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Voorwoord

Het Nova College in 2017: samen voor kwaliteit 

Voor u ligt het jaarverslag over het kalenderjaar 2017. Het tweede jaar van ons Strategisch Beleidsplan 
2016-2018 waarin wij voortbouwen op onze missie en kernwaarden. Én waarin we een scherpe ambitie 
hebben geformuleerd voor de komende jaren: we zijn in 2018 Randstedelijk een onderscheidend roc  
op studenttevredenheid en landelijk op werkzekerheid. 

Om dat te realiseren, zetten we in op vestigingssturing en een lerende organisatie, en verlangen we van 
onze opleidingen dat ze voldoen aan de Novabrede basiskwaliteit. Deze ambities bieden een focus voor 
de plannen van de teams, de vestigingen en de Novabrede plannen. Onze missie en kernwaarden geven 
ook richting aan ons handelen. Bij het Nova College leren onze studenten namelijk meer dan een vak:  
zij groeien bij ons ook als mens. Wij gunnen onze studenten een prachtig toekomstperspectief en 
dragen daar graag een flinke steen aan bij. 

Deze bijdrage heeft in 2017 op diverse manieren vorm gekregen. Want we hebben niet alleen hard 
gewerkt aan onze eigen ambities, we zijn ook volop aan de slag geweest met het vertalen van wet-  
en regelgeving naar uitvoerbaar beleid en activiteiten die aansluiten bij de alledaagse werkelijkheid  
van onze organisatie. 

We hebben in 2017 de vestigingssturing definitief ingevoerd en de uitwerking hiervan gemonitord.  
Op deze wijze hebben we begin 2018 op basis van de ervaringen afspraken kunnen maken over  
hoe we de vestigingssturing nog beter aan laten sluiten op de domeinverantwoordelijkheden. 

Leren van ervaringen, van onszelf, van collega’s of het werkveld, is één van de manieren waarop wij  
de lerende organisatie vorm geven. Ook daarom zijn wij graag lid van het kwaliteitsnetwerk mbo en 
hebben wij de instellingsaudit die in 2017 plaatsvond in het teken gesteld van de overgang naar 
vestigingssturing. En deze bevindingen hebben we vervolgens weer meegenomen in onze voorbe- 
reiding op het bezoek van de onderwijsinspectie in 2018. 

Ook als College van Bestuur willen wij leren van onze organisatie. Daarom bezoeken wij twee keer  
per jaar de managementteams en zijn wij in 2017 gestart met een jaarlijks informeel bezoek van alle 
vestigingen. Deze aanpak hebben wij ook gekozen voor het inwerken van ons nieuwe lid van het CvB, 
Talitha van den Elst. Na een kennismakingsperiode waarin zij zo veel mogelijk kennis heeft kunnen 
maken met het Nova College, de medewerkers, de studenten en het werkveld, hebben wij onze porte-
feuilleverdeling opnieuw vastgesteld met het oog op de pensionering van Ed van den Berg in 2018. 

Met elkaar ontwikkelen is ook van toepassing geweest op het in 2017 ingevoerde gezamenlijke 
instemmingsrecht van de Ondernemingsraad en de Studentenraad op de hoofdlijnen van de begroting. 
Samen met de OR en SR hebben we de praktische toepassing van dit nieuwe instemmingsrecht verkend. 
Door samen op te trekken, hebben we het instemmingstraject in 2017 op goede wijze kunnen afron-
den. De ervaringen uit 2017 benutten we om samen het traject voor 2018 vorm te geven. 

Onze inzet op de kwaliteitsafspraken en de doelstellingen die we in ons kwaliteitsplan en bpv-ver- 
beterplan hebben opgenomen, werpen de eerste vruchten af als het gaat om de tevredenheid van  
de studenten en bedrijven. 
In 2017 hebben we voor onszelf de ondergrens van onze werkzekerheidsambitie gedefinieerd.  
Hierdoor kunnen we nog meer richting geven aan de activiteiten die we inzetten om ook aan deze 
ambitie invulling te geven. Samenwerking met het werkveld is daarbij van groot belang. Dit doen we  
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in de reguliere contacten met de bpv-bedrijven en in onze adviesraden. Daarnaast spelen hierbij  
ook onze drie grote projecten een belangrijke rol: Techport, Cocreatie in de Zorg en Smart Makers 
Education. 

Trots zijn we ook op de eigen innovatiekracht van onze organisatie, die prachtig tot uiting is gekomen 
in ons speedbotenproject. Binnen dit Nova Speedbootprogramma zijn in de periode mei 2017-maart 
2018 multidisciplinaire (gelegenheids)teams van medewerkers, mensen uit het werkveld en studenten 
aan de slag gegaan met innovatieve experimenten. In 2018 bepalen we op welke manier we hieraan 
vervolg geven. 

Over deze en alle andere ontwikkelingen kunt u in dit jaarverslag lezen. Dat is onze verantwoording 
over onze resultaten en activiteiten. De uitvoering van al deze ontwikkelingen die elke dag weer 
bijdragen aan het verbeteren van onze organisatie, staat wat ons betreft centraal. Het is dankzij de 
betrokkenheid en inzet van alle medewerkers van het Nova College en Nova Contract dat onze studen-
ten kunnen groeien als mens en het Nova College mooie resultaten behaalt. Wij spreken dan ook onze 
oprechte waardering uit voor de mensen die onze organisatie vormen. 

En omdat wij deze resultaten alleen kunnen behalen door de studenten, bedrijven en instellingen 
bedanken wij ook hen voor het vertrouwen dat zij in het Nova College gesteld hebben.

Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur
Ed van den Berg, lid College van Bestuur
Talitha van den Elst, lid College van Bestuur
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Leeswijzer

Dit jaarverslag is voor iedereen die is geïnteresseerd in het Nova College, en in het bijzonder voor  
alle belanghebbenden. Dat zijn onze studenten en medewerkers, de bedrijven en instellingen in de 
regio met wie wij samenwerken, onze toeleverende scholen in het voortgezet onderwijs en onze 
toezichthouders: de Raad van Toezicht (RvT), Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

In het Bericht van de Raad van Toezicht noemt de RvT de onderwerpen die hij het afgelopen jaar  
heeft behandeld. Datzelfde doen vervolgens de Ondernemingsraad van het Nova College in het  
Bericht van de Ondernemingsraad en de Studentenraad in het Bericht van de Studentenraad. 

In de eerste twee hoofdstukken schetsen we de organisatie en onze missie, visie en strategie,  
waarna u in hoofdstuk 3 onze belangrijkste onderwijsactiviteiten en -resultaten vindt. 

Hoofdstuk 4 is volledig gericht op onze medewerkers: in dit hoofdstuk vindt u alles over ons 
per soneelsbeleid. 

Hoofdstuk 5 gaat over het bestuur en de bedrijfsvoering. Hierin gaan wij dieper in op onze kwaliteits-
zorg en op een aantal Novabrede projecten. 

Hoofdstuk 6 geeft inzicht in onze financiën. 

In de bijlagen vindt u onder andere de jaarrekening en de overige gegevens, zoals de controleverklaring.



8 Jaarverslag 2017 ROC Nova College

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

Leeswijzer 7

I BESTUURSVERSLAG 10
 Bericht van de Raad van Toezicht 13 
 Bericht van de Studentenraad 16 
 Bericht van de Ondernemingsraad 18 
 Verklaring bevoegd gezag 20

1 Profiel van het Nova College 22
 1.1 Nova College in cijfers 22 
 1.2 Organisatie Nova College  25

2 Strategie en beleid 28
 2.1 Strategische uitgangspunten 28 
 2.1.1 Missie 28 
 2.1.2 Visie 29 
 2.1.3 Kernwaarden 29 
 2.1.4 Opdracht 29 
 2.1.5 Context 30
 2.1.6 Ambitie 30 
 2.2 Speerpunten 2017 31 
 2.3 Voortgang Strategisch beleid 32  
 2.3.1 Studenttevredenheid  32 
 2.3.2 Werkzekerheid  32 
 2.3.3 Lerende organisatie  32
 2.3.4 Vestigingssturing  33
 2.3.5 Novabrede basiskwaliteit 33
 2.4 Voortgang strategische samenwerkingsverbanden 33 
 2.4.1 Gestructureerde aanpak 34 
 2.4.2 Bijdrage aan de strategische doelen 34 
 2.4.3 Regionale profilering 34 
 2.4.4 Dialoog met het werkveld 34 
 2.4.5 Samenwerking in de onderwijsketen en met de lokale overheden 34 
 2.4.6 Afstemming met roc’s uit de regio 34
 

3 Onderwijs 36
 3.1 Kengetallen onderwijs 36
 3.1.1 Studenten 37
 3.1.2 Aantal diploma’s en opbrengsten 37 
 3.1.3 Voortijdig schoolverlaten 38
 3.2 Projectbureau Passend onderwijs/vsv 38
 3.2.1 Maatregelen voor een regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten 39 
 3.2.2 Pluspunt 39
 3.2.3 Intern begeleider: trajectcoach 40
 3.2.4 Jobcoach 40
 3.2.5 Vsv-coach 41
 3.2.6 Intern begeleider leerlinggebonden financiering 42 
 3.2.7 Schoolmaatschappelijk werk 42 
 3.3 Onderwijskundige ontwikkelingen 43 
 3.3.1 Herziening kwalificatiedossiers en keuzedelen 43



9

 3.3.2 Examinering 43
 3.3.3 Aansluiting vo-mbo-hbo 45
 3.3.4 Beroepspraktijkvorming 45
 3.3.5 Internationale contacten 46
 3.4  Opleidingsportfolio 47
 3.5  Innovaties 48

4 Medewerkers 50
 4.1 Kengetallen medewerkers 50 
 4.2 Hr-beleid en ontwikkeling 54
 4.2.1 De Nova Academie 54
 4.2.2 Loopbaancentrum 56
 4.3 Gezondheidsmanagement 57
 4.3.1 Nova Vitaal 57
 4.3.2 Veiligheid 58
 4.3.3 Psychosociale arbeidsbelasting 59
 4.4 Nova Contract  60
 4.5 Hr-agenda 61

5 Bestuur en bedrijfsvoering 62
 5.1 Kwaliteitszorg 62 
 5.1.1 Interne kwaliteitsonderzoeken 62
 5.2 Transitie naar vestigingssturing 67
 5.3 Afdeling IVT 68
 5.4 Huisvesting 69
 5.5 Klachtenmanagement 69 
 5.6 Voorlichting & werving 70

5.7 Vertrouwenspersonen 71 
 
6 Financiën 72

 6.1 Financiële doelstellingen 72
 6.2 Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar 72
 6.3 Financiële situatie op balansdatum 73
 6.4 Treasury management 74
 6.5 Toekomstige financiële ontwikkelingen 74
 6.6 Continuïteitsparagraaf 75
 6.6.1 Gegevensset 75
 6.6.2 Overige rapportages 78
 6.7 Aanvullende informatie WEB 80

II JAARREKENING  82

III OVERIGE GEGEVENS   122

IV BIJLAGEN  128
 1 Verklarende woordenlijst 129
 2 Bestuur en toezicht 131
 3 Medezeggenschapsorganen 135
 4 Raden van advies/Adviescommissies 141 
 5 Tussenrapportage Integraal Kwaliteitsplan 147

Colofon   176



10 Jaarverslag 2017 ROC Nova College

I BESTUURSVERSLAG



11



12 Jaarverslag 2017 ROC Nova College



13

Bericht van de Raad van Toezicht

Het afgelopen jaar hebben wij met veel plezier de ontwikkelingen en resultaten van het Nova College 
gevolgd en besproken, en bezochten we verschillende activiteiten. De inspanningen die alle medewer-
kers van het Nova College en Nova Contract leveren, zorgen ervoor dat de studenten kwalitatief goed 
onderwijs krijgen en dat de organisatie zich blijft ontwikkelen om daar ook in de toekomst in te blijven 
voorzien. Als Raad van Toezicht dragen wij daar graag aan bij.

Toezicht
In 2017 heeft de Raad van Toezicht (RvT) zeven keer vergaderd: zesmaal met een reguliere agenda  
en eenmaal met een agenda die volledig gewijd was aan de praktijkroute, inclusief een bezoek aan 
Zorgbalans in IJmuiden. Bij al deze vergaderingen was ook het College van Bestuur (CvB) aanwezig,  
en bij de behandeling van de jaarrekening 2016 was de accountant aanwezig. De reguliere vergade-
ringen werden telkens voorafgegaan door een vooroverleg van alleen de RvT.
Onze vergaderingen werden gekenmerkt door inhoudelijke discussies, vertrouwen en een kritische 
opstelling. De agenda bestond deels uit vaste onderwerpen en deels uit onderwerpen ingegeven door 
actuele ontwikkelingen. Gedurende het jaar hebben we op basis van externe en interne ontwikkelingen 
onder andere de volgende onderwerpen besproken:
• de kwaliteit van het onderwijs in samenhang met de overgang naar vestigingssturing en het  

actualiseren van de kwaliteitsafspraken;
• de Campus Haarlem en de ontwikkelingen van de Campus in Hoofddorp;
• het toelatingsbeleid;
• de beroepspraktijkvorming;
• integriteit;
• de voortgang van de samenwerking binnen Techport;
• de ontwikkeling van de informatievoorziening van het CvB;
• de toezichtvisie en het toezichtkader van de RvT.

Bij het vormen van een oordeel over deze onderwerpen hebben we ons gebaseerd op:
• informatie en voortgangsrapportages van het CvB, al dan niet toegelicht door medewerkers van  

het Nova College;
• (mondelinge) informatie van de accountant, die zijn bevindingen over de jaarrekening aan ons  

heeft toegelicht;
• informatie uit rapporten van in- en externe instanties, zoals van MBO in Bedrijf, het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en toezichthoudende instanties als de Inspectie van het 
Onderwijs en gesprekken met de Ondernemingsraad en de Studentenraad;

• aanwezigheid bij activiteiten, zoals de opening van het schooljaar en het Open huis.

De auditcommissie is in 2017 vijfmaal bijeengekomen en de onderwijscommissie heeft twee keer 
vergaderd. Alle leden van de RvT zijn zeer positief over het nut en de inzet van deze commissies.
Aan het eind van 2017 konden wij met genoegen vaststellen dat het goed gaat met het Nova College, 
of het nu gaat om de kwaliteit van het beroepsonderwijs, het werkklimaat, de tevredenheid van de 
studenten, de relatie met belangrijke partners in de omgeving of de financiële positie.

