten van deze reorganisatie uit deze in 2013
gevormde voorziening.
– Langlopende schulden
Onder de langlopende leningen liggen aflossingsschema’s die worden gevolgd in het
model. Aflossing van lening binnen één jaar presenteren we onder de kortlopende
schulden (rentedragend).
– Liquide middelen en financieringsbehoefte
De stand van de liquide middelen of de financieringsbehoefte onder de kortlopende
schulden is de resultante van de ontwikkeling in de kasstroom. We hebben de
beschikking over een kredietfaciliteit van € 6,8 miljoen bij het ministerie van
Financiën, die in geen enkel jaar benut zal worden.
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Balans
Realisatie 2014 Begroting 2015 Prognose 2016

Prognose 2017

Activa
97.339

93.998

90.600

87.202

Vorderingen

3.131

3.131

3.131

3.131

Liquide middelen

6.047

3.948

1.691

4.716

106.517

101.077

95.422

95.049

41.029

41.166

41.356

41.793

4.961

1.288

1.153

1.053

45.916

40.206

39.496

33.786

1.904

5.710

710

5.710

12.707

12.707

12.707

12.707

106.517

101.077

95.422

95.049

Materiële vaste activa

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden (rentedragend)
Kortlopende schulden (niet rentedragend)

Totaal passiva

Verwachte ontwikkeling van de ratio’s
Onderstaande ratio’s zijn de indicatoren vanuit de commissie-Don. De ontwikkeling,
zoals verwacht op basis van de hierboven genoemde veronderstellingen, is als volgt:
Ratio’s

Onder grens Boven grens
Realisatie 2014 Begroot 2015 Prognose 2016 Prognose 2017

Solvabiliteit

20%

Geen

39%

41%

43%

44%

Liquiditeit

0,50

1,50

0,63

0,38

0,36

0,43

Resultaat

0,0%

5,0%

0,2%

0,2%

0,3%

0,6%

De prognose laat zien dat de indicatoren solvabiliteit en rentabiliteit zich bewegen
binnen de genormeerde onder- en bovengrens. De liquiditeit zit voor de komende
jaren onder de norm maar is voldoende om de huidige en geplande activiteiten
te waarborgen en gezond te blijven. De liquiditeit in de realisatie 2014 laat een
afwijkend beeld zien vanwege de relatief hoge liquide middelen aan het einde van
het jaar.

Financiering
Op basis van de bovenstaande ontwikkelingen heeft ROC Nijmegen de komende
jaren geen additionele financiering nodig bovenop de faciliteiten en leningen die we
al hebben.

Bedragen x € 1.000
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5.11

Overige gegevens

5.11.1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting
ROC Nijmegen e.o.

Verklaring over de jaarrekening 2014
Ons oordeel
Naar ons oordeel:
– geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting ROC Nijmegen e.o. op 31 december 2014 en van
het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs;
– voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties
over 2014, in alle van materieel belang zijnde aspecten, aan de eisen van
financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming
zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals
vermeld in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol
OCW/EZ 2014.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting ROC Nijmegen e.o. te Nijmegen (‘de
stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:
– de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014;
– de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014; en
– de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de
jaarrekening is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocol OCW/
EZ 2014 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting ROC Nijmegen e.o. zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
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Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van
toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor:
– het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, alsmede het
opstellen van het jaarverslag,
– de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten,
lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming
dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, en voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de
stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel, als bedoeld in artikel 2.5.3, lid 4
van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Onze controle is uitgevoerd met een
hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is
opgenomen in de bijlage bij ons rapport.

Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde vereisten
Verklaring betreffende bestuursverslag en de overige gegevens.
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs (betreffende onze verantwoordelijkheid om te
rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens):
– dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het
onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3. Jaarverslag
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 is opgesteld, en of de door
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.
– dat het bestuursverslag , voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening.

Eindhoven, 10 juni 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door:
drs. Th.A.J.C Snepvangers RA
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5.11.2

Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming
Ingevolge de WEB wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve
van de instelling.
Het positieve geconsolideerde resultaat van het verslagjaar ad € 162 voegen we toe
aan het eigen vermogen. In totaal voegen we € 234 toe aan de algemene reserve en
brengen we het resultaat van de deelneming ROC Nijmegen Holding BV, zijnde € 72,
in mindering op de private bestemmingsreserve.

5.11.3

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met een
significante invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie.

5.11.4

Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen
ROC Nijmegen heeft geen samenwerkingsverbanden met andere
onderwijsinstellingen in de regio waarvoor de rijksbijdrage van of naar
ROC Nijmegen is overgedragen.

5.11.5

Saldobevestiging gegarandeerde leningen
ROC Nijmegen heeft ultimo 2014 (en 2013) geen gegarandeerde leningen bij het
Ministerie van OCW.
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Hoofdstuk 6
Het maatschappelijk veld is zeer beweeglijk: het perspectief van
zogeheten baanloze groei en steeds snellere ontwikkelingen
in branches, leggen druk op onze missie om beroepsonderwijs
nauw aan te laten sluiten bij de vraag in het werkveld.
Student-ambassadeurs vlnr: Teaba Alsalman, vavo/havo • Kim Kolkman, opleiding Verzorgende
Individuele Gezondheidszorg • Martijn Joosten, opleiding ICT-beheerder

Perspectief
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6.1

Perspectief
Koers 2016 – strategie
We streven de perfecte match na tussen het talent van de student en de vraag
van de regio. We zorgen voor de juiste studiekeuze en -begeleiding voor iedere
student. We investeren in kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons onderwijs. De
inspectienormen zijn voor ons de ondergrens. Door intensieve relaties met regionale
overheden en het bedrijfsleven, door vruchtbare partnerships en samenwerking met
de werkvelden dwingen we kansen af voor onze studenten. Zo blijven we relevant
voor onze studenten en stakeholders.