Betrokkenheid bij de organisatie en contacten met belanghebbenden
In 2017 vonden twee gesprekken plaats met de Studentenraad en drie met de Ondernemingsraad.  
De agenda voor deze bijeenkomsten is gezamenlijk vastgesteld. Daarnaast hebben wij in wisselende 
samenstelling diverse activiteiten ondernomen: we hebben de opening van het schooljaar en kennis-
cafés bijgewoond, werkbezoeken afgelegd aan de vestigingen in Haarlem en IJmuiden en Open huizen 
bezocht.
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De RvT behartigt de belangen van het Nova College ook via zijn vertegenwoordiging in het Platform 
Raden van Toezicht mbo. Daarnaast nemen leden incidenteel deel aan bijeenkomsten om zich te 
oriënteren op, of te informeren over actuele ontwikkelingen.

Verder hebben wij in 2017 een informele bijeenkomst georganiseerd voor de RvT’s en CvB’s van het 
Nova College en het Deltion College. Hierin stond uitwisseling van de ontwikkelingen in het onderwijs 
en het toezicht centraal.

Samenstelling Raad van Toezicht
In 2017 heeft de heer Fred de Ruyter, RvT-lid en ook lid van de Remuneratie- en Auditcommissie, 
vanwege het aflopen van zijn zittingstermijn na een periode van acht jaar de RvT verlaten. Op basis  
van de bestaande profielbeschrijving is de wervings- en selectieprocedure voor een nieuw lid door   -
lopen en hebben wij op 1 oktober mevrouw Joke Cuperus als nieuw lid van de RvT benoemd.
Ariane Joustra en Imke Frijters zijn in februari begonnen aan hun tweede termijn als lid van de RvT.

Evaluatie
Het Nova College heeft de ambitie een lerende organisatie te zijn. Ook de RvT probeert dit principe 
continu toe te passen. Vanzelfsprekend door scholing en evaluatie, maar ook door elkaar en het CvB 
feedback te vragen en te geven. Op basis van de toezichtvisie die wij in 2017 hebben opgesteld, 
hebben we onze evaluatie vormgegeven.

Toezichtkader
De evaluatie van de RvT heeft er onder meer toe geleid dat wij eind 2017 een toezichtkader hebben 
opgesteld, dat we op de website van het Nova College hebben gepubliceerd. Daarmee geven wij een 
helder beeld van de wijze waarop wij toezicht houden.

Kwaliteit van onderwijs
In 2017 heeft de RvT met genoegen kennis kunnen nemen van de kwaliteitsontwikkeling bij maar liefst 
negentien opleidingen die op basis van de keuzegids het kwaliteitszegel Topopleiding 2018 kregen 
toegekend.
Via de onderwijscommissie en deels door werkbezoeken laten wij ons informeren over de activiteiten 
die worden ingezet om de onderwijskwaliteit nog verder te verbeteren. Het belang van een goede 
samenwerking met het werkveld voor de onderwijskwaliteit hebben wij ervaren tijdens ons werkbezoek 
aan Zorgbalans in IJmuiden. Ook zijn wij geïnformeerd over de voorbereidingen die al in 2017 zijn 
getroffen voor het bezoek van de onderwijsinspectie in 2018.

Organisatieontwikkeling
In 2017 hebben we de implementatie van de vestigingssturing op de voet gevolgd. De borging van  
de onderwijskwaliteit en het sturingsmodel hadden daarbij onze speciale aandacht. We onderschrijven 
het belang van het dichter bij elkaar organiseren van onderwijs en onderwijsondersteunende processen 
om meer betrokkenheid en herkenbaarheid te creëren voor studenten, medewerkers en het werkveld, 
en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Jaarrekening en begroting
In de vergadering van juni 2017 keurde de RvT de jaarrekening 2016 goed in aanwezigheid van de 
accountant en werd aan het CvB decharge verleend. Wij constateerden dat het Nova College een 
gezond beeld laat zien als het gaat om solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, rekening houdend met 
normale bedrijfsvoering. In december 2017 hebben wij goedkeuring verleend voor de begroting voor 
2018 die deze gezonde financiële positie verder ondersteunt.
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De RvT volgt de totstandkoming en realisatie van de begroting en beleidsplannen. We doen dit als 
onderdeel van de planning- en controlcyclus. Naar de mening van de RvT is het Nova College ‘zuinig’  
en door middel van Europese en nationale aanbestedingen kiest het Nova College voor het economisch 
meest voordelige aanbod. Bovendien biedt het Nova College voornamelijk publiek gefinancierd onder-
wijs aan en het risico van ‘kruissubsidiëring’ van middelen is niet aan de orde. De bestedingen maken 
deel uit van de onderwijsplannen en de RvT laat zich informeren over de behaalde onderwijskundige 
resultaten. Zo hebben we ons in 2017 onder meer laten informeren over het integraal kwaliteitsplan, 
het bpv-verbeterplan en de vsv-resultaten. Daar waar werkzaamheden zijn verricht door de onderwijs-
inspectie, monitort de RvT de door het Nova College ingezette acties naar aanleiding van mogelijke 
bevindingen van de onderwijsinspectie.

Huisvesting
In 2017 zijn wij regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw op de Campus in 
Haarlem. Vanwege een forse overschrijding van het budget hebben wij besloten om de eerste aan-
besteding niet te gunnen. In 2017 is een nieuw traject gestart en wij verwachten begin 2018 een 
definitief besluit te nemen over de plannen en planuitvoering, zodat de bouw in 2018 van start kan 
gaan. 

Werkgeverschap
De Remuneratiecommissie van de RvT heeft in maart 2017 functioneringsgesprekken over 2016 
gevoerd met het CvB. Deze gesprekken zijn schriftelijk vastgelegd. Op 1 mei 2017 startte Talitha van 
den Elst als nieuw lid van het CvB. De bevindingen van haar ‘eerste 100 dagen’ heeft zij met de leden 
van de RvT gedeeld. De honoraria van de bestuurders vallen binnen de kaders van de Wet normering 
topinkomens (WNT).

Tot slot
Wij hebben grote waardering voor de inspanningen die alle medewerkers van het Nova College en  
Nova Contract leveren om te zorgen voor kwalitatief goed beroepsonderwijs. Het Nova College is 
dankzij al die inspanningen een instituut om trots op te zijn!

Ook in het nieuwe jaar zullen wij de ontwikkelingen met veel belangstelling volgen. Want er staat ook  
in 2018 veel op de rol:
• het invoeren van het toelatingsbeleid;
• de uitvoering van de kwaliteitsafspraken en de voorbereiding op de nieuwe afspraken die worden 

gemaakt;
• de start van de nieuwbouw in Haarlem en de oriëntatie op de huisvesting in Hoofddorp;
• de voorbereidingen voor een nieuwe periode van het Strategisch Beleidsplan;
• het bezoek van de onderwijsinspectie.

Een volle agenda dus. Maar het Nova College heeft in 2017 bewezen niet voor een kleintje vervaard  
te zijn, en zal dat ongetwijfeld ook in 2018 weer laten zien.

Namens de Raad van Toezicht,
Paul Rullmann, voorzitter
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Bericht van de Studentenraad

Op 2 november 2017 trad een heel nieuwe Studentenraad (SR) aan. Wesley Bakker, de vorige voorzitter, 
nam de tijd om ons mee te nemen in de activiteiten vanaf januari 2017; Wesley heeft in januari na zijn 
stageperiode op de grote vaart het stokje weer overgenomen van Haweya Ali.

Activiteiten in 2017
Wesley Bakker heeft als jurylid deelgenomen aan de Debatwedstrijd van Gezondheidszorg, Welzijn en 
Laboratoriumtechniek op de Planetenlaan, en hij en Juul van Lierop zaten in de selectiecommissie voor  
de toekenning van interne subsidies in het kader van Nova Speedboot, een initiatief om innovatie te 
stimuleren binnen Nova College.

Haweya Ali, Juul van Lierop en Julius Kussoy vertegenwoordigden de SR op de netwerkbijeenkomst 
Allianties Arbeidsmarkt-Onderwijs Haarlemmermeer. Zij nodigden daarbij wethouder Ap Reinders uit voor 
een bezoek aan de SR, die de uitnodiging graag accepteerde. De SR ontving de wethouder en zijn be-
leidsmedewerker op de Paxlaan. Tijdens dit bezoek sprak de SR onder meer over de wenselijkheid van 
meer regionale stageplaatsen en over hoe belangrijk werkzekerheid is voor de studenten. Ook ging de SR 
uitgebreid in op bestuursvaardigheden en besluitvormingsprocessen. Dit resulteerde in een uitnodiging  
van de wethouder om deel te nemen aan Ervaar de Raad op het gemeentehuis van Haarlemmermeer. 
Wesley Bakker heeft daaraan deelgenomen en nodigde studenten van het speedbootproject Juridisch  
Loket uit om met hem mee te gaan. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft te kennen gegeven  
een keer met de SR van gedachten te willen wisselen over de wijze van besturen van de Studentenraad.

De uitwisseling met de Deelnemersraad van het ROC Horizon mondde uit in een gezamenlijke scholing  
in Heerhugowaard onder leiding van een medewerker van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). 
Het tegenbezoek aan het Nova College begon met een stevige, sportieve workshop op de IJsbaanlaan en 
werd afgesloten bij het Nova Restaurant.

Kaderbrief 2018
De instemmingsbevoegdheid van de Studentenraad is verruimd met de instemming in een gezamenlijk 
overleg met de Ondernemingsraad (OR) over de hoofdlijnen van de begroting: Kaderbrief 2018. Nadat  
de SR was voorgelicht door de controller, verzorgde Wesley Bakker een presentatie over deze gecompli-
ceerde materie in het laatste overleg voor de zomer met het College van Bestuur (CvB).

Na ons aantreden hebben we dit onderwerp opgepakt. We hadden een overleg met het CvB en de OR, 
waarbij wij Wesley Bakker als onze adviseur mochten meenemen. Charley Bus, Lamiaa Elabd, Roland van 
Wakeren en Jared van der Zee hebben in december deelgenomen aan de tweedaagse cursus van JOB voor 
beginnende leden van de Studentenraad. Wij nemen de onderwerpen alumni, aansluiting Juridisch Loket, 
duurzaamheid, uitwisseling Deelnemersraad ROC Horizon en meer zeggenschap van studenten  
op de vestigingen mee naar het volgende jaar.

Namens de Studentenraad,
Bjorn Velzeboer, voorzitter
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Bericht van de Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) kijkt terug op een bewogen jaar. Halverwege maart 2017 werd de voor-
zittershamer overgenomen door Ronald Schenk; Anne-Marie Apswoude werd vicevoorzitter. Halverwege 
de maand mei waren er OR verkiezingen en koos het personeel een OR waarin drie leden zijn vervangen. 
De nieuwe OR, die op 1 augustus 2017 aantrad, koos het dagelijks bestuur, met John Brewster als 
voorzitter, Anique Tempels als vicevoorzitter en Ronald Schenk als secretaris; zie ook de bijlage bij dit 
jaarverslag.

Aandachtspunten OR
De OR gaf het CvB advies over diverse onderwerpen. De Campus Zijlweg (nieuwbouw) heeft onze 
aandacht en we hebben zitting in de stuurgroep. We hebben verder geparticipeerd in de benoeming van 
de nieuwe directeuren Entree en CIOS. De OR besteedde daarnaast veel aandacht aan het formatiebeleid 
en de doorstroming van LB-docenten naar de hogere LC- of LD-functies, waarvoor een evaluatie zou 
moeten volgen. Ook hadden we opnieuw aandacht voor het studentenvakantierooster.

Het onderdeel Teams aan Zet is nog niet overal goed uitgewerkt en blijft daarom een aandachtspunt.  
Een ander belangrijk punt is een regeling voor startende docenten. We hebben in het najaar een 
regeling voorgesteld, en verwachten dat die begin 2018 ingaat.

Instemmingsrecht op hoofdlijnen begrotingen
De OR heeft in 2017 meermalen met de Studentenraad (SR) samengewerkt bij de begroting voor 2018 
van het Nova College, waarvoor we samen het wettelijk instemmingsrecht hebben gekregen. Het jaar 
2017 was leerzaam, omdat we konden aangeven welke onderdelen van de meerjarenbegroting we van 
belang vonden. Dit alles kwam tot stand door ervaringen uit te wisselen met het Platform Medezeggen-
schap MBO. In december stemden we in met de hoofdlijnen van de begroting van het jaar 2018, maar 
niet met de meerjarenbegroting. De OR stuurde samen met de SR een instemmingsbrief.

Van unitstructuur naar vestigingsstructuur
De OR was voorstander van de wijziging van een unitstructuur naar een vestigingsstructuur. In de praktijk 
blijkt dat de nieuwe vestigingsstructuur soms botst met de domeinverantwoordelijkheid, de verantwoor-
delijkheid voor het leerproces en de examinering. Daarvoor moet snel een oplossing gezocht worden. 

Open deuren voor open beleid
De OR streeft naar een open beleid. Zo verschenen er het afgelopen jaar vier nieuwsbrieven en publiceren 
we allerlei stukken op voor collega’s toegankelijke plekken, zoals Nova Portal. Denk aan de instemmings-
brief met de nieuwe opleiding Fastfood in Hoofddorp, die op 1 augustus 2018 van start moet gaan.

De nieuwe OR gaat een stapje verder met open beleid: we vergaderen werkelijk met de deur open en 
op verschillende vestigingen. Er is ruimte voor inspraak en alle vergaderingen zijn in principe openbaar. 
We willen zichtbaar en bereikbaar zijn voor alle medewerkers en gaan daarom meer gebruikmaken van 
moderne media: collega’s kunnen ons bereiken via ons eigen e-mailadres: or@novacollege.nl. Andersom 
legt de OR natuurlijk ook zijn oor te luisteren bij collega’s.
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We hebben verder de eerste bouwstenen gelegd voor het OR-beleidsplan. We werken in het vervolg 
met portefeuillehouders en hebben het aantal commissies teruggebracht naar de drie pijlers:
1 personeel;
2 organisatie;
3 marketing en communicatie.

Namens de Ondernemingsraad,
John Brewster, voorzitter
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Verklaring bevoegd gezag

In deze ‘Verklaring bevoegd gezag’ beschrijft het bevoegd gezag van het Nova College – de Stichting  
voor Educatie en Beroepsonderwijs – welke maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat alle 
opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Verder verklaart het CvB dat het heeft voldaan aan de 
verantwoordelijkheden zoals die zijn opgenomen in de Branchecode goed bestuur in het mbo.

In het onderwijs- en examenreglement en de onderwijsleidraad van alle opleidingen is de formele infor-
matieplicht van de school jegens studenten (en ouders) verankerd. Elke student tekent voorafgaand aan 
een opleiding en beroepspraktijkvorming een onderwijsovereenkomst en een beroepspraktijkvormingsover-
eenkomst en ontvangt een studentenstatuut en een examenreglement. De examencommissies functioneren 
adequaat en zien op correcte wijze toe op de examinering en het uitreiken van diploma’s. Het Nova College 
volgt de landelijke Procesarchitectuur Examinering. Hiermee borgen we de kwaliteit. Bovendien houden we 
met trainingen en audits de deskundigheid van de examenfunctionarissen op het vereiste peil.

Studenten die bij de intake laten weten dat zij een studiebelemmering hebben, lichten we in over de 
maatregelen die wij kunnen nemen om de opleiding succesvol te laten verlopen. Deze maatregelen leggen 
wij vast in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat 
hoog op onze agenda. In de loop van de jaren hebben wij diverse maatregelen genomen. De intake-
procedure is zodanig aangepast dat we beter zicht hebben op de capaciteiten en kwaliteiten van studen-
ten. De aan- en afwezigheid registreren wij per student. De aanpak van het verzuim vindt plaats volgens 
het verzuimprotocol.

Het Nova College voldoet aan de Wet beroepen in het onderwijs. De scholing en ontwikkeling van de 
docenten is er nadrukkelijk op gericht om onze missie en strategische doelen te verwezenlijken. Het 
ontwikkelen en onderhouden van competenties staat centraal, gekoppeld aan de cyclus van functione-
rings- en beoordelingsgesprekken.

Het Nova College beschikt over een kwaliteitszorgstelsel. Met kwaliteitsonderzoeken, zelfevaluaties en 
interne en externe audits is het toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs systematisch georganiseerd. 
Iedereen werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit.

Klachten lossen we bij voorkeur direct en snel op. Formele klachten leggen we vast, waarbij we een 
afhandelingsprocedure volgen. Als de indiener van de klacht niet tevreden is met de afhandeling, kan 
hij terecht bij de klachtencommissie die het CvB heeft ingesteld. De klachtenroute en de vertrouwens-
personen staan vermeld in de onderwijsleidraad en op de website van het Nova College.

Wij vergroten de betrokkenheid van zowel de Studentenraad als de Ondernemingsraad door hen bij 
(beleids)ontwikkelingen tijdig te informeren en te betrekken.

Ook met externe belanghebbenden, zoals het werkveld, afnemende scholen, gemeenten, en collega  
roc’s voeren wij de dialoog over de ontwikkelingen van onze organisatie.

De jaarrekening 2017 geeft volgens de controleverklaring van de accountant een getrouw beeld.  
De jaarrekening en het jaarverslag van 2017 zijn in de vergadering van de Raad van Toezicht op  
19 juni 2018 goedgekeurd.

Juni 2018,
Het College van Bestuur
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1 Bouw De tweedejaars studenten Nova College Bouw van de Laurens Baecklaan in Beverwijk kregen de opdracht een huis of een brug te 

bouwen in BIM (building information modeling), een nieuwe manier van werken in de bouwkolom. 2 Beste roc Randstad Nova College is 

het beste roc in de Randstad met acht topopleidingen in Keuzegids MBO 2017 en staat op een gedeelde 7e plaats in de totale ranglijst. Een 

van onze topopleidingen is Lab. 3 Skills Heroes Op 25 januari vonden de regionale kwalificatiewedstrijden van Skills Heroes voor Horeca 

en Kapper plaats op de Zijlweg. Vijf Novastudenten bereikten de finales. 4 Nieuw! MyTec-specialisatie windtechnicus Nova College 

biedt voortaan de specialisatie Windtechnicus aan. 5 Nova Innovatielab Uit 39 aanvragen zijn 14 innovatieve experimenten (speedboten) 

geselecteerd die ons onderwijs uitdagender kunnen maken of beter kunnen laten aansluiten op de arbeidsmarkt van (over)morgen. Doel is 

teams faciliteren om hun kennis en creativiteit in te zetten om het onderwijs te vernieuwen. Op de foto de opening van het Juridisch loket en 

de Escape room. 6 Voorzitter MBO Raad bezoekt Nova College Ton Heerts bracht in september een bezoek aan de scheep vaart-

opleidingen op de vestiging Maritiem in IJmuiden en de opleidingen Techniek op de Techport Campus vestiging Beverwijk. 7 Statushou-

ders leren leren in de zorg Burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, heeft maandag het officiële startschot gegeven voor het project 

‘Voortraject leren in de zorg’ op woonzorgcentrum Schoterhof van SHDH in Haarlem. In dit voortraject bereiden statushouders en andere 

anderstaligen zich voor op de opleiding Verzorgende-IG op het Nova College in Haarlem. 8 Studenten Nova College leren stem 

verheffen op de markt Eerstejaars studenten detailhandel van het Nova College in Hoofddorp hebben in april stage gelopen op de markt. 

Marktkoopman Gerrie Golstein gaf een gastles.

 

6

2017 in beeld
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1 Profiel van het Nova College

1.1 Nova College in cijfers
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Startersresultaat Nova College en landelijk

2015 2016 2017

Nova College 84,2% 85,4% 84,8%

Landelijk niet bekend niet bekend niet bekend

Studenttevredenheid

2015 2016 2017

Nova College 7,0 7,2 7,1

Landelijk 7,0 7,0 7,0

Medewerkerstevredenheid 

2012 2014 2015

Nova College 6,9 7,0 7,5

Landelijk niet bekend 7,0 7,2

Bedrijventevredenheid (op een vijfpuntschaal)

2015 2016 2017

Nova College 3,4 3,4 3,5

Landelijk niet bekend niet bekend niet bekend
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1.2 Organisatie Nova College

Het Nova College is een mbo-instelling. We zijn actief in de regio IJmond, de gemeenten Haarlem, 
Haarlemmermeer en Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek. Ons verzorgingsgebied grenst aan  
dat van ROC van Amsterdam, Horizon College, Regio College en ROC Leiden. Met ongeveer 1.200 
medewerkers verzorgen we dagelijks onderwijs aan ruim 12.000 studenten vanaf 16 jaar. Het Nova 
College biedt ongeveer 130 beroepsopleidingen verdeeld over de domeinen Economie, Techniek & 
ICT Academie, Scheepvaart, Transport & Logistiek (STL), CIOS, Gezondheidszorg & Welzijn en Entree. 
Daarnaast heeft het Nova College opleidingen en cursussen voor volwassenen. Dit aanbod loopt uiteen 
van basiseducatie en Nederlands voor anderstaligen tot vmbo-t, havo en vwo.

Juridische structuur
In juridisch opzicht is het Nova College een stichting met de statutaire naam: Stichting voor Educatie  
en Beroepsonderwijs, gevestigd in Haarlem. Onder deze stichting vallen beroepsonderwijs en educatie. 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur dat ook het bestuur vormt 
van de Stichting Nova Contract. Onder deze stichting vallen de maritieme bedrijfsopleidingen. Stichting 
voor Educatie en Beroepsonderwijs vormt het bevoegd gezag van het Nova College en Nova Contract.

Governance
Op 1 augustus 2014 is de Branchecode goed bestuur in het mbo in werking getreden. Deze code 
bevat afspraken en handreikingen over bestuur, toezicht en de horizontale dialoog. De afspraken zijn 
niet vrijblijvend. Het Nova College heeft ze vertaald in beleid, het bestuursreglement en de reglemen-
ten van de Raad van Toezicht.
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Organigram Nova College



27

Raad van Toezicht
Het Nova College heeft een 
duidelijke scheiding tussen 
bestuur en toezicht. De Raad 
van Toezicht (RvT) houdt toezicht 
op het College van Bestuur en is 
belast met de taken en bevoegd-
heden zoals bepaald in de statuten 
en de reglementen van de RvT.

College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) 
bestuurt het Nova College en 
Nova Contract. Het CvB is ver-
antwoordelijk voor de realisatie 
van de doelstellingen van het 
Nova College en Nova Contract 
en voor de continuïteit van de 
organisatie. Het CvB zet onder 
meer het beleid en de strategie 
uit en zorgt voor uitvoering 
daarvan. Daarnaast is het 
CvB verantwoordelijk voor 
het naleven van de wetten, 
regel  geving, het nakomen van 
afspraken met ministeries en 
andere partners en voor een 
verantwoorde besteding van  
de middelen zoals vastgelegd  
in de WEB, de statuten en het 
bestuursreglement.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) is 
instemmings- en adviesbevoegd 
voordat het CvB een besluit 
neemt over bepaalde zaken op 
het gebied van het beleid en de 
organisatie. Dit is vastgelegd in 
het reglement OR Nova College. 
Daarnaast heeft het CvB de plicht 
de OR te informeren over bepaalde 
formele zaken.

Studentenraad
De Studentenraad (SR) is instem-
mings- en adviesbevoegd voordat 
het CvB een besluit neemt over 
bepaalde zaken op het gebied van 
het beleid en de organisatie. Het 
reglement van de SR bepaalt de 

samenstelling, verkiezing, werk-
wijze en bevoegdheden van de SR.

Vestigingssturing
In 2017 zijn wij overgegaan op 
sturing per vestiging. Ons onder-
wijs is nu georganiseerd over 
negentien vestigingen en depen-
dances en het onderwijsdomein 
Vavo & Educatie. Elke vestigings-
directeur heeft een verantwoor-
delijkheid voor één of meer 
vestigingen en een domein, en 
is eindverantwoordelijk voor 
onder meer:
• onderwijskwaliteit en 
 examinering;
• bedrijfsvoering van de 
 vestiging;
• de dagelijkse gang van zaken;
• rapportage aan het CvB;
• het bereiken van de prestaties
 die in het managementcontract 

staan.

De vestigingsdirecteur doet dit 
samen met zijn managementteam, 
dat bestaat uit de opleidings-
managers van de vestiging en 
de vertegenwoordiger namens 
de ondersteunende diensten 
van die vestiging. De opleidings-
managers stellen, samen met hun 
team van docenten, instructeurs 
en ondersteuners, het onderwijs-
programma op voor de studenten, 
en voeren dat uit.

Projectbureau Passend onder-
wijs/vsv
Het projectbureau Passend 
onderwijs/vsv (voortijdig school-
verlaten) is tijdelijk ingericht om 
de wetswijzigingen in het kader 
van passend onderwijs vorm 
en inhoud te geven. Het project-
bureau coördineert de vsv-aanpak 
en zorgt daarnaast voor afstem-
ming met externe partners. In 
2017 is besloten om de activi-
teiten van het projectbureau te 

laten aansluiten op het domein 
Entree. Deze overgang ronden 
we in 2018 af.

Bestuursbureau
Het Bestuursbureau ondersteunt 
en adviseert het CvB en de 
vestigingen bij het uitvoeren van 
hun taken. Het Bestuursbureau 
bestaat uit het bestuurssecretari-
aat, het bureau Audit & Control, 
het bureau Kwaliteitszorg, de 
dienst Onderwijs, de dienst 
Humanresourcesmanagement 
(HRM) en de dienst Marketing 
& Communicatie. Onderdeel van 
HRM is de Nova Academie, het 
interne scholingsinstituut voor 
en door medewerkers om hun 
deskundigheid te bevorderen. 
In 2017 heeft de ontwikkeling 
naar zelforganisatie verder 
vorm gekregen.

Bureau Bedrijfsvoering
Bureau Bedrijfsvoering onder-
steunt en adviseert het CvB 
en de vestigingen. Dit bureau 
bestaat uit de ondersteunende 
diensten Financiën en personeel 
en Facilitaire zaken. In 2017 
heeft de nieuwe afdeling Infor-
matie voorziening en -techniek 
verder vorm gekregen en is 
apart gepositioneerd naast 
bureau Bedrijfs voering.

Nova Contract
Nova Contract is het organisatie-
onderdeel waarin het Nova College 
al zijn private activiteiten heeft 
ondergebracht. Nova Contract  
is een separate stichting met 
hetzelfde bevoegd gezag en 
dezelfde Raad van Toezicht 
als het Nova College. Juridisch 
gezien staat Nova Contract los 
van het Nova College.
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2 Strategie en beleid

Sinds december 2015 heeft het Nova College een Strategisch Beleidsplan voor de jaren 2016-2018. 
Dit plan bouwt voort op het vorige beleidsplan Excelleren in betrokkenheid. In de periode 2016-2018 
blijven onze missie, visie en kernwaarden richtinggevend voor ons handelen.

Strategisch Beleidsplan 2016-2018

Het hoofddoel - de strategische paraplu - van het Nova College is Randstedelijk onderscheidend op student-

tevredenheid en landelijk op werkzekerheid.

Daarvoor zijn nodig op gebied van ‘health’: een decentrale organisatie en een lerende organisatie en op gebied  

van ‘performance’ een ondergrens om de kwaliteit te bewaken.

2.1 Strategische uitgangspunten

2.1.1 Missie

Het Nova College is een regionaal opleidingencentrum (roc). Wij leiden studenten op voor een
beroep, diploma of certificaat. Maar we zijn niet zomaar een opleider. Bij ons leren studenten meer
dan een vak: zij groeien bij ons ook als mens. De bedoeling is dat deze vakmensen vol vertrouwen
en op eigen kracht een passende vervolgopleiding kiezen of een stap zetten in hun loopbaan.
En daarmee hun dromen kunnen waarmaken.
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2.1.2 Visie

De Novavisie begint bij onze merkbelofte: bij Nova groei je als mens. Dit geldt voor studenten en mede-
werkers. We willen studenten helpen te ontdekken wie ze zijn. Wat hun kracht is, welke talenten ze hebben, 
waar ze gelukkig van worden. Studenten die steeds meer uit zichzelf leren halen en zo groeien als mens. 
Die zich niet alleen de kennis en vaardigheden van hun beroep eigen maken, maar ook de mentaliteit die 
daarbij hoort. Die begrijpen wat er later van hen wordt verwacht, hoe ze zich moeten gedragen en zo vol 
zelfvertrouwen aan hun werkende leven beginnen, en ook daar niet stoppen met groeien. Dat ze gelukkig 
zijn, bevrediging uit hun werk halen en er plezier in hebben om in hun vak te excelleren.

2.1.3 Kernwaarden

Het Nova College is niet zomaar een roc. Onze organisatie heeft een eigen identiteit. Wie wij zijn, laat 
zich omschrijven in vier kernwaarden: het Nova College biedt een plek waar iedereen zich thuis voelt, 
waar het veilig is, waar je aandacht krijgt en waar duidelijke regels gelden. Dat beloven we. Maar hoe we 
die belofte waarmaken, is per doelgroep anders. Vandaar dat we onze beloftes en visie specifiek 
afstemmen op studenten, medewerkers, voortgezet onderwijs en bedrijven en instellingen in de regio.