Omgeving
Het maatschappelijk veld is zeer beweeglijk: het perspectief van zogeheten baanloze
groei en steeds snellere ontwikkelingen in branches, leggen druk op onze missie om
beroepsonderwijs nauw aan te laten sluiten bij de vraag in het werkveld.
Ook het voortgezet onderwijs kampt met deze vraag. In de regio willen we onze
doelgroep gezamenlijk via de methodiek van loopbaanleren bewust maken van
de dynamische markt en van de noodzaak om ook op langere termijn te blijven
doorleren, een Leven Lang Leren (LLL).
In het kader van het bestuursakkoord 2014 mbo, verstrekt OCW de mboinstellingen vanaf 2015 in de aanvullende bekostiging een investeringsbudget voor
de kwaliteitsafspraken. Elk roc stelt vóór april 2015 een integraal kwaliteitsplan op
waarin de thema’s uit het bestuursakkoord zijn belegd: professionalisering, Taal en
Rekenen, BPV, excellentie, VSV en studiesucces. Onze huidige prioritering sluit voor
een groot deel aan op de thema’s van de kwaliteitsafspraken.

Toekomst
De partnerships met werkveld en ketenpartners zijn strategisch van groot belang voor
afstemming van het opleidingsaanbod, de opleidingsinhoud en de manier waarop
we onze opleidingen (soms gezamenlijk) verzorgen. De partnerships krijgen steeds
meer tastbare vorm: soms smal, zoals bij de opleidingen Toerisme en Recreatie met
Vacansoleil. Soms veel breder, zoals in de samenwerking met Pantein en technische
bedrijven: een verregaande samenwerking op het gebied van leren en werken.
Ook de relatie met partners in de beroepskolom verandert. Om álle studenten in
staat te stellen hun talent te ontwikkelen, sluiten onderwijs en gemeenten de rijen:
in ketensamenwerking vanuit eigen doelstelling maken we ons er sterk voor dat
geen jongere tussen wal en schip verdwijnt.