2.1.4 Opdracht

Het Nova College heeft de wettelijke taak om studenten op te leiden en te diplomeren voor een beroep, 
voor te bereiden op een plaats op de (regionale) arbeidsmarkt en/of op passend vervolgonderwijs. 
Daarnaast vervult het Nova College ook een socialiserende functie: we bereiden onze studenten voor op 
deelname aan de samenleving, door hen te vormen in waarden, normen en attitudes die daarvoor nodig 
zijn. Tot slot verzorgt het Nova College volwasseneneducatie en basiseducatie in het kader van terug-
dringen van laaggeletterdheid en verhoging van de maatschappelijke participatie van kwetsbare groe-
pen. Voor deze opdracht stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onze beleidska-
ders vast. In de beleidsbrief Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo geeft de minister 
aan extra inzet van mbo-instellingen te verwachten om de onderwijskwaliteit verder te versterken De 
kwaliteitsafspraken voor het mbo ondersteunen dit. De invulling die wij hieraan hebben gegeven in het 
Integraal kwaliteitsplan sluit aan op onze missie, visie en kernwaarden en draagt ertoe bij dat we onze 
ambitie waarmaken.
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2.1.5 Context

Rondom het Nova College ontwikkelt zich de Metropoolregio Amsterdam, een afgebakend en volge-
bouwd netwerk van steden. De uitdaging ligt in het volgen van, en anticiperen op, de economische 
ontwikkelingen in de regio en het bijdragen aan de vraag naar goedopgeleide vakmensen. Hiervoor zijn 
typische mbo-competenties nodig. Wij moeten ons daarom als aanbieder van vakopleidingen grondig 
verdiepen in de ontwikkelingen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Alleen als we die 
ontwikkelingen begrijpen en we ons ermee verbinden, kunnen we onze opleidingen daar adequaat op 
afstemmen en een regionale speler van belang worden.

2.1.6 Ambitie

Voor 2016-2018 hebben we een scherpe ambitie geformuleerd: in 2018 onderscheiden we ons als 
roc in de Randstad met studenttevredenheid en landelijk met werkzekerheid. Om dat te verwezenlijken, 
zetten we in op vestigingssturing en een lerende organisatie, en verlangen we van onze opleidingen  
dat ze voldoen aan de Novabrede basiskwaliteit.

Studenttevredenheid
Wij willen ons onderscheiden op het gebied van studenttevredenheid. In 2018 willen we dat voor de 
Randstad verwezenlijken. Jaarlijks neemt de studenttevredenheid toe, zodat we ons ook blijven onder-
scheiden van andere roc’s. In 2017 hebben we de studenttevredenheid tussentijds gemeten met het 
Nova Studentenonderzoek (de mini-JOB-monitor).

Werkzekerheid
Landelijk willen wij ons onderscheiden op het gebied van werkzekerheid. In 2018 willen we op dit 
gebied het beste roc zijn. We willen optimaal inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt. Om deze 
ambitie concreet te maken, hebben we in 2017 een ondergrens ingesteld op 70 procent (zie ook 
2.3.3). Dit betekent dat we op opleidingsniveau graag zien dat minimaal 70 procent van onze  
gediplomeerde alumni een jaar later aan het werk is of weer onderwijs volgt.

Lerende organisatie
Wij willen nog meer een lerende organisatie worden. In een lerende organisatie zijn lerende teams 
essentieel. En dit geldt voor alle teams uit onze organisatie, van opleidingsteams en ondersteunende 
teams tot het hogere management. Onder lerende organisatie verstaan we dat:
• alle teams een visie en een plan vaststellen met performance- en healthdoelen die met hoge 

frequentie worden geëvalueerd; teams hebben een gemeenschappelijke visie en actieplan die de 
kwaliteit waarborgen;

• we samenwerken om het onderwijs en het functioneren van de medewerkers te vernieuwen en te 
verbeteren (bijvoorbeeld met les- of werkbezoeken, door klantevaluaties te bespreken, samen werk 
of lessen voor te bereiden of te evalueren); samenwerking is onze normale manier van werken;

• we met een open houding werken, feedback geven en ontvangen op prestaties en gedrag, kennis 
delen en de voortgang van teamplannen evalueren;

• we op eigen initiatief kennis en ideeën voor innovatie en verbeteringen uitwisselen met onderwijs-
teams en met ondersteunende diensten binnen en buiten de eigen locatie;

• we opleidingen en kans op werk afstemmen, het werkveld bezoeken om te evalueren, discussiëren 
over verbeterideeën en relevante bevindingen uit (onderwijs)onderzoek overnemen;

• leidinggevenden focussen op verbetering van het onderwijs, en routines hebben zodat ze hun 
medewerkers ondersteunen en coachen om verbeterdoelen te bereiken en initiatieven te nemen,  
en ze hun medewerkers betrekken bij het oplossen van problemen.



Speerpunten
voor beleid 2017
per beleidsterrein

Externe ontwikkelingen
• Kwaliteitsafspraken mbo
• Wet versterking bestuurskracht
• Wetsvoorstel toelatingsrecht

Medewerkers
• Professionalisering
• Meerjaren-hr-beleid
• Gezondheidsmanagement 
 (Nova Vitaal)

Bestuur en bedrijfsvoering
• Implementatie Strategisch Beleidsplan
• Campusontwikkeling Haarlem en 
 Hoofddorp
• Vestigingssturing
• Informatiemanagement en ICT
• Projectportfolio

Onderwijs
• Verbeterplan beroepspraktijkvorming 
 (bpv)
• Herziening examenorganisatie
• Herziening kwali�catiestructuur
• Samenwerking vmbo-mbo-hbo
• Internationale contacten
• Integraal kwaliteitsplan (zie bijlage)
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Vestigingssturing
Door onze organisatie vanuit de vestigingen te leiden, willen wij de betrokkenheid en tevredenheid van 
studenten, medewerkers en het werkveld vergroten en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Op 
deze manier vergroten we de invloed van de onderwijsteams en scherpen we de herkenbaarheid en 
tevredenheid over onze vestigingen aan. Novabreed borgen we de kwaliteit van het onderwijsproces.

Novabrede basiskwaliteit
Om Novabrede kwaliteitskaders te bewaken, hanteren wij een basiskwaliteit voor alle opleidingen op 
deze thema’s:
• beoordeling opleiding (rapportcijfer);
• beoordeling van studentbegeleiding;
• beoordeling van bpv, jaar- en diplomaresultaat;
• kwaliteit bpv;
• borging stageplek;
• financiële positie.

2.2 Speerpunten 2017

De speerpunten van het beleid 2017 komen voort uit het Strategisch Beleidsplan en uit interne en 
externe ontwikkelingen. 

Speerpunten voor beleid 2017 per beleidsterrein

In de volgende hoofdstukken behandelen we de speerpunten per beleidsterrein. Daarin beschrijven we 
het doel, de ondernomen acties, de resultaten, aandachtspunten voor de toekomst en overige relevante 
zaken en activiteiten.
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2.3 Voortgang strategisch beleid

In 2017 hebben we verder uitvoering gegeven aan ons Strategisch Beleidsplan. In dit plan hebben  
we een scherpe ambitie geformuleerd: we zijn in 2018 Randstedelijk een onderscheidend roc met 
studenttevredenheid en landelijk met werkzekerheid. Om dat te verwezenlijken, zetten we in op 
vestigingssturing en een lerende organisatie, en verlangen we van onze opleidingen dat ze voldoen 
aan de Novabrede basiskwaliteit.
In dit tweede jaar van ons Strategisch Beleidsplan 2016-2018 is de vestigingssturing daadwerkelijk 
ingevoerd en hebben we verder vorm gegeven aan de ambitie werkzekerheid en de lerende organisatie. 
Maar we zijn ook goed op weg om onze andere ambities waar te maken.

2.3.1 Studenttevredenheid

De tevredenheid van onze studenten is een belangrijke drijfveer voor onze acties en inspanningen. 
Op basis van de resultaten van het landelijke JOB-onderzoek is de doelstelling ‘hoogste student-
tevredenheid voor de Randstad’ gerealiseerd. Dit zien we ook terug in de resultaten uit de Keuzegids 
Mbo 2018. Maar liefst negentien opleidingen hebben op basis van de keuzegids het kwaliteitszegel 
Topopleiding 2018 verdiend. In 2017 hebben we een mini JOB-enquête uitgevoerd. De resultaten 
zijn in lijn met de JOB-monitor van het jaar daarvoor. Daaruit bleek dat Nova College de hoogste 
studenttevredenheid heeft in de Randstad met een 7,2.

2.3.2 Werkzekerheid

In de samenwerking met het werkveld is de werkzekerheid een belangrijk onderdeel. Het is onze plicht 
om er zorg voor te dragen dat onze studenten uitstromen met een diploma. Een diploma geeft immers 
meer kans op succes op de arbeidsmarkt. Ook doorstromen naar een hoger opleidingsniveau is hier 
onderdeel van. Het samenspel tussen werkveld, school en student begint al tijdens de opleiding, bij 
de beroepspraktijkvorming. In 2017 zijn we volop aan de slag gegaan om onze doelen uit het bpv-
verbeterplan te bereiken.
Het verder verbeteren en uitbouwen van de relatie met het werkveld ondersteunt ons en is van belang 
om onze werkzekerheidsambitie waar te maken. We zetten daarvoor ook de grote samenwerkingsver-
banden in die wij tot stand brengen met behulp van middelen uit het Regionaal investeringsfonds mbo. 
In 2017 is ook de aanvraag voor Smart Makers Education goedgekeurd en konden de voorbereidingen 
die we al in gang hadden gezet vorm krijgen.
Om de voortgang van deze ambitie in kaart te brengen, maken we gebruik van CBS-cijfers over de 
arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde uitstromers. In 2017 hebben we afgesproken om een 
ondergrens in te stellen op 70 procent om de ambitie die we onszelf hebben gesteld concreter te 
maken. Dit betekent dat we op opleidingsniveau graag zien dat minimaal 70 procent van de gediplo-
meerde uitstromers een jaar later aan het werk is of weer onderwijs volgt. Bij elf opleidingen halen 
we deze ondergrens helaas nog niet. Ook de ambitie om landelijk de hoogste werkzekerheid te bieden 
hebben wij nog niet bereikt.

2.3.3 Lerende organisatie

We geven de lerende organisatie vorm met de Nova Academie, het interne scholingsinstituut voor 
en door medewerkers om hun deskundigheid te bevorderen. Dat doen we met interne en externe 
opleidingen, kenniscafés, het ondersteunen van leergroepen, teamontwikkeltrajecten en het begeleiden 
van MD-trajecten en intervisiebijeenkomsten.
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Met de verwachte overgang van functionerings- en beoordelingsgesprekken naar resultaat- en ontwik-
kelgesprekken beogen wij ook het lerend vermogen van de organisatie te versterken. Ook de audit-
systematiek met interne en externe auditoren in de auditpool draagt hieraan bij door uitkomsten en 
aanbevelingen breed te delen en verbeterpunten aan te pakken.
De opzet van de teamplannen is gericht op verbetering van de onderwijsprestaties. Met ondersteuning 
van MBO Beter-trajecten en LeerKRACHT bevorderen wij de verbetercultuur in de organisatie (zie meer 
hierover in paragraaf 5.1). 
Het College van Bestuur (CvB) bezoekt ieder schooljaar de vestigingen en schuift aan bij mt-vergade-
ringen. Informatie en feedback ontvangen staat hierbij voorop. Daarnaast kan het CvB op deze wijze 
verbindingen stimuleren, zowel tussen de vestigingen als in de lijn met de merkwaarden en ambities.

2.3.4 Vestigingssturing

In 2017 zijn we overgegaan op vestigingssturing. De verantwoordelijkheden voor de onderwijskwaliteit 
van een vestiging zijn daarmee bij de vestigingsdirecteur gelegd. Daarnaast draagt elke directeur 
verantwoordelijkheid voor een deel van het opleidingsportfolio, het domein. Op een aantal thema’s 
kruisen deze verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld bij bpv, examinering en afstemming over het op-
leidingsportfolio. Wij hebben afgesproken om in 2017 te onderzoeken waar zich op zo’n kruispunt 
onduidelijkheden voordoen en daar zo nodig oplossingen voor te bedenken met de ervaringen die we 
opdoen bij de overgang naar de vestigingssturing. Met onze ervaringen willen wij begin 2018 besluiten 
hoe we de uitvoering van vestigingssturing op het snijvlak van vestiging en domein zo goed mogelijk 
zullen vormgegeven.

2.3.5 Novabrede basiskwaliteit

26 opleidingen voldoen nog niet aan de Novabrede basiskwaliteit. Wij houden hier zicht op via de 
interne Novabenchmark en zetten deze resultaten van de opleidingen af tegen het landelijke beeld. 
Deze resultaten en de acties die we moeten nemen zijn integraal onderdeel van het teamplan en de 
gesprekken die het CvB met de directeuren voert. Op deze manier kijken we niet alleen naar de 
opleidingen die het nu al goed doen, maar houden we ook de vinger aan de pols bij de opleidingen 
die minder dan verwacht scoren.
Door het aanscherpen van de norm van de opbrengsten is een groter deel van onze opleidingen  
onder het niveau van de basiskwaliteit beland. Dit komt ook doordat we de beoordeling baseren op 
een driejaars gemiddelde, en de resultaten uit het verleden zijn nu eenmaal niet meer te beïnvloeden. 
Door een verdere inzet op de kwaliteitsverbetering willen wij het aantal opleidingen dat onder de 
basiskwaliteit valt verder terugdringen.

2.4 Voortgang strategische samenwerkingsverbanden

In de strategische agenda van het Nova College hebben wij een couleur locale bepaald. Dat houdt in 
dat wij per regio een accent leggen op het aanbod van onderwijs, afgestemd op de behoefte van de 
regio. In hoofdlijnen is dat voor de regio Noord techniek, voor de regio Midden zakelijke dienstverlening, 
sport, cultuur en gezondheidszorg, en voor de regio Zuid zakelijke dienstverlening, sport en logistiek. 
In deze paragraaf leest u een korte samenvatting van de inzet op de belangrijkste strategische samen-
werkingsverbanden.
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2.4.1 Gestructureerde aanpak

Een groot deel van de samenwerkingsverbanden is inmiddels ondergebracht in een aantal grote projecten. 
De afgelopen periode hebben we ingezet op de totstandkoming van deze projecten, deels op basis van 
middelen uit het Regionaal investeringsfonds mbo. Daar waar nieuwe projecten worden ontwikkeld, zetten  
wij in op vier actielijnen: kiezen, leren, werken en innoveren. Deze vier actielijnen bieden een structuur die 
door alle projecten heen goed met concrete doelen en activiteiten te vullen is. Daarnaast maakt dit de uit- 
wis selbaarheid van informatie tussen de projecten makkelijker en ondersteunt dit dus de lerende organisatie.

2.4.2 Bijdrage aan de strategische doelen

Het Nova College heeft een scherpe ambitie geformuleerd, waaraan alle activiteiten die wij ontwikkelen, 
zichtbaar moeten bijdragen. Juist ook onze samenwerkingsverbanden zetten wij in om onze strate gische 
doelen studenttevredenheid en werkzekerheid te behalen.

2.4.3 Regionale profilering

De samenwerking met bedrijven en instellingen om ons heen zetten wij zo veel mogelijk in om de regionale 
profilering invulling te geven. Voor een aantal specifieke opleidingen werken we in landelijke samenwerkings-
verbanden (CIOS, Maritieme Academie Holland, Cosmo Academy). Voor regio Noord wordt de profilering 
ondersteund door Techport en de Maritieme Academie Holland. Het profiel voor regio Midden krijgt invulling 
door Cocreatie in de zorg, Smart Makers Education en het CIOS. De profilering in regio Zuid wordt ingevuld 
door de samenwerking in het House of Logistics en het CIOS.