Prioriteiten 2015
Wij hebben keuzes gemaakt. Voor 2015 zetten we in op de volgende zes
onderwerpen:
1. invoering van de nieuwe KD’s en een ELO;
2. door een belegger laten ontwikkelen van het nieuwe gebouw De Maasvallei;
3. aannamebeleid, intake en werving;
4. verbeteren onderwijslogistiek (inclusief schone gebouwen en veiligheid);
5. ontwikkelen SLB/LOB in samenwerking met het regionale voortgezet onderwijs,
speciale aandacht voor zwakkere leerlingen op niveau-2;
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6. optimaliseren van de Planning- en Controlcyclus, de ondersteunende
managementinformatie (betrouwbaarheid/dashboard) en integratie van deze twee.
Per doelstelling werken we de prioriteiten verder uit. Per doelstelling zijn ook de
kritische procesindicatoren (KPI’s) en normen op instellingsniveau geformuleerd.
Op team- of directieniveau kunnen de normen voor deze KPI’s variëren op basis van
afspraken tussen directies en het CvB.
Doelstelling 1. Bij ons volgt en voltooit iedere student de juiste opleiding of cursus
Doel 2016
Voorafgaand aan inschrijving, heeft iedere student zich grondig georiënteerd op
zijn opleiding/cursus en op de branche. Hij kent zichzelf en weet welke talenten wij
aanspreken. Wij kennen de student al voordat hij start met de opleiding. Samen
hebben we er vertrouwen in dat de student een redelijke kans heeft het diploma
te behalen. Tijdens de opleiding hebben we de begeleidingsbehoefte in beeld en
kunnen we hierin, eventueel met ketenpartners, voorzien. (bron: Meerjarenplan)
Context
De verantwoordelijkheid voor gedegen opleidings- en beroepsoriëntatie en
doorstroom naar kansrijke opleidingen ligt bij de gehele beroepskolom.
Beroepen veranderen continu, de werknemer van de toekomst anticipeert hierop.
Perspectief
In een intensief contact tussen vo en mbo, leren leerlingen hun (on)mogelijkheden
en wensen kennen en maken ze een bewuste keuze voor een vervolgopleiding. Zij
ervaren hun overstap als een logische en afgestemde transfer.
In 2015
Resultaat 1: hebben we met de vo-scholen een programma loopbaanleren voor vo en
mbo ontwikkeld, inclusief een implementatieplan voor uitvoering in ons onderwijs
2015 – 2016 en 2016 – 2017.
Resultaat 2: zijn we vergevorderd met invoering van het SLB-programma, gekoppeld
aan de invoering van nieuwe kwalificatiedossiers; loopbaanleren maakt hier deel
van uit.
Resultaat 3: hebben we – in afstemming met vo-scholen – een programma voor
aanmelding-intake-plaatsing ontworpen, dat erin voorziet dat alle leerlingen in de
regio die zich bij ons melden – binnen mogelijkheden – ook worden geplaatst.
Doelstelling 2. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit
van onze opleidingen
Doel 2016
Om aantrekkelijk en doordacht onderwijs aan te kunnen bieden, zijn een
pedagogische visie en een didactisch concept nodig waarmee iedere doelgroep uit
de voeten kan. Dit in relatie met de juiste onderwijslogistiek, onderwijsinhoud en
verbinding met het werkveld. (bron: Meerjarenplan)
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Context
De implementatie van KD’s is een uitgelezen mogelijkheid om in de breedte van
onze organisatie in afstemming met het werkveld een kwaliteitsimpuls en innovatie
door te voeren in het onderwijs.
Een goed functionerende onderwijslogistiek is cruciaal voor het onderwijs en
daarmee voor studenttevredenheid.
Perspectief
In 2016 – 2017 kennen we aantrekkelijker, innovatief en kwalitatief sterk onderwijs,
uitgevoerd conform de nieuwe KD’s, met relevante keuzedelen die de student
daadwerkelijk een keuzemogelijkheid bieden en met een kwalitatief sterke
beroepspraktijkvorming. Aantrekkelijk, innovatief en kwalitatief sterk onderwijs gaat
voor ons hand in hand met een krachtige elektronische leeromgeving. Studenten en
docenten maken gebruik van deze ELO voor onderwijs binnen en buiten de school.
Onze onderwijslogistiek, uitgewerkt in dagroosteren, verzuim en presentieregistratie
is toekomstbestendig, onderhoudsarm en studentgeoriënteerd ingericht.
In 2015
Resultaat 1: leveren teams in december het curriculum en de opzet en inrichting
van de examinering voor studiejaar 2016 – 2017 conform de geformuleerde
zeven standaarden; zij starten in 2016 met het vormgeven van de onderwijs- en
examenregelingen (OER’en).
Resultaat 2: zijn alle medewerkers getraind in het gebruik van de ELO. Zij gebruiken
de ELO bij de inrichting van het onderwijs volgens de nieuwe KD’s.
Resultaat 3: hebben we roc-breed minimaal twee keuzedelen bepaald en ontwikkeld.
Op opleidingsniveau zijn er keuzes gemaakt voor keuzedelen.
Resultaat 4: hebben we de visie op BPV herijkt, een plan van aanpak geschreven voor
invoering van deze nieuwe visie en een start gemaakt met de implementatie ervan.
Resultaat 5: is de onderwijslogistiek structureel goed ingericht: we hebben processen
beschreven, beleid opgesteld en geïmplementeerd en we gebruiken klokurensheets;
dit uit zich in verhoging van de studenttevredenheid over roostering.
Doelstelling 3. Ons opleidingenportfolio biedt onze student/cursist kansen op werk en
doorstroom naar vervolgopleidingen (in onze regio)
Doel 2016
Vandaag de dag is het niet eenvoudig om de juiste opleiding te kiezen. Niemand
kan in de toekomst kijken, maar het is wel duidelijk dat beroepen aan verandering
onderhevig zijn. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen een
opleidingsaanbod vast dat de meeste kans geeft op werk of doorstroom naar
een vervolgopleiding. Het werkveld participeert actief in het verzorgen van deze
opleidingen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: gemotiveerde studenten en
tevreden werkvelden. (bron: Meerjarenplan)
Context
Het is nu niet eenvoudig de juiste opleiding te kiezen. Niemand kan in de toekomst
kijken, maar het is wel duidelijk dat sectoren aan verandering onderhevig zijn: de
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baanloze groei/robotisering en de verdrukking door hbo‘ers zijn aan de orde van de
dag voor mbo’ers.
Dit klinkt door in de vragen van ouders en leerlingen bij hun beroepsoriëntatie:
arbeidsmarktperspectief is belangrijker dan ooit. Dit vraagt van ons een transparant
en toekomstbestendig opleidingenportfolio dat periodiek wordt bijgesteld in overleg
met de werkvelden en collega-roc’s.
Perspectief
Opleidingen op niveau-1 en -2 worden verbreed waar dit de kans op werk voor
de student vergroot. Generieke competenties worden voor deze studenten nog
belangrijke. De partnerships met werkgevers in de regio staan mede in het teken
van doorgeleiding van studenten naar kansrijke beroepen. Sterke Euregionale
competenties voor docenten en studenten, waaronder een keuzedeel Duits voor
iedereen, zijn belangrijk. In De Maasvallei verzorgen we onderwijs op de werkvloer
waarmee we de versmelting van theorie en praktijk bewerkstelligen. Wij staan
bij het regionaal bedrijfsleven bekend om onze visie op persoonlijke ontwikkeling
van studenten en cursisten die verder gaat dan diplomering in regulier onderwijs.
In wisselwerking met het regulier onderwijs kennen we een programma van
Leven Lang Leren dat naadloos aansluit bij de vraag en bij de ontwikkeling van
(werkende) cursisten. OCW geeft ruimte aan excellentie. Dit geeft ruimte voor
opleidingen voor talenten, die studenten extra kansen bieden op aantrekkelijke
doorstroommogelijkheden en werk.
In 2015
Resultaat 1: is er voor niveau-2 een aanpak, die reeds gedeeltelijk in uitvoering
is; onderdeel hiervan is de opleiding Dienstverlening die eind 2015 in dezelfde
ontwikkelfase is als de overige opleidingen.
Resultaat 2 kennen wij een sterke leer- en begeleidingslijn (LOB).
Resultaat 3: kennen wij een opleidingsportfolio dat op strategisch (Technovium en
CampusAdviesRaad) en tactisch/uitvoerend (werkveldcommissies) is afgestemd met
het werkveld en met de Gelderse en Brabantse roc’s.
Resultaat 4: is er voor iedere opleiding een bijsluiter gepubliceerd op de website.
Resultaat 5: is het programma gereed voor het keuzedeel Duits en op onderdelen
reeds getest; ook zijn er Euregionale stages voor studenten en docenten.
Resultaat 6: zijn binnen De Maasvallei de voorbereidingen op schema voor de start in
2016 van praktijkgerichte opleidingen op het vlak van zorg, sport, welzijn, economie,
veiligheid, gastheerschap en administratie en sluiten ze aan bij de opleidingen in
Nijmegen.
Resultaat 7: hebben we een uniforme werkwijze voor LLL geïmplementeerd,
waarbij de samenhang en wisselwerking tussen werkveld, regulier onderwijs en
contractactiviteiten is geborgd.
Resultaat 8: hebben we bepaald welke excellentietrajecten in het portfolio worden
opgenomen en hebben we een plan van aanpak voor de implementatie van
deze trajecten.
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Doelstelling 4. ROC Nijmegen is een onderscheidende, toekomstgerichte,
lerende organisatie
Doel 2016
Deze doelstelling vraagt iets van onze organisatie en vooral van onze collega’s.
Om ook op de langere termijn verzekerd te zijn van competente en ondernemende
professionals, voeren wij een aantrekkelijk HRM-beleid. Werknemers krijgen ruimte
en waardering voor het nemen van initiatieven. Zo werken we in en aan onze
toekomstgerichte, lerende organisatie. (bron: Meerjarenplan)
Context
Onze ambitie vraagt iets van onze organisatie en van onze medewerkers. Het is
aan de ondersteunende organisatie onze doelstellingen duurzaam te faciliteren.
In 2014 hebben we daarom veel tijd gestoken in het beschrijven en stroomlijnen
van processen. Daardoor kunnen we de ondersteuning efficiënter organiseren en
de gewenste verhouding onderwijzend/ondersteunend realiseren. Een flexibel
en toekomstbestendig personeelsbestand is van cruciaal belang. Wij hebben de
afgelopen jaren geïnvesteerd in een solide HRM-beleid. Afstemming op het gebied
van onderwijslogistiek, en met name de roostering behoeft nog aandacht. Goede
roosters zijn voor studenten en onderwijsteams onontbeerlijk voor goed onderwijs.
Een verdere verhoging van de student- en docenttevredenheid kan niet zonder
goede roosters.
Perspectief
De ondersteunende organisatie faciliteert een goede implementatie van cruciale
projecten als de nieuwe KD’s en de introductie van ELO. Docenten lopen structureel
stage in het bedrijfsleven. En teams werken met een teamprofiel als richtinggevend
kader. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk HRM-thema voor de komende
jaren. Medewerkers moeten enerzijds langer doorwerken, anderzijds is het werk
steeds meer en structureel in beweging. Dit vraagt flexibiliteit en ontwikkeling.
In de komende jaren zijn er veel nieuwe collega’s nodig. Het binnenhalen van goed
gekwalificeerde docenten en medewerkers stelt (nieuwe) eisen aan de kwaliteit
van de selectie. De P&C-cyclus ondersteunt de lijn optimaal in het realiseren van
de doelstellingen.

Ons MIS is zo ingericht dat we risico’s sneller herkennen en verbeteracties kunnen
inzetten. We geven daarmee gehoor aan de feedback van de Inspectie.
In 2015
Resultaat 1: zijn in het professionaliseringsplan 2015 en daarna ook bedrijfsstages
geprioriteerd in de professionaliseringstijd voor docenten.
Resultaat 2: is het teamprofiel per team inzichtelijk; werving vindt plaats op basis
van dit profiel.
Resultaat 3: hebben we beleid op duurzame inzetbaarheid van personeel.
Resultaat 4: hebben we een meerjarenstrategie op het gebied van
arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectiebeleid ontwikkeld.
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Resultaat 5: Optimaliseren we de Planning- en Controlcyclus, de ondersteunende
managementinformatie (betrouwbaarheid/dashboard) en de integratie van deze
twee; deze optimalisatie dient tevens een verbeterd risicomanagement.
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Bijlagen
Student-ambassadeurs vlnr: Bjorn de Beer, opleiding Facilitair Leidinggevende •
Sanne van Wagenberg, opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang •
Estelio Wijnroks, opleiding Sport- en Bewegingsleider
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I

Overzicht kpi’s, normen en resultaten
Doelstelling 1. Bij ROC Nijmegen volgt en voltooit iedere student de juiste opleiding
of cursus
Meet Resultaat
eenheid
2013