2.4.4 Dialoog met het werkveld

Voor bijna alle domeinen hebben wij een Raad van Advies. De leden van deze adviesraden worden door 
het CvB benoemd. Zij denken mee over de ontwikkeling van ons onderwijs en adviseren de directeur en 
de opleidingsmanagers. Eén keer per jaar nodigt het CvB de voorzitters van de advies raden uit om mee 
te praten over een actueel thema. In 2017 hebben wij hen geïnformeerd over onze inzet voor de verbe-
tering van de beroepspraktijkvorming en hun om input gevraagd.

2.4.5 Samenwerken in de onderwijsketen en met de lokale overheden

De samenwerking met het voortgezet en hoger onderwijs (vo en ho) en de lokale overheden loopt door 
bijna alle grote projecten heen. Met het vo en ho richt de samenwerking zich vooral op het optimaliseren 
van de doorlopende leerlijn. Op enkele locaties zijn wij ook verbonden door huisvesting (Hoofddorp (vo), 
Haarlem Bijdorplaan (hbo), Harlingen (vo)). Met de grote vo-scholen uit onze regio hebben wij in 2017 
diverse overleggen gevoerd om ons onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten.

2.4.6 Afstemming met roc’s uit de regio

Wij hebben regelmatig contact met collega-instellingen. In de regio hebben wij een regulier overleg met 
de roc’s uit Noord-Holland (met uitzondering van die in Amsterdam). In dit overleg is afstemming over 
het opleidingsportfolio een belangrijk gespreksthema. Ook met de andere roc’s om ons heen hebben wij 
bilateraal bestuurlijk overleg.
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3 Onderwijs

3.1 Kengetallen onderwijs

Aantal studenten mbo

2015 2016 2017

Bol 8.508 8.483 8.589

Bbl 2.322 2.443 2.508

Totaal 10.830 10.926 11.097

Aantal studenten vavo

2015 2016 2017

Vmbo 277 281 286

Havo 749 842 802

Vwo 299 335 342

Totaal* 1.212 1.352 1.330

* Omdat sommige studenten op meerdere niveaus zijn ingeschreven, is het totaal aantal studenten niet gelijk  

 aan de optelsom.

Aantal diploma’s/certificaten vavo

2015 2016 2017

Vmbo 115 98 104

Havo 292 260 280

Vwo 96 116 140

Diploma’s Totaal 503 474 524

Vmbo 76 92 90

Havo 288 343 362

Vwo 94 119 132

Certificaten Totaal 458 554 584
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3.1.1 Studenten 

In Nederland vindt de komende jaren een flinke daling plaats van het aantal jongeren tussen de 15 en  
20 jaar. Dit geldt niet voor de regio Haarlem. Wel is het zo dat we zien dat steeds meer jongeren voor  
de havo kiezen. Het Nova College heeft de ambitie om door kwalitatief goed onderwijs te bieden onze 
studentenaantallen minimaal op het huidige niveau te houden of te laten stijgen. Ook gezien de vraag 
naar medewerkers in met name de zorg en techniek. 

Het aantal mbo-studenten van het Nova College was de afgelopen jaren redelijk stabiel rond de 11.000. 
Voor het vavo ligt dat de laatste drie jaar tussen de 1.200 en 1.300 studenten.

3.1.2 Aantal diploma’s en opbrengsten

Met ingang van 1 augustus 2017 heeft de Inspectie van het Onderwijs de normen voor de onderwijs-
resultaten van het mbo gewijzigd. 
• Er is een indicator toegevoegd: Startersresultaat; het aandeel van nieuwe instromers in de instelling  

in een bepaald jaar dat in het eerste jaar gediplomeerd is uitgestroomd of het volgend jaar nog 
binnen de instelling studeert.

• De normen voor niveau 1 zijn komen te vervallen.
• De normen voor jaarresultaat en diplomaresultaat zijn verhoogd:

Tabel 1: Oude normen

Niveau Jaarresultaat Diplomaresultaat

1 60,7 45,1

2 56,5 45,2

3 65,3 67,3

4 64,2 67,3

Tabel 2: Nieuwe normen  

Jaarresultaat Diplomaresultaat Startersresultaat

Niveau Voldoende Goed Voldoende Goed Voldoende

2 67 82 61 79 79

3 68 85 70 89 82

4 68 85 70 89 82

• De indicatoren jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat worden berekend als 
 driejaarsgemiddelde. 
• De onderwijsresultaten zijn voldoende als minimaal 2 van de 3 indicatoren voldoende zijn.
• De onderwijsresultaten zijn goed als alle drie de indicatoren voldoende zijn en het jaarresultaat  

of het diplomaresultaat voldoet aan de norm voor goed.



Onderwijsresultaten over 2014-2017
Bronnen: Onderwijsresultaten 2017, Inspectie van het onderwijs en Voorlopige opbrengsten 2014-2017, Resultatenbox Nova College
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Voor het Nova College zijn de definitieve onderwijsresultaten over 2013-2016 bekend. Daarnaast zijn de 
voorlopige onderwijsresultaten over 2014-2017 bekend. Deze cijfers laten het onderstaande beeld zien.

3.1.3 Voortijdig schoolverlaten

De voorlopige cijfers voortijdig schoolverlaten van het schooljaar 2016-2017 zijn helaas gestegen  
ten opzichte van de definitieve cijfers 2015-2016. We gaan van 405 studenten naar 458. Ook landelijk 
is een kleine stijging te zien van 4,65 procent naar 4,67 procent. Voor Nova betekent het dat we nu 
weer net boven het landelijk gemiddelde zitten, namelijk 0,37 procent. Met name op niveau 3, zowel 
bol als bbl, wijken de resultaten in negatieve zin af ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 
In 2015-2016 zaten we net onder het landelijk gemiddelde. 

Landelijk gezien doen we het nog steeds goed op niveau 2, maar ook op dit niveau stijgt het aantal 
vsv’ers. In 2015-2016 was het landelijk percentage 8,68 procent en scoorde het Nova College 
6,30 procent, in 2016-2017 was het landelijk percentage 8,82 procent en 8,24 procent voor het 
Nova College. Zowel voor niveau 1 als 2 hebben we het ambitieniveau van het ministerie behaald.

3.2 Projectbureau Passend onderwijs/vsv

Het Nova College wil iedere student die zich aanmeldt passend onderwijs bieden, dat leidt tot een 
kwalificatie voor de arbeidsmarkt of doorstroom naar vervolgonderwijs. Dat betekent dat wij alle 
studenten helpen een opleiding te kiezen die bij hen past en dat wij hen zo goed mogelijk begeleiden 
op weg naar de eindstreep. De student staat bij het Nova College immers centraal. Het projectbureau 
Passend onderwijs/vsv is tijdelijk ingericht om in nauwe samenwerking met de dienst Onderwijs het 
beleid op het gebied van passend onderwijs vorm en inhoud te geven, en om voortijdig schoolverlaten 
(vsv) terug te dringen. Daarbij is het behalen van de doelstellingen die zijn vastgesteld in het vsv- 
convenant en het Integraal kwaliteitsplan leidend. Dat bereiken wij door veel aandacht te besteden  
aan onze studenten op basis van een inzichtelijke zorg- en begeleidingsstructuur, zoals vastgelegd 
in het handboek Zorg en begeleiding. Via de intakeprocedure willen we zorgen dat studenten een 
opleiding kiezen die voldoet aan hun verwachtingen en aan hun mogelijkheden, en tijdens de opleiding 
bewaken we de voortgang en bieden we intensieve begeleiding.
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In 2017 is besloten om de activiteiten van het projectbureau te laten aansluiten op het domein Entree. 
Deze overgang ronden we in 2018 af.

Het voortijdig schoolverlaten vindt vooral aan het einde van het eerste leerjaar en in het tweede leerjaar 
plaats. Als reden noemen veel studenten dat de opleiding of het beroep niet aan hun verwachtingen 
voldoet. Dat betekent dat we de opleidingskeuze nog beter moeten begeleiden. Daarbij is het van groot 
belang dat we intensiever afstemmen met het vo, omdat zij immers al een goed zicht hebben op de 
mogelijkheden van de student en zijn voorkeur voor een bepaalde studie en de haalbaarheid daarvan.  
Om ervoor te zorgen dat onze opleidingen aan de verwachtingen voldoen, is het bovendien belangrijk  
te sturen op de uitkomsten van studententevredenheidsonderzoeken en in te blijven zetten op profes-
sionalisering van docenten. Studententevredenheid blijft daarom een speerpunt in het Strategisch 
Beleidsplan 2016-2018. Het Nova College is een lerende organisatie. Professionalisering is dan ook 
een doorlopend proces, waarvoor we onder meer gebruikmaken van de Nova Academie.

In 2016 hebben wij veel overleg gevoerd om schoolzorg en professionele zorg op elkaar af te stemmen. 
Door decentralisatie van de jeugdzorg verschilt het beleid per gemeente en als regio-instituut moeten  
wij meebewegen. Omdat het gemeentelijk beleid steeds meer vorm krijgt, verloopt de afstemming ook 
steeds beter. Een zorgpunt is wel de wachtlijsten die er bij sommige hulpverleningsorganisaties zijn en de 
hulpverlening voor 18-jarigen en ouder. Daarbij lijkt de complexiteit van de problematiek bij de jongeren 
toe te nemen.

Tot slot willen wij ons extra inspannen voor niveau 1-studenten die niet doorstromen naar niveau 2.  
Als zij na hun diploma vóór 1 oktober een arbeidscontract van minimaal twaalf uur krijgen, tellen zij niet 
als vsv’er. Via onze contacten met het bedrijfsleven en gemeenten willen wij meer van deze studenten 
aan werk helpen.

3.2.1 Maatregelen voor een regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten

Het Nova College is penvoerder voor de regio West-Kennemerland en participant in de agglomeratie 
Amsterdam voor een regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten. Voor deze regeling hebben we 
deze programmaonderdelen uitgevoerd:
1. Pluspunt (zie hierna 3.2.2)
2. Intern begeleider: trajectcoach (3.2.3)
3. Jobcoach (3.2.4)
4. Vsv-coach (3.2.5)
Voor de periode 2017-2020 is voor het penvoerderschap voor de regio West-Kennemerland een 
splitsing gemaakt tussen de gemeente Haarlem als centrumgemeente en het Nova College als contact-
school. Daarnaast heeft het voortgezet onderwijs in deze regio ingezet op trajectgroepen en Haarlem 
als centrumgemeente voor de aanpak van verzuim door extra inzet leerplicht/RMC. Door dit alles 
konden we het aantal vsv’ers aanzienlijk verlagen. 

3.2.2  Pluspunt

Heeft een student nog geen startkwalificatie behaald, is hij op 1 oktober van het betreffende schooljaar 
jonger dan 22 jaar, en heeft hij een verkeerde opleidings- of beroepskeuze gemaakt? Dan begeleidt het 
Pluspunt deze student intensief bij het zoeken naar een alternatief binnen of buiten het Nova College. 
In 2016-2017 hebben 64 studenten aan een kort traject deelgenomen en 118 studenten aan een 
intensief, uitgebreid traject. Van de studenten die het korte traject doorliepen, is 69 procent voor het 
onderwijs behouden. 49 procent volgt een opleiding aan het Nova College en 20 procent is overge-
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stapt naar een andere onderwijsinstelling. Van de studenten die het lange traject doorliepen, is 
79 procent voor het onderwijs behouden. 41 procent volgt een opleiding aan het Nova College en 
38 procent is overgestapt naar een andere onderwijsinstelling.

3.2.3 Intern begeleider: trajectcoach

Trajectcoaches bieden extra begeleiding aan studenten met een meervoudige problematiek (overbelast) 
die geen startkwalificatie hebben en die voorheen geen indicatie hadden voor leerlinggebonden financie-
ring (LGF). De begeleiding is intensief en duurt minimaal drie maanden. Wij bieden deze begeleiding  
aan in de regio West-Kennemerland en in de agglomeratie Amsterdam. In 2017 hebben wij in totaal 355 
studenten begeleid. 211 van deze studenten zijn uitgestroomd, 187 van hen zijn succesvol uitgestroomd 
en 24 niet. Bij 16 studenten kwam dit door persoonsgebonden factoren, bij 1 student om instellings-
gebonden factoren en bij 7 studenten door studie- of beroepskeuzegebonden factoren.

Van de 187 succesvolle studenten hebben 38 de startkwalificatie behaald. 138 studenten volgen  
zelfstandig een (vervolg)opleiding en 11 studenten zijn overgestapt naar een ander plustraject.  
In 2018 zetten we de begeleiding voort van 144 studenten.
De trajectcoaches voor de Entreeopleiding hebben in 2016-2017 137 studenten intensief begeleid.  
25 van hen zijn succesvol doorgestroomd naar niveau 2. 31 studenten verlieten ongediplomeerd de 
opleiding. In de tabel staat een overzicht:

Entree Trajectcoach

Aantal

Mbo-1 diploma zonder doorstroom 33

Doorstroom niveau 2 Nova College 25

Doorstroom niveau 3 Nova College 1

Doorstroom niveau 4 Nova College 1

Doorstroom vavo 1

Vervolgopleiding niveau 1 Nova College 23

Vervolgopleiding niveau 1 elders 4

Diploma 1 vervolgonderwijs elders 18

Ongediplomeerde uitstroom 31

Totaal 137

3.2.4 Jobcoach

In 2017 is een jobcoach actief geweest voor de regio West-Kennemerland en de agglomeratie  
Amsterdam. De jobcoach ondersteunde bol- en bbl-studenten om werk te vinden, op voorwaarde dat  
die op 1 oktober jonger waren dan 22 jaar en geen startkwalificatie hadden. In 2017 heeft de jobcoach  
83 studenten begeleid. De jobcoach is erin geslaagd 37 studenten te plaatsen bij een werkgever.  
22 studenten hebben zelfstandig een werkgever gevonden dankzij ondersteuning van de jobcoach,  
die hen hielp bij het opstellen van hun cv en hun tips gaf. 5 studenten bleken geen hulp nodig te hebben 
en voor 18 studenten is de bemiddeling niet succesvol verlopen: zij zijn gestopt met de opleiding of 
waren niet gemotiveerd voor bemiddeling. 6 studenten bevinden zich nog in een bemiddelingstraject.
Extra aandacht is er voor niveau 1-studenten. Juist voor deze doelgroep is het vaak moeilijker werk te 
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vinden en zich zelfstandig op de arbeidsmarkt te begeven. Uit onderzoek blijkt dat dat onder andere te 
maken heeft met het beperktere netwerk van deze studenten. Dankzij bemiddeling van een jobcoach 
hebben 8 studenten met een mbo 1-diploma werk gevonden, van wie er 2 zijn doorgestroomd naar een 
niveau 2 bbl-opleiding. 2 studenten hebben zelfstandig een werkgever gevonden met hulp en tips van 
de jobcoach. 3 aspirant-studenten voor een niveau 1-bbl-opleiding zijn door de jobcoach begeleid naar 
een werkgever en zijn vervolgens gestart met de opleiding.