KPI

Norm
2014

Resultaat
2014

Norm
2015

Tevredenheid student over voorlichting, intake en plaatsing

1-5

3,2

3,4

3,3

3,5

Tevredenheid student over begeleiding

1-5

3,4

3,5

3,4

3,5

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

%

9,1%

7,7%

6,6%

5%

Niveau 1

%

32,5%

40,71%

27,5%

Niveau 2

%

13,5%

13,6%

11,5%

Niveau 3 en 4

%

4,25%

3,92%

3,5%

Doelstelling 2. ROC Nijmegen werkt continue aan de verbetering van de
onderwijskwaliteit van haar opleidingen
Meet
eenheid

Resultaat
2013

Norm
2014

Resultaat
2014

Norm
2015

%

76,2%

72,0%

76,8%

75,5%

Niveau 1

%

83,1%

60,7%

79,4%

76,5%

Niveau 2

%

76,8%

56,5%

75,3%

76,8%

Niveau 3

%

70,9%

65,3%

74,3%

70,9%

Niveau 4

%

79,4%

64,2%

79,5%

79,4%

KPI
Jaarresultaat

Studieduur

Nnb*

Gemiddelde cijfers Nederlands en Rekenen

1-10

Nnb*

Tevredenheid student over opleiding

1-10

6,7

6,8

7,0

7

Tevredenheid alumni over opleiding

%

69%

70%

70,3%

70%

*Nog niet beschikbaar

Doelstelling 3. Het opleidingenportfolio van ROC Nijmegen biedt de student/cursist
kansen op werk en vervolgopleidingen in onze regio
Meet
eenheid

Resultaat
2013

Norm
2014

Resultaat
2014

Norm
2015

Aansluiting onderwijs-beroep

1-5

3,5

3,5

3,5

3,5

Succes in hbo

%

24%

30%

24%

30%

KPI
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Doelstelling 4. ROC Nijmegen is een onderscheidende, toekomstgerichte,
lerende organisatie
KPI

Meet Resultaat Norm
eenheid
2013
2014

% direct onderwijspersoneel in FTE

%

% tijdelijke formatie

%

Tevreden medewerker

1-10

Aantal volledig uitgevoerde gesprekscycli

%

Ziekteverzuim

%

61,7%

6,5

5,6%

Resultaat
2014

Norm
2015

66%

65%

65%

10%

13%

11%

6,6

6,5

6,6

Niet bekend

100%

4,4%

4,3%

5,0%
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II

Resultatenbox (doelsubsidies)
Project Taal en Rekenen
Om te bereiken dat de landelijke examens voor onze studenten geen beletsel
vormen hun diploma te behalen hebben we een projectorganisatie ingericht. Die
verzorgt een aantal acties. Het primaire onderwijsproces versterken we met de inzet
van taal- en rekencoaches tot 1 augustus 2014. Daarna ontvangen teams financiële
ondersteuning voor teamoverstijgende projecten die betrekking hebben op taal
en rekenen. Met het Expertiseteam Taal en Rekenen richten we een tweede lijn
ondersteuning in. Daarnaast maken we vanaf oktober 2014 geld vrij voor digitale
eerstelijnsondersteuning Nederlands en rekenen.
Er is centrale regie op de inrichting van taal- en rekenonderwijs. Dit uit zich
onder andere in één lesmethode voor taal en rekenen, in de ontwikkeling van
examenprotocollen voor de instellingsexamens, in de ontwikkeling van leerlijnen,
in de training van assessoren, en in een voorgeschreven format voor de besteding
van de additionele middelen op teamniveau. De volgende activiteiten hebben we
uitgevoerd:
– het organiseren van kenniskringbijeenkomsten voor docenten Nederlands en
voor rekendocenten;
– voorlichten van het managementteam, taal- en rekendocenten en
opleidingsteams;
– het communiceren met en informeren van teams over intake, assessment,
examinering, monitoring;
– het coördineren en faciliteren van taal- en rekenonderwijs en het faciliteren van
de taal- en rekenondersteuning;
– het organiseren en faciliteren van scholing voor taal- en rekendocenten;
– het organiseren en faciliteren van deelname aan een pilot centrale examinering;
– het organiseren en faciliteren van een Expertiseteam Taal en rekenen.
De komende periode zal het project een aantal accenten leggen, zoals:
1. de gefaseerde overdracht van uitgekristalliseerde projectactiviteiten naar de
staande organisatie;
2. opschaling van de deelname aan de centrale examens;
3. verdergaande professionalisering van docenten, ook in samenwerking met
het vmbo;
4. meer effectieve en efficiënte inzet van het Expertiseteam en aandacht voor NT2;
5. de aanpak van specifieke probleemgebieden zoals de examinering van mensen
met een beperking en ernstige rekenproblemen (ERWD3).
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Activiteit

Betreft taal en/
Besteden
Aantal bereikte Aantal bereikte
of rekenen
middelen in euro’s
deelnemers
personeelsleden

Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering
van het taal- en rekenonderwijs
Inzet coaches

taal

62.099

Alle

200

Inzet coaches

rekenen

56.016

Alle

200

taal en rekenen

76.821

Alle

n.v.t.

Extra lessen

taal en rekenen

92.240

Alle

n.v.t.

Inzet Expertiseteam Taal en Rekenen

taal en rekenen

317.933

500

8

taal en rekenen

18.421

Alle

n.v.t.

taal en rekenen

33.299

n.v.t.