Wij vinden het tot onze maatschappelijke verantwoordelijkheid behoren om ook deze doelgroep te 
begeleiden naar de arbeidsmarkt. In 2018 gaan wij nog intensiever samenwerken met Entree om de 
studenten te begeleiden die in januari en voor de zomervakantie uitstromen.

Begeleiding vsv-coaches schooljaar 2016-2017

Bemiddeling jobcoaches 2017 studenten

Aanmelding zonder succesvolle bemiddeling  18

Nog in traject  6

Succesvol geplaatst  37

Door bemiddeling zelfstandig een baan gevonden  22

Totaal 83

3.2.5 Vsv-coach

In de uitval is nog steeds een significant verschil zichtbaar tussen leerplichtige studenten (16- en 17- 
jarigen) en kwalificatieplichtige studenten (18 tot 23 jaar). Voor de laatste doelgroep zetten we ons 
daarom extra in. De vsv-coaches monitoren die studenten. Voordat wij de verplichte wettelijke melding 
van verzuim doen, krijgt een student een uitnodiging voor het preventieve spreekuur. Als een student 
een hoog of verhoogd verzuim laat zien, voeren de vsv-coaches in afstemming met de studieloopbaan-
begeleiders begeleidingsgesprekken met hem. Dat gebeurt in de fase voor het preventieve spreekuur, 
of na het preventieve spreekuur als de student weer in oud verzuimgedrag vervalt.

Ook kan een begeleidingsgesprek een bezoek aan het preventieve spreekuur vervangen, bijvoorbeeld 
als de planning van de preventieve spreekuren niet strookt met het rooster van de student. Sommige 
studenten zijn tweemaal op gesprek geweest.

Begeleiding vsv-coaches schooljaar 2016-2017

Stand van zaken op 1 oktober 2017 studenten

Gediplomeerd 15

Vervolgonderwijs Nova 133

Gestopt bij Nova, geen vsv 14

Gestopt bij Nova, vsv 23

Totaal 185

Aantal gevoerde gesprekken 220
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3.2.6  Intern begeleider leerlinggebonden financiering

Tegelijk met passend onderwijs heeft het Nova College de intern begeleider leerlinggebonden financie-
ring ingevoerd (IB/LGF), als vervanger van de LGF-coach. De IB/LGF voert de extra ondersteuning uit  
die is overeengekomen in de bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Onze doelstelling in 2015 was om 
de overgang van LGF naar passend onderwijs naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Daarin zijn we 
geslaagd.
Op het gebied van LGF hebben we in 2016 en in 2017 extra aandacht besteed aan het pedagogisch-
didactisch handelen in de klas. Dit gebeurde met scholing en coaching op basis van de behoefte van 
IB/LGF’s en docenten.
Expertisecentrum Passend Onderwijs (ExPO) ondersteunt de begeleiding van studenten met beperkingen 
van cluster 1 tot en met 4.

In 2014 waren er 283 studenten met een profiel 2 LGF. Dat aantal is in 2015 gestegen naar 328,  
van wie er 15 voortijdig uitvielen zonder startkwalificatie (vsv). In 2016 steeg het aantal opnieuw, nu 
naar 392 studenten, waarvan 22 vsv’er werden. Ook 2017 liet weer een stijging zien: 435 studenten, 
waarvan 24 vsv’er werden.

3.2.7 Schoolmaatschappelijk werk

Het Nova College heeft met het schoolmaatschappelijk werk een laagdrempelige zorgvoorziening voor 
zijn studenten. Iets minder dan zevenhonderd studenten hebben gebruikgemaakt van schoolmaatschap-
pelijk werk of de schoolpsycholoog. Dat aantal is een kleine daling ten opzichte van het jaar daarvoor.  
De hoofdtaken van schoolmaatschappelijk werk zijn:
• kortdurende hulpverlening aan studenten en/of hun ouders of verzorgers (vijf tot zes gesprekken);
• ondersteuning of consultatie voor opleidingen, studieloopbaan- en trajectbegeleiders;
• samenwerken met, of verwijzen naar, externe partijen, zoals Jeugdzorg, Jeugd Riagg, verslavingszorg 

of schuldhulpverlening. Het schoolmaatschappelijk werk is ook onderdeel van het zorgadviesteam in 
de regio.

 
De nadruk ligt op het sociale aspect van de problematiek bij onze studenten, zoals financiële problemen, 
gedragsproblemen, problemen op school, conflicten, gescheiden ouders, rouwverwerking of verslaving. 
Tot de taak van de schoolmaatschappelijk werker (smw’er) behoort ook huisbezoeken afleggen, als 
studenten of ouders moeilijk te benaderen zijn. Daarnaast bieden wij assertiviteitstraining en faalangst-
training aan. Steeds meer studenten maken hier gebruik van. Ook de afstemming in de keten is een 
belangrijke taak voor de smw’er.

In het uitvalpercentage van studenten die begeleiding hebben gehad van schoolmaatschappelijk werk, 
hebben we voor het derde jaar onderscheid gemaakt tussen studenten die de opleiding willen blijven 
volgen en studenten die al in een uitstroomtraject zitten. Het aantal studenten in een uitstroomtraject  
is sterk afgenomen tot 2,6 procent van het totale aantal waarvan de uitstroom bekend is. (Schooljaar 
2015-2016, 30 van de 650 studenten). Voor de laatste groep zien we de begeleiding van schoolmaat-
schappelijk werk als nazorg.
Dit jaar is het percentage vsv gestegen van 5,1 procent (schooljaar 2015-2016, 33 van de 653 
studenten) naar 6,6 procent (40 van de 609 studenten).

Het takenpakket van het schoolmaatschappelijk werk breidt zich uit; zo neemt het ook het taakgebied 
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld voor zijn rekening: smw’ers zijn aanspreekpunt bij radicalisering 
en spelen een rol bij de regeling leermiddelen voor de minima.
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3.3 Onderwijskundige ontwikkelingen

In deze paragraaf gaan we in op herziening van de kwalificatiedossiers en de invoering van de  
keuzedelen, de examinering, aansluiting vo-mbo-hbo, beroepspraktijkvorming en op de internationale 
contacten.

3.3.1 Herziening kwalificatiedossiers en keuzedelen

In 2017 lag de nadruk op de uitvoering van de herziene kwalificatiedossiers. Alle studenten die in 
2016-2017 begonnen, zijn gestart met de nieuwe structuur. De eerste keuzedelen zijn aangeboden 
en de eerste ervaringen zijn opgedaan met het laten kiezen van de studenten. Om docenten te 
ondersteunen in het begeleiden van deze studenten, zijn er drie startbijeenkomsten geweest, in 
samenwerking met YoungWorks. Deze bijeenkomsten zetten we in 2018 voort. De uitvoering van de 
basis- en profielkerntaken liep naar verwachting. De eerste examens hiervoor zijn zonder problemen 
verlopen. Ook de eerste examens van keuzedelen zijn afgenomen. 

De onderwijslogistiek en examinering van de keuzedelen stonden dit jaar prominent op de agenda van 
het Platform Herziening Kwalificatiestructuur (Platform HKS). Het keuzeproces blijkt nogal wat voeten 
in de aarde te hebben. Zo is de doorlooptijd bij het maken van een keuze lastig, evenals de administra-
tieve processen die erbij komen kijken. In totaal biedt het Nova College 141 verschillende keuzedelen 
aan. Die keuzedelen staan beschreven in de onderwijsleidraad, zodat iedere student inzicht heeft in  
het aanbod, uitvoering en examinering ervan. De nadruk van het aanbod ligt op verdiepende en ver  - 
bredende keuzedelen, om zo de werkzekerheid voor studenten te vergroten.

Om de onderwijslogistiek voor de keuzedelen te verstevigen, een systeem van inschrijving te ontwikke-
len en keuzedelen aan te bieden over de opleidingen en vestigingen heen, gaat in 2018 het project 
keuzedelen van start onder verantwoordelijkheid van een projectleider. Het Platform HKS blijft hierbij 
nauw betrokken om de verbinding tussen de verschillende partijen rondom keuzedelen zeker te stellen.

3.3.2 Examinering

Onderstaande bevindingen zijn een samenvatting van de jaarverslagen van alle examencommissies en 
gebaseerd op het examenjaar 2016-2017. Beleid rondom examinering is conform de uitgangspunten 
van de mbo-agenda: inkoop tenzij dit niet mogelijk is. 

De samenstelling van de examencommissies is met ingang van 1 augustus 2017 aangepast aan de 
nieuwe wetgeving. In alle examencommissies zit een docent en een betrokkene vanuit het bedrijfsleven. 
Alle leden van de examencommissies zijn benoemd door het College van Bestuur. Hiermee voldoen alle 
examencommissies aan de wet.

Afgelopen jaar is ingezet om de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de examinering te vergroten. 
De betrokkenheid varieert van mee construeren van examens, adviseren over examinering in de 
beroepspraktijk tot aan uitvoering van examens in de beroepspraktijk. Het gesprek hierover verloopt
via de adviescommissies.

Uit de jaarverslagen van de examencommissies blijkt dat afgelopen jaar examenfunctionarissen op 
grote schaal geschoold zijn in hun betreffende rol. Ook alle  examencommissies zijn geschoold. 
Nieuwe leden van examencommissies, inclusief de betrokkenen uit het bedrijfsleven, zijn geschoold. 
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Alle secretarissen vanuit de examencommissie nemen deel aan de expertgroep examinering met 
ondersteuning van verschillende beleidsmedewerkers. De expertgroep komt iedere maand bij elkaar. 
Bespreekpunten zijn vernieuwingen op het gebied van wet- en regelgeving, examenreglement, hand-
boek examinering en kalibreren van casuïstiek rondom alle processen van de Procesarchitectuur 
Examinering. Deze bijeenkomsten dragen bij aan de professionalisering van de examenorganisatie. 

Alle examencommissies hebben de kwaliteit van hun opleidingen op de standaarden exameninstrument 
en afname en beoordeling met tenminste een voldoende beoordeeld. Verbetermaatregelen om de 
kwaliteit van de examinering verder te vergroten zijn in de jaarverslagen van de examencommissies 
opgenomen. 

Voor komend jaar ligt de nadruk op het herijken van een visie op examinering in de bpv door iedere 
examencommissie. Daarnaast heeft de implementatie van de nieuwe examenproducten in het kader  
van de herziening kwalificatiestructuur de aandacht. Afgelopen examenjaar hebben de studenten nog 
geen gebruik gemaakt van het aanvragen van niet-gekoppelde keuzedelen.

Afgelopen examenjaar zijn er 2 onregelmatigheidsincidenten gemeld bij de inspectie. In goed overleg 
met de inspectie zijn hier passende maatregelen op genomen en zijn de incidenten afgehandeld.

Aantal diploma’s beroepsonderwijs 

2015 2016 2017

Bekostigd 3.137 3.284 3.342

Onbekostigd 255 9 11

Aantal diploma’s en certificaten vavo

2015 2016 2017

Diploma’s 503 474 524

Certificaten 458 554 584

Aantal diploma’s/certificaten vavo

2015 2016 2017

Diploma’s Vmbo 115 98 104

Havo 292 260 280

Vwo 96 116 140

Totaal 503 474 524

Certificaten Vmbo 76 92 90

Havo 288 343 362

Vwo 94 119 132

Totaal 458 554 584

Onderwijsresultaten vavo 2016-2017 (voorlopige cijfers)

Discrepantie CE-cijfer

Vmbo-tl 0,16 5,87

Havo 0,25 5,76

Vwo 0,44 5,84
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3.3.3 Aansluiting vo-mbo-hbo

In 2017 is er veel bereikt in een goede aansluiting tussen vo en mbo, en mbo en hbo.

Vo-mbo
In 2017 hebben we uitvoering gegeven aan de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot 
het mbo. Alle intakeactiviteiten zijn opnieuw tegen het licht gehouden. Er zijn 44 opleidingen vastge-
steld die een maximaal aantal studenten kunnen plaatsen. Een aantal opleidingen van CIOS, Maritiem, 
Marketing en Media en Dans en Theater die in de ministeriële regeling zijn genoemd, stellen aanvul-
lende eisen bij de intake. We hebben een inhoudelijk kader vastgesteld voor het bindend studieadvies  
in het eerste opleidingsjaar.

In samenwerking met de vo-onderwijskoepels Dunamare, IRIS en SVOK hebben we een uitgebreide 
data-analyse uitgevoerd van de leerlingstromen van het vmbo naar het Nova College. Op basis daarvan 
wijzen we een aantal kansrijke plekken aan op de aansluiting van profiel naar opleidingscluster, om de 
beroepsgerichte programmatische aansluiting structureel te verbeteren. Het doel daarvan is om een 
student leerwinst te bieden als hij een bepaald profiel heeft gedaan op een vmbo of verwante opleiding 
en doorstroomt bij het Nova College. Dat kan in de vorm van een verdiepend, verkortend of verrijkend 
programma. In 2018 vormen we werkgroepen om dat uit te werken.

Mbo-hbo
Binnen de regio is er ook in het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het ontwikkelen en uitvoeren van  
het keuzedeel voorbereiding hbo. Dat keuzedeel heeft een sectorale invulling, zodat het aansluit bij de 
beroepskeuze van de student. Inmiddels zijn niveau 4-studenten in de opleidingen ICT, Marketing en 
Media, Sport en Zorg en Welzijn aan de slag met de inhoud van het keuzedeel, al is het nog niet altijd 
onderdeel van de diploma-eisen van die studenten. Het bijbehorende examen is vastgesteld. Aandachts  - 
punt is de ondersteuning van medewerkers mbo-hbo, want door het toenemende aantal studenten 
neemt het beroep op hen, en ook op (hbo-)locaties, toe. Het komend jaar maken we een plan waarin 
staat hoe we de ontwikkeling en opschaling van het keuzedeel het best vorm kunnen geven. Kijk voor 
meer informatie op mbohbo-nhf.nl.
Om de doorstroom van mbo-studenten naar het hbo soepel te laten verlopen, heeft het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen subsidie beschikbaar gesteld. Landelijk hebben studenten in een 
‘StudentLab’ ideeën ontwikkeld om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. Op basis van deze 
ideeën heeft het Nova College op 1 januari 2018 een aanvraag ingediend voor subsidiering van zoge  - 
heten hackatons. Daarin maken studenten actief kennis met hbo-vaardigheden door een onderwijs- 
module mbo-hbo te schrijven.