50

Toetsing van deelnemers
Toetsen

Extra onderwijstijd

Nieuwe of aangepaste faciliteiten
Lesmaterialen

Professionalisering van docenten
Training/scholing

Andere activiteiten die gericht zijn op intensivering van taal- en rekenonderwijs
Beleidsontwikkeling

taal en rekenen

243.677

n.v.t.

Alle
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III

Opleidingenaanbod studiejaar 2014 – 2015
Directie Economie

136

Crebo

Opleiding*

22156

Administratief medewerker

22158

Financiële beroepen

22161

Juridisch medewerker

22166

Medewerker marketing en communicatie

22184

Frontofficemedewerker

22187

Leisure & hospitality

90111

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

90303

Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)

90383

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel)

90550

Particuliere beveiliging (Coördinator beveiliging)

90622

Frontofficemedewerker (Receptionist)

90760

Kok

91850

Luchtvaartdienstverlener

93200

Financieel administratief medewerker

93212

Financiële beroepen 4

93492

Manager handel (filiaalmanager)

93751

Verkoper

94072

Frontofficemedewerker 4

94110

Leisure & hospitality 2

94120

Leisure & hospitality 3

94130

Leisure & hospitality 4

94140

Medewerker bediening/café-bar2

94153

Medewerker bediening/café-bar3

94242

Brood en banket

94810

Toezicht en veiligheid 3

94850

Particuliere beveiliging 2

94900

Medewerker personeel en arbeid

* Naamgeving volgens het interne management-informatiesysteem.
Een aantal opleidingen wordt door meerdere teams aangeboden.

SUCCESVOL MEEDOEN

Directie Economie
Crebo

Opleiding*

95081

Veiligheid en vakmanschap 2

95091

Veiligheid en vakmanschap 3

95101

Kok 4

95102

Kok 4

95380

Secretariële beroepen 3

95420

Kok 3

95747

Brood en banket

95748

Brood en banket

95749

Brood en banket

95750

Facilitaire dienstverlener

95751

Facilitaire dienstverlener

Directie Techniek
Crebo

Opleiding*

22012

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

22086

Mediavormgever

90012

Allround operator (Operator B)

90202

Logistiek teamleider (Logistiek teamleider)

90217

Logistiek supervisor (Logistiek supervisor)

90255

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker)

90311

Operator (Operator A)

91080

Machinebouw mechatronica (Monteur mechatronica)

91091

Machinebouw mechatronica (Machinebouwer)

91450

Medewerker schilderen

91830

Chauffeur goederenvervoer

91870

Manager transport en logistiek

92390

Monteur

93270

Toezicht en veiligheid (Assistent toezicht en veiligheid)

* Naamgeving volgens het interne management-informatiesysteem.
Een aantal opleidingen wordt door meerdere teams aangeboden.
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Directie Techniek

138

Crebo

Opleiding*

93410

Autotechniek (Autotechnicus)

93430

Autotechniek (Technisch specialist personenauto’s)

93440

Bedrijfsautotechniek (Bedrijfsautotechnicus)

93450

Bedrijfsautotechniek (Eerste bedrijfsautotechnicus)

93460

Bedrijfsautotechniek (Technisch specialist bedrijfsauto’s)

94051

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Middenkaderfunct bouw)

94271

Installeren 2

94272

Installeren (Monteur werktuigkundige installaties)

94281

Installeren 3

94282

Installeren 3

94312

Allround constructiewerker

94323

Service apparatuur en installaties

94340

Fijnmechanische techniek 2

94421

Middenkader engineering (Technicus)

94570

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 2

94920

Timmerman 2

94932

Timmerman 3

95060

ICT-medewerker 2

95070

ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT)

95321

ICT- en mediabeheer

95472

Service apparatuur en installaties 2

95580

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

95684

Gezel schilder

95688

Basisoperator

95761

Constructiewerker

95769

Assistent dienstverlening en zorg

95771

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

95772

Assistent verkoop/retail

95773

Assistent mobiliteitsbranche

* Naamgeving volgens het interne management-informatiesysteem.
Een aantal opleidingen wordt door meerdere teams aangeboden.
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Directie Techniek
Crebo

Opleiding*

95774

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

Directie Zorg en Welzijn
Crebo

Opleiding*

22171

Sport en bewegen

22195

Maatschappelijke Zorg

22197

Pedagogisch Werk

91300

Apothekersassistent

91310

Doktersassistent

91410

Tandartsassistent

92620

Pedagogisch Werk 3

92631

Pedagogisch Werk 4

92640

Helpende Zorg & Welzijn

92650

Maatschappelijke Zorg 3

92661

Maatschappelijke Zorg 4

92662

Maatschappelijke Zorg 4

93500

Onderwijsassistent

95120

Kapper 2

95291

Sport en bewegen 4

95300

Sport- en bewegingsbegeleider

95520

Mbo-Verpleegkundige

95530

Verzorgende-IG

95745

Schoonheidsspecialist

95746

Schoonheidsspecialist

* Naamgeving volgens het interne management-informatiesysteem.
Een aantal opleidingen wordt door meerdere teams aangeboden.
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IV

Aantal studenten per team
Directie Economie
Team

Studenten

Commerciële Dienstverlening

198

Detailhandel

409

Economie

128

Facilitaire Dienstverlening
Financiële Beroepen

95
312

Handhaving en Beveiliging

72

Horeca en Brood en Banket

301

Johan Cruyff College

99

Juridisch

184

Secretarieel

111

Toerisme en Recreatie

370

Veiligheid

151

Totaal

2.430

Directie Techniek
Team
Bouw, Infra en Interieur

244

Entree-opleiding

110

ICT

296

Media Design

305

Metaal, Elektro- en Installatietechniek

247

Mobiliteit en Logistiek

432

Procestechniek

45

Timmeren, Elektro- en Installatietechniek

239

Werktuigbouw, Elektro- en Installatietechniek

261

Totaal
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Directie Zorg en Welzijn
Team

Studenten

Assistenten Gezondheidszorg

334

Helpende Z&W

163

Maatschappelijk Zorg

323

Netwerkschool

189

Pedagogisch Werk

586

Sport en Bewegen Boxmeer

153

Sport en Bewegen Nijmegen

325

Uiterlijke Verzorging

321

Verpleging

375

Verzorging

439

Zorg en Welzijn

105

Totaal

3.313
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V

Organogram 2014
(per 31 – 12 – 2014)
Raad van Toezicht

College van Bestuur

Ondernemingsraad en
Studentenraad

Directie Control

Directie Operations

Directie Strategie en Beleid

Administraties

Communicatie en Marketing

Bedrijfsbureau

HRM

Facilitair

Informatiemanagement

Informatisering en
Automatisering

Kwaliteit en Examinering

Inkoop

PPM-bureau
Staf Strategie en Beleid

Onderwijsdirectie
Economie

Onderwijsdirectie
Techniek

Onderwijsdirectie
Zorg en Welzijn

Commerciële Dienstverlening

Bouw, Infra en Interieur

Assistenten Gezondheidszorg

Cas Spijkers Academie

ICT

Helpende Zorg en Welzijn

Economie Boxmeer

Media Design

Maatschappelijke Zorg

Detailhandel

Metaal-, Elektro- en
Installatietechniek

Netwerkschool

Facilitaire Dienstverlening

Mobiliteit en Logistiek

Pedagogisch Werk

Financiële Beroepen

TEIS

Sport en Bewegen Boxmeer

Handhaving en Beveiliging

Werktuigbouw-, Elektro- en
Installatietechniek

Sport en Bewegen Nijmegen

Horeca en Brood en Banket

Basiseducatie

Uiterlijke Verzorging

Johan Cruyff College

Bijspijkerteam

Verpleging

Juridisch

Entree-opleidingen

Verzorging

Secretarieel

Expertisecentrum

Zorg en Welzijn Boxmeer

Toerisme en Recreatie
VAVO
Veiligheid Boxmeer
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VI

Personalia
(per 31 – 12 – 2014)

College van Bestuur
mevrouw drs. J.C.J.M. Berben
de heer drs. T.M. Douma

voorzitter
lid

Directies
mevrouw dr. L.J.R. Hoogwerf MSc
mevrouw drs. L. Broekhof
mevrouw drs. M.A.M. Donders RA
de heer W. Terpstra
de heer mr. drs. R.J. den Haan
de heer G.G.M. de Valk

onderwijsdirecteur Zorg en Welzijn
onderwijsdirecteur Economie
directeur Financiën en Control
(vanaf 1 september 2014)
onderwijsdirecteur Techniek
directeur Strategie en Beleid
directeur Operations
(vanaf 1 augustus 2014)

Raad van Toezicht
de heer ing. J.W. Ramaekers
de heer ing. R. Hellenberg
mevrouw drs. E.E.P.M. Janssen-Sengers
de heer F.J.M.A. Rameckers
de heer J.P. de Smeth

voorzitter
lid
lid
vice voorzitter
lid

Overzicht nevenfuncties College van Bestuur
Drs. J.C.J.M. Berben:
Raad van Toezicht CINOP – lid
Drs. T.M. Douma:
Stichting Technovium – vice-voorzitter
Stichting Junior Technovium – voorzitter
Raad van advies NTI – lid
Raad van deskundigen MVO – lid
Raad van Toezicht Europees Platform – lid
Kwaliteitsnetwerk MBO – voorzitter
Auteur en gastspreker
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Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht
Ing. R. Hellenberg:
R.S. Energy Beheer B.V. – commissaris
Drs. E.E.P.M. Janssen-Sengers:
Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN) – Lid dagelijks
bestuur: penningmeester
Ing. J.W. Ramaekers:
Stichting Leergeld en Stichting Jeugd Sportfonds Nijmegen – voorzitter
Bestuur landelijke vereniging van Stichtingen Leergeld – secretaris
Kennis Centrum Bèta Techniek (zuidelijk Gelderland) – voorzitter
ExPat platform Nijmegen – voorzitter
Business Cluster Semiconductors Oost Nederland – adviseur
Stichting Grafisch Atelier ’s-Hertogenbosch – voorzitter
F.J.M.A. Rameckers:
College van Regenten (Raad van Toezicht) Oud Burgeren Gasthuis – lid
Raad van Provisoren (bestuur) Stichting Beheer Vermogen der Oud Burgeren – lid
Bestuur Stichting Studiefonds Nijmegen – secretaris (tot 1 februari 2014)
J.P. de Smeth
Stichting Bewaring Noordhuis Investments – bestuurder