3.3.4 Beroepspraktijkvorming

We verbeteren de beroepspraktijkvorming (bpv) binnen de Kwaliteitsafspraken mbo 2016-2018 
verder met diverse Novabrede maatregelen. Om tussentijds te bepalen welke resultaten deze maat-
regelen opleveren, hebben we het reguliere bpv-bedrijvenonderzoek en de mini-JOB-monitor uitgevoerd.  
Daaruit blijkt dat bedrijven tevredener zijn over de kwaliteit van onze stagiairs en de begeleiding die  
we ze geven: 7 van de 8 doelen zijn gehaald. De gemiddelde score van de bedrijventevredenheid is 
toegenomen van een 3,4 naar een 3,5 op een vijfpuntsschaal.

Onze inspanningen werpen ook de eerste vruchten af als het gaat over de tevredenheid van studenten. 
Studenten blijven van mening dat ze voldoende leren op hun stageplaats. Blijkbaar slagen we erin de 
juiste stagebedrijven aan ons te binden, zodat we de juiste student bij het juiste bedrijf kunnen plaat-
sen. Op andere onderdelen zien we ook een lichte verhoging van de tevredenheid van studenten. De 
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maatregelen die hiervoor naar verwachting meer effect zullen hebben, zijn inmiddels ingezet: het duurt 
even voordat alle studenten die een stage volgen ook voordeel van deze maatregelen zullen hebben. 
Zie voor meer informatie de tussenrapportage bpv, juli 2017.
De behaalde resultaten zijn als voldoende beoordeeld door MBO in Bedrijf. Dat bepaalde de hoogte  
van de prestatiebekostiging in 2017. In 2018 volgt een tweede en laatste tussenmeting en bijbeho-
rende prestatiebekostiging. Het bpv-verbeterplan van Nova College loopt nog door tot en met 2020.

3.3.5 Internationale contacten

Alle domeinen hebben in 2017 internationale contacten onderhouden. Zo doen alle studenten van 
Maritiem en Logistiek internationale ervaring op tijdens hun stages voor binnenvaart en zeevaart. 
Studenten van CIOS, Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek (GWL), Techniek en Economie 
hebben deelgenomen aan internationale mobiliteitsprogramma’s in de verschillende bol-opleidingen.  
In alle domeinen is er sprake van groei, zowel op het gebied van mobiliteit als in de verbreding van 
projecten en partners in het buitenland. 

Uitgaande mobiliteit
In totaal zijn in 2017 721 studenten op internationale stage geweest. Uitgaand van alle verblijven in het 
buitenland van enkele dagen tot een halfjaar, is er een groei tot ruim 7 procent te zien. Hiermee is het 
doel om de mobiliteit te verhogen tot 6 procent gehaald (het landelijk gemiddelde is 7 procent). In 
totaal hebben in het afgelopen jaar 85 stafmobiliteiten plaatsgevonden; dat is 7 procent van het aantal 
medewerkers. Medewerkers maakten dienstreizen om buitenlandse partners te bezoeken, scholing te 
volgen, studenten tijdens hun Ibpv te bezoeken of om aan een internationale conferentie deel te nemen. 
Van alle mobiliteiten vonden er 497 zonder, en 309 met (eigen) subsidie plaats.

Er waren 4 stafmobiliteiten en 45 studentmobiliteiten buiten de EU, onder meer als een uitwisseling 
met het Oakton Community College in Chicago, waar we de eerste stappen hebben gezet voor een 
nieuw partnerschap. Van GWL gingen niveau 2-studenten naar Engeland voor een stageweek, en is  
een studiereis voor studenten georganiseerd naar Zweden om daar kennis te maken met het Zweedse 
onderwijs en de stagepraktijk. Nieuw in 2017 was de pop-upschool in Zweden: het excellentieproject; 
studenten Werktuigbouw leren lassen in Zweden. Dit project werd uitgevoerd door niveau 2-studenten 
en afgesloten met een lascertificaat. Medewerkers van Scheepvaart, Transport & Logistiek (STL) 
verzorgden een cursus in Londen voor schipper-leermeester voor Tideway en workshops in St.Peters-
burg voor scheepsofficieren.

Binnen ons excellentieprogramma hebben we extra aanbod ontwikkeld in de vorm van een pop-up-
school@home, die in Nederland plaatsvond. Daaraan waren meerdere opleidingen van twee domeinen 
en studenten uit Engeland betrokken. Ook vond een nieuwe pop-upschool plaats in Portugal, waaraan 
studenten Economie hebben deelgenomen.

In de tabel zijn geregistreerde mobiliteiten per domein gesplitst. De mobiliteiten hebben plaatsgevonden 
tussen 31 december 2016 en 1 januari 2018. De studenten van STL hebben met financiële steun van 
Erasmus+ een internationale bpv gevolgd op een Noors tallship. Vrijwel alle andere studenten van dit 
domein hebben deelgenomen aan internationale projecten.
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Mobiliteit per domein

Domein Studenten Medewerkers

CIOS 327 22

Economie 194 6

Techniek/ICT 122 42

GWL 68 12

STL 10 7

Diensten - 3

Totaal 721 92

Inkomende mobiliteit
Naast uitgaande mobiliteit ontving het Nova College studenten en collega’s uit onder andere Denemarken, 
Turkije, Letland, Engeland, Zweden, Spanje en Duitsland. De bezoeken vonden plaats in het kader van 
kennisuitwisseling met partners en uitwisselingsprogramma’s voor studenten en docenten. STL verzorgde 
trainingen voor internationale deelnemers aan scheepsmanagement.

Subsidie
In juli 2015 is Call 2015-2017 gestart; het budget van € 409.428,- dat daarvoor was toegekend voor 
zowel studenten als medewerkers, was al besteed in augustus 2016. Call 2016-2018 (€ 349.599,-)  
is in juli 2016 van start gegaan en inmiddels hebben we ruim 90 procent van het toegekende bedrag 
besteed. Call 2017-2019  (€ 400.927,- ) is gestart in juli 2017, en daarvan hebben we inmiddels 
ongeveer de helft besteed.

Internationaal en intercultureel bewustzijn
Keuzedelen internationalisering I en II en het keuzedeel Engels bieden onze studenten meer verdieping 
en verbreding en extra voorbereiding op het hbo, en ze vergroten het internationale en interculturele 
bewustzijn. De eerste keuzedelen zijn al gevolgd. Naast tweejaarlijks overleg met de coördinatoren van 
het consortium van ID-College, Horizon College en het Clusius (CHIC) vanaf 2015, vindt vanaf dit jaar 
ook structureel overleg plaats met de coördinatoren van netwerk RADIX, dat bestaat uit Koning Willem I, 
Horizon College, ROC Midden Nederland, het Graafschap College, Friesland College, Noorderpoort, ROC 
Twente en het Nova College. In deze consortia bespreken en evalueren we onder andere regelgeving en 
procedures, gaan we na waar en hoe samenwerking plaats kan vinden en coördineren we uitwisseling 
voor medewerkers met de VS. De coördinator internationalisering heeft samen met de klankbordgroep 
MBO Academy van Nuffic scholing ontwikkeld en een pilot gedraaid. Het gaat hier om scholing voor 
medewerkers die in hun functie met internationalisering te maken krijgen.

3.4 Opleidingsportfolio

In 2017 hebben wij een aantal opleidingen aan ons portfolio toegevoegd, namelijk:
• Eerste monteur mechatronica (niveau 3)
• Manager/bedrijfsleider Fastservice (niveau 4)
• Eerste medewerker Fastservice (niveau 3)
• Medewerker Fastservice (niveau 2)
• Leidinggevende Travel & Hospitality (niveau 4)
• Zelfstandig medewerker Travel & Hospitality (niveau 3)
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De voorbereidingen voor het uitvoeren van deze opleidingen zijn met uitzondering van de Travel & 
Hospitality-opleidingen in 2017 in gang gezet. Over deze laatste opleiding zijn wij in overleg met het 
ROC van Amsterdam. Daarnaast hebben we voor de volgende opleidingen een aanvraag ingediend  
voor een derde leerweg:
• Stuurman werktuigkundige kleine schepen
• Stuurman kleine schepen
• Stuurman alle schepen

In het reguliere overleg met de roc’s uit Noord-Holland (met uitzondering van die van Amsterdam) is 
afstemming over het opleidingsportfolio een belangrijk gespreksthema. We bespreken voornemens  
voor het beginnen of beëindigen van opleidingen met elkaar. Met de andere roc’s stemmen wij het 
opleidingsportfolio af aan de hand van actuele ontwikkelingen.

3.5 Innovaties

Practoraten
In 2017 is Joke Christiaans gestart als practor Ouderenzorg en wijkgericht werken. Ook is in 2017 het 
besluit genomen het practoraat Zorgtechnologie te starten met als practor Laurence Alpay per 1 januari 
2018. Tom Hogendoorn was in 2016 de eerste practor van het Nova College met Smart Technology 
Skills. De practoraten werken in 2018 aan een gezamenlijke visie op practoraten binnen het Nova 
College. Met praktijkgericht onderzoek gaan de practoren innovatievragen en de uitdagingen waar de 
beroepspraktijk voor staat en die het onderwijs verder helpen, in kaart brengen.
 
Speedboten
Het Nova College is in 2017 gestart met Nova Speedboot, een innovatieprogramma om kleinschalige 
experimenten van (gelegenheids)teams te faciliteren om daarmee het onderwijs te vernieuwen. Na een 
oproep op Nova Portal, het intranet van het Nova College, kwamen 39 aanvragen binnen. Daaruit zijn 
14 ‘speedboten’ geselecteerd. De onderwerpen liepen uiteen van bijvoorbeeld een Juridisch loket voor 
en door studenten tot een binnentuin voor proefjes voor het laboratoriumonderwijs. De resultaten van 
deze programma’s zijn gepresenteerd op de Nova Bootcamp in 2018 en er zijn filmpjes van gemaakt 
onder de naam Nova Innovatielab, want het doel is ook om de ideeën verder binnen het Nova te delen 
en te leren van elkaar.
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2017 in beeld

9 Studenten Nova College Orde en Veiligheid leren EHBO Rode Kruis Haarlem geeft cursus EHBO voor eerstejaars studenten van  

de opleidingen Beveiliger en Handhaver van het Nova College als onderdeel van het keuzedeel ARBO, Kwaliteitszorg en Hulpverlening.  

10 Showtime voor studenten Medewerker entertainment, vrije tijd en evenementen van Cosmo Academy Alle studenten hebben 

in maart een spetterende show gegeven. 11 Grenzen verleggen met Techport Centre Gemeente Velsen, Nova College en Tata Steel heb-

ben een intentieovereenkomst getekend om te komen tot Techport Centre bij het nieuwe Technolab van het Sluis Haven Informatie Punt 

(SHIP). 12 Talitha van den Elst gestart Op 1 mei is Talitha van den Elst begonnen als lid van het College van Bestuur. Met haar komst 

wordt het College van Bestuur tijdelijk uitgebreid tot drie leden. Op deze manier kan Ed van den Berg Talitha inwerken voordat hij met pensioen 

gaat. 13 Subsidie voor Smart Makers Education Minister Jet Bussemaker maakte in mei bekend dat het Nova College, 3D Makers Zone, 

Hogeschool Inholland, provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem een subsidie toegekend hebben gekregen voor het innovatieve onder-

wijsproject Smart Makers Education vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo. 14 Nova Uitblinker in top 3 Merna Elgohary bereikte de 

top 3 tijdens het Ambassadeursgala op 23 november. 15 Wethouders bezoeken Nova Zorg voor de Buurt De Haarlemse wethouders  

Jur Botter en Merijn Snoek brachten in november een werkbezoek aan het wijkleerbedrijf Nova Zorg voor de Buurt aan het Drilsmaplein in 

Haarlem. 16 Opzet oriëntatietrajecten vernieuwd De oriëntatietrajecten voor een kleine duizend 4e-jaars vmbo zijn in 2017 van start ge-

gaan in een nieuwe vorm. Nu kunnen ook leerlingen van het vmbo basis meedoen. De oriëntatietrajecten zijn flexibeler en leerlingen kunnen 

een middag in de praktijk kijken, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of bij Bouwmensen en Installatiewerk Noord-Holland. 
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4 Medewerkers

Speerpunten medewerkers

Professionalisering: 

Integraal kwaliteitsplan

• Resultaat- en ontwikkelgesprekken

• Bekwaamheid management

• Scholing

Gezondheidsmanagement:

Nova Vitaal

• Veiligheid

• Verlaging ziekteverzuim

• Gezondheidsbeleid

Lerende organisatie

Integraal kwaliteitsplan

• Strategische personeelsplanning (SPP)

• Teamontwikkeling

Betrokken medewerkers zijn essentieel voor goed onderwijs, of zij nu werken in het primaire proces  
of het primaire proces ondersteunen. Daarom bieden we medewerkers alle steun om te groeien in hun 
vak en invulling te geven aan hun taken. Onze missie is dan ook: bij het Nova College groei je als mens.  
Om een lerende organisatie te worden staat de eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling van mede-
werkers centraal. We hebben dit vertaald naar de kerncompetentie zelfontwikkeling: de bereidheid 
jezelf te ontwikkelen op basis van een verbeterd zelfinzicht.

Het centrale thema studentverwachting uit het Strategisch Beleidsplan hebben we ingevuld met de 
kerncompetentie klantgerichtheid. Klantgericht zijn betekent: ‘een hoge prioriteit geven aan tevredenheid 
van klanten en/of interne medewerkers en aan het verlenen van service of hulp, en daarnaar handelen’. 
Het Nova College wil voor medewerkers vooral een werkgever zijn die voortdurend de ontwikkeling  
van deze en andere competenties, attitudes en talenten stimuleert en ondersteunt. De Nova Academie 
maakt dit mogelijk door de deskundigheid van docenten en medewerkers te bevorderen en kennis te 
delen.

Het Nova College heeft in een plan van aanpak aangegeven hoe we medewerkers en teams professio-
naliseren. Dat vloeit voort uit een bestuursakkoord tussen de werkgevers in het mbo, verenigd in de 
MBO Raad, en het ministerie van OCW. Het plan van aanpak heeft een vervolg gekregen in de ambities 
die in het Integraal kwaliteitsplan zijn opgenomen, zie hiervoor de bijlage. In de tabel hiervoor staan de 
speerpunten van het hr-beleid voor onze medewerkers.

4.1 Kengetallen medewerkers

Aantal medewerkers/fte Nova College (peildatum 31 december)

 2015 2016 2017

Medewerkers 1.249 1.265 1.293

Fte 963 977 992

In 2017 was voor het Nova College 985 fte begroot. Vanwege de transitie van domeinsturing naar 
vestigingssturing in 2016 zijn de ondersteunende functies op 1 augustus 2016 overgeplaatst van 
bureau Bedrijfsvoering naar de vestigingen. In onderwijsfuncties is er ten opzichte van 2017 een 
toename van ongeveer 10 fte, en in ondersteunende functies een toename van ongeveer 6 fte. 
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De functieverdeling van de medewerkers van het Nova College

December 2015 2016 2017

fte % fte % fte %

Vestigingen Docenten LB 199 20 208 21 228 23

Docenten LC 324 34 317 33 309 31

Docenten LD 25 3 27 3 28 3

Unitdirecteuren/

Opleidingsmanagers

46 5 50 5 53 5

 Instructeur/ Onderwijsassistent/  

 Begeleider-opleider

23 2 25 3 26 2

 Ondersteunend 73 8 161 16 167 17

Vestigingen totaal 690 72 788 80 811 81

Projecten 52 5 57 6 46 5

Management/bedrijfsvoering 221 23 132 14 135 14

Totaal Nova College 963 100 977 100 992 100

Instroom en uitstroom medewerkers Nova College

December 

2016

Instroom 

2017

Uitstroom 

2017

December 

2017

Aantal medewerkers 1.265 155 127 1.293

  
Er is een toename in uitstroom van medewerkers; die hebben we in de volgende tabel uitgewerkt.  
Het verlooppercentage in 2016 was 7,1 procent en in 2017 9,9 procent. Met name pensionering en 
ontslag op eigen verzoek zijn belangrijke redenen. Dit laatste is te verklaren door economische groei  
en verbetering van de arbeidsmarkt.

Uitstroom medewerkers Nova College

2015 2016 2017

FPU/pensioen 33 24 34

Einde tijdelijke aanstelling 23 35 31

Arbeidsongeschiktheid 1 1 4

Overlijden 4 1 3

Eigen verzoek 40 29 50

Overig 2 1 5

Totaal 103 91 127
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Verhouding voltijd- en deeltijdbetrekkingen Nova College

December 2015 2016 2017

Voltijd 35% 26% 34%

Deeltijd 65% 74% 66%

Verhouding man-vrouw

December 2015 2016 2017

Man 41% 41% 41%

Vrouw 59% 59% 59%

Verhouding vaste en tijdelijke formatie Nova College

December 2015 2016 2017

fte % fte % fte %

Formatie vast 833 87% 857 88% 846 85%

Formatie tijdelijk 130 13% 120 12% 146 15%

Totaal 963 100% 977 100% 992 100%

Bij het Nova College is het beleid dat een vast dienstverband pas ingaat nadat een medewerker eerst 
twee jaar een tijdelijk dienstverband heeft gehad. In 2017 zijn 30 medewerkers doorgestroomd van 
een tijdelijke naar een vaste functie.

Werving 

2015 2016 2017

Totaal aantal vacatures 137 141 180

Percentage vacatures intern vervuld 14% 13% 12%

Gemiddelde doorlooptijd in dagen voor extern vervulde vacatures, 

gerekend van vacaturestelling tot aanstellingsbrief

47 42 40

Leeftijdsopbouw Nova College

December 2015 2016 2017

Tot 24 jaar 1% 1% 1%

25-34 jaar 10% 10% 10%

35-44 jaar 19% 18% 19%

45-54 jaar 30% 29% 28%

55+ 40% 42% 42%

Ziekteverzuim

2015 2016 2017

Verzuimpercentage 4,6% 4,8% 5,3%

Verzuimpercentage waarbij we verzuim langer  

dan 1 jaar buiten beschouwing laten

4,3% 4,8% 4,6%
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Werving
We zien een toename in het percentage langdurig zieken. Psychosociale klachten zijn belangrijke 
oorzaken van het langdurig verzuim. In 2015 is het verzuimbeleid aangescherpt. De leidinggevende 
voert de regie bij (dreigend) verzuim. Daarnaast heeft het Nova College aandacht voor werkdruk en 
psychosociale belasting en is er aandacht voor een gezonde leefstijl in Nova Vitaal (zie voor meer 
hierover paragraaf 4.3.1).

Flexibele formatie

Onderverdeling inhuur extern personeel (in euro’s)

Detachering Uitzendkrachten Overig (zoals zzp) Totaal

2015 255.243 650.460 731.196 1.636.899

2016 441.392 974.144 1.077.524 2.493.060 

2017 66.362 372.059 1.511.439 1.949.860

Functioneren en beoordelen
Het uitgangspunt bij het Nova College is dat iedere medewerker aandacht krijgt met een functionerings- 
en/of beoordelingsgesprek. De stijgende lijn in het aantal gesprekken heeft niet doorgezet. De tabel 
toont de ratio van het aantal functionerings- en/of beoordelingsgesprekken per medewerker. De resul-
taat- en ontwikkelgesprekken staan niet in de tabel. 

Functionerings- en/of beoordelingsgesprekken

2015 2016 2017

Medewerkers 1.249 1.265 1.293

Gesprekken 1.607 1.546 1.275

Ratio 1,29 1,22 0,98

In 2015 is het beleid voor functioneren en beoordelen tegen het licht gehouden, wat heeft geleid  
tot resultaat- en ontwikkelgesprekken in een pilot met in totaal 158 medewerkers uit 19 teams.  
De gesprekscyclus richt zich op het resultaat en de ontwikkeling van individuele medewerkers binnen 
de context van het eigen team, in plaats van functioneren/beoordelen. Uit een evaluatie van de pilot 
bleek dat de medewerkers overwegend positief waren over de voorbereiding en de wijze van gespreks-
voering. Wel duren de gesprekken langer. Dit is een mogelijke verklaring voor de terugloop in het aantal 
gesprekken. De pilot is daarom verlengd en uitgebreid met het SMART maken van afspraken, intervisie-
bijeenkomsten en training met een acteur. Daarnaast zijn we een tweede pilotgroep gestart waarin ook 
directeuren ervaring opdoen met deze manier van zich richten op resultaat en ontwikkeling. In 2017 
hebben in totaal 214 medewerkers en 24 managers deelgenomen; zie ook het Integraal kwaliteitsplan 
(IKP).

Eind 2017 hebben we op basis van de evaluatie nieuw beleid ontwikkeld, dat we naar verwachting in 
2018 vastleggen en eind 2018 Novabreed doorvoeren.
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4.2 Hr-beleid en ontwikkeling

Het programmamanagement MBO15 monitort de voortgang en resultaten van de activiteiten uit het 
plan van aanpak over professionalisering. MBO15 heeft aan De Argumentenfabriek gevraagd om een 
boek samen te stellen dat mbo-scholen kan helpen om snel (verder) te professionaliseren. Samen met 
drie andere roc’s hebben de manager HRM en twee directeuren van het Nova College in een denktank 
een boek samengesteld: Weet, denk, doe! Snel professionaliseren in het mbo, dat in maart 2015 is 
verschenen. Onze medewerking is gevraagd, omdat wij aantoonbaar succesvol zijn met bijvoorbeeld 
beter functionerende teams, een hogere studenten- en medewerkerstevredenheid en minder school-
verlaters. Aan de hand van dit boek is in een aantal sessies met vertegenwoordigers uit alle geledingen 
van het Nova College de hr-doelen voor de periode 2016-2018 gedefinieerd. In de doelstellingen  
zijn ook punten uit het IKP opgenomen, zoals het ontwikkelen en implementeren van resultaat- en 
ontwikkelgesprekken.

Strategische personeelsplanning
Een van deze doelstellingen is een onderzoek uitvoeren in de teams om een strategische personeels-
planning op te leveren in 2018. Medio 2017 zijn we gestart met de workshops. Bij vier vestigingen is 
een rapportage met aanbevelingen aan het managementteam aangeboden. Medio 2018 verwachten 
we op alle vestigingen een SPP te hebben afgerond en een Novabrede rapportage op te leveren waarin 
we nieuwe doelstellingen voor het hr-beleid opnemen.

4.2.1 De Nova Academie

Medewerkers krijgen via de Nova Academie de mogelijkheid om te groeien in hun vak en er een 
creatieve invulling aan te geven. Onze missie is immers: bij het Nova College groei je als mens.  
Dit geldt zowel voor onze studenten als voor onze medewerkers. De Nova Academie verzorgt de 
scholing voor het hele Nova College, van conciërge tot lid van het College van Bestuur.

Scholingsuren totaal

2015 2016* 2017

Scholingsuren totaal 59.135 60.726 48.740

* Inclusief Nova Bootcamp 

Scholingsuren personeel

2016 2017

Aantal 

deelnemers

Aantal 

uren

Aantal 

deelnemers

Aantal 

uren

Ondersteunend personeel 591 6.369 854 6.811

Onderwijzend personeel 4.155 46.501 3.675 41.929

Nova Bootcamp* 982 7.856 - -

* 982 collega’s zijn ingeschreven voor circa 100 workshops
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Van de totale scholingsuren zijn 11.140 uren besteed aan externe scholing en 7.392 uren aan scholing 
van zij-instromers voor het behalen van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG).

Om onze onderwijsvisie uit te voeren, investeren we in de bekwaamheid van onze docenten en mede-
werkers. In 2017 zijn we begonnen met een derde tranche promotie- en professionaliseringstrajecten 
(PEP) van LB-LC en LC-LD. Er zijn 5 docenten gestart met een LD-traject, en 42 personen met een 
LC-traject. Gezamenlijk volgden ze 52 scholingen met 7.190 scholingsuren.

Managementdevelopmenttraject voor opleidingsmanagers
Sinds 2014 hebben wij een managementdevelopmenttraject voor opleidingsmanagers (md-traject). 
Dit professionaliseringstraject richt zich voornamelijk op (onderwijskundige) leiderschapsvaardigheden 
in relatie tot de organisatieontwikkeling. De eerste groep heeft het md-traject medio 2017 afgesloten. 
De deelnemers presenteren bij de afronding hoe zij terugkijken op hun ontwikkeling als manager 
gedurende de afgelopen twee md-leerjaren, inclusief het functioneren in de leergroep waarin zelf-
sturing, reflectie en samen leren aan de orde komen.
De eerste groep heeft ervoor gekozen om de gezamenlijke leergroepbijeenkomsten voort te zetten. 
Er zijn nu twee groepen actief. Daarnaast is er een Designgroep waarvan de deelnemers elk leerjaar 
rouleren. De Designgroep evalueert de inhoud en vorm van het md-programma, levert in overleg met 
zijn achterban input over de leerbehoeften van de middenmanagers en toetst of deze overeenkomen 
met het leeraanbod.

Een verplicht onderdeel bij de start van het traject is het behalen van het certificaat Onderwijskundig 
leiderschap uit het masterprogramma van NSO-CNA Leiderschapsacademie. Gekozen onderdelen zijn: 
Psychologie van leiderschap, Moreel beraad en Appreciative Inquiry, dat in 2018 een vervolg krijgt.
Daarnaast hebben de groepen leergroepbijeenkomsten, om en om onder externe begeleiding (bureau 
Zuidema) en zelfstandig. In 2019 is groep 2 klaar, evenals de nog te starten groep 3.

Om de locatiesturing en de nieuwe kwalificatiestructuur te verwezenlijken, hebben nieuwe functionaris-
sen in 2017 training in de verschillende examentaken gevolgd. Ook de nieuwe examencommissies 
hebben training en bijscholing gevolgd, of volgen deze in 2018.

Kenniscafés
In 2017 hebben we in diverse kenniscafés aandacht besteed aan onderwerpen als:
• Nova Campus;
• cross-overs;
• een leven lang leren.

In 2018 evalueren we vorm en inhoud van de kenniscafés en passen we die mogelijk aan.

Overige professionaliseringsresultaten van de Nova Academie zijn opgenomen in het Integraal 
kwaliteitsplan (zie de bijlage IKP).
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4.2.2 Loopbaancentrum

Medewerkers kunnen bij het Loopbaancentrum terecht voor begeleiding bij hun persoonlijke loopbaan 
binnen of buiten het Nova College. Ook ex-medewerkers met een WW-uitkering kunnen gebruikmaken 
van de diensten van het centrum. De uitgangspunten bij de dienstverlening zijn eigen verantwoordelijk-
heid van de medewerker en vertrouwen in, en aandacht voor de individuele medewerker.
Onze loopbaanadviseurs zijn CMI-B- en Noloc-gecertificeerd. Dit houdt in dat zij voor de komende drie 
jaar op hun vakbekwaamheid getoetst zijn. Zij zijn als zodanig geregistreerd in het geaccrediteerde 
Register Loopbaanprofessionals.

Het accent van het Loopbaancentrum ligt nu en de komende jaren op werving en selectie en op het 
duurzaam inzetbaar houden van de huidige medewerkers. Dat doen wij door:
• onze expertise en (gespreks)vaardigheden in te zetten bij de werving en selectie van nieuwe 

medewerkers;
• medewerkers te begeleiden bij het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van hun competenties en 

talenten;
• instrumenten in te zetten die eraan bijdragen dat medewerkers goed blijven presteren, gemotiveerd 

blijven en met plezier hun beroep uitoefenen;
• advies te geven aan management en medewerkers bij inzetbaarheidsvraagstukken.

In 2017 heeft het Loopbaancentrum 91 trajecten begeleid (tegen 67 in 2016).

Overzicht afgeronde trajecten

2016 2017 Gemiddeld aantal 

gesprekken 2017

Gemiddelde 

doorlooptijd 2017

Loopbaanoriëntatie/ontwikkelingstraject 10 17 5 17 weken

Herplaatsingstraject 5 3 6 43 weken

Re-integratietraject 8 21 9 61 weken

Ondersteuning WW 20 2 n.v.t. n.v.t.

Profielscan 1.154 1.197 n.v.t. n.v.t.

Gestart in het lopende jaar 40 52 n.v.t. n.v.t.

Er is een toename in het aantal aanvragen voor zowel de vereiste als de vrijwillige mobiliteit. Dit laatste 
is een positieve ontwikkeling bij duurzame inzetbaarheid. Om de vrijwillige mobiliteit en bewust wording 
van inzetbaarheid te stimuleren, zijn we in het laatste kwartaal van 2017 een pilot begonnen met de 
workshop ‘Regie op loopbaan’ in groepsverband, met als beoogd resultaat dat meer medewerkers  
zich oriënteren op hun loopbaanwensen en inzetbaarheid. In 2018 zetten we de workshop om in een 
regulier aanbod. De toename van het aantal re-integratietrajecten heeft een relatie met het hogere 
percentage van het langdurend verzuim en krijgt in 2018 meer aandacht. Door een toenemende 
complexiteit in de verzuimcasuïstiek neemt ook de gemiddelde doorlooptijd van re-integratietrajecten 
toe.

Kengetallen Werving en Selectie
De vacatures die we hebben gemeld, liggen vooral in het (hogere) managementsegment. De reguliere 
wervingskanalen blijken niet meer voldoende om de juiste kandidaten te werven. De invloed van de 
aantrekkende arbeidsmarkt is ook terug te zien in de terugloop van het gemiddeld aantal reacties na 
externe publicatie van een vacature.
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Kengetallen Werving en Selectie