Ondernemingsraad
mevrouw G.J.M. Wissels
mevrouw E.G.H.M. Loonen
de heer M. Appelman
mevrouw F. Arends
mevrouw R. van der Goot
de heer A.C.G. Lammertink
mevrouw P. van Manen
mevrouw K. de Nekker
mevrouw P.E.D. Tassenaar
de heer G.W. Teunissen
de heer C.W.M. van Tol
de heer E.P.W.M. Weijers

voorzitter, kiesgroep Techniek en Maasvallei
secretaris, kiesgroep Techniek en Maasvallei
lid, kiesgroep Centrale diensten
lid, kiesgroep Economie, Zorg en Welzijn, AKA, VAVO
lid, kiesgroep Economie, Zorg en Welzijn, AKA, VAVO
lid, kiesgroep Techniek en Maasvallei
lid, kiesgroep Economie, Zorg en Welzijn, AKA, VAVO
lid, kiesgroep Centrale diensten
lid, kiesgroep Economie, Zorg en Welzijn, AKA, VAVO
lid, kiesgroep Centrale diensten
lid, kiesgroep Economie, Zorg en Welzijn, AKA, VAVO
lid, kiesgroep Centrale diensten

Studentenraad, per 01 – 08 – 2014
mevrouw C. Eljallab
de heer N. Hendriks
de heer L. van Dijk
de heer A. Bagheri
mevrouw A. Bunt
mevrouw D. Kersten
mevrouw K. Kolkman
de heer A. Stommels
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voorzitter, student Leisure en Hospitality
secretaris, student Horeca ondernemend manager
penningmeester, student Juridisch medewerker
plv. voorzitter, student Juridisch medewerker
lid, student Verpleegkunde
lid, student Financiële Beroepen
lid, student Verzorgende IG
lid, student Sport en Bewegen
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VII

Gegevens over de rechtspersoon
Naam instelling:
Stichting ROC Nijmegen e.o.
Adres:
Campusbaan 6, 6512 BT Nijmegen
Postadres:
Postbus 6560
Postcode/plaats:
6503 GB Nijmegen
Bestuursnummer:
40852
Brinnummer OCW:
25PN
KlantenContactCentrum ROC Nijmegen:
0900 – 9609
info@roc-nijmegen.nl
roc-nijmegen.nl
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VIII

Afkortingen

Afkorting

Beschrijving

Afkorting

Beschrijving

AKA

ArbeidsmarktGekwalificeerd
Assistent

HAN

Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen

BBL

Beroepsbegeleidende Leerweg

HAVO

BNA

Bindend Negatief studieAdvies

Hoger Algemeen Vormend
Onderwijs

BOL

Beroepsopleidende Leerweg

HBO

Hoger BeroepsOnderwijs

BPV

BeroepsPraktijkVorming

HRM

Human Resourses Management

BVE

Beroepsonderwijs en Volwassenen
Educatie

ICT

Informatie- en
CommunicatieTechnologie

CINOP

Centrum van Innovatie voor
Opleidingen

iHKS

invoering Herziene
KwalificatieStructuur

CITO

Centraal Instituut voor
Toetsontwikkeling

JOB

Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs

COE

Centraal Ontwikkelde Examens

KBA

Kenniscentrum Beroepsonderwijs
Arbeidsmarkt

CREBO

Unieke codes van het Centraal
Register Beroepsopleidingen

KBB

Kenniscentrum Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven

CVB

College van Bestuur

KD

KwalificatieDossier

CVI

Consortium voor Innovatie

KPI

Kritische Prestatie-Indicator

DEC

DomeinExamenCommissie

KSF

Kritische SuccesFactor

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

LBC

LoopBaanCentrum

EL&I

Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie

LiO

Leraar in Opleiding

ELO

Elektronische LeerOmgeving

LLL

Leven Lang Leren

EVC

Eerder/elders Verworven
Competenties

LOB

LoopbaanOriëntatie en
-Begeleiding

EVP

ErVaringsProfiel

MARAP

MAnagementRAPportage

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

ERWD

Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie

MD

Management Development

EZ

Economische Zaken

MTO

FOV

Focus op Vakmanschap

Medewerkerstevredenheids
onderzoek

FTE

Full Time Equivalent

NT2

Nederlands als tweede taal

O&K

Onderwijs en Kwaliteit
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Afkorting

Beschrijving

Afkorting

Beschrijving

OCW

ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap

WIA

Wet Werk en Inkomen naar
Arbeidsvermogen

OER

Onderwijs- en Examenregeling

WW

WerkloosheidsWet

OKV

Onderzoek naar
KwaliteitsVerbetering

ZAT

ZorgAdviesTeam

OP

Onderwijzend Personeel

OR

Ondernemingsraad

PDB

Pedagogisch-Didactische
Bekwaamheid

PDCA

Plan, Do, Check, Act

PNM

Platform Noordelijke Maasvallei

RMC

Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt Voortijdig
Schoolverlaters

ROC

Regionaal Opleidingen Centrum

RvT

Raad van Toezicht

RxH

Regionaal samenwerkingsverband
tussen HAN en zeven roc’s

SLB

StudieLoopbaanBegeleiding

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch, Tijdgebonden

SR

Studentenraad

UWV

Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen

VAVO

Voortgezet Algemeen
Volwassenen Onderwijs

VMBO

Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs

VO

Voortgezet Onderwijs

VSV

Voortijdig School Verlaten

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs
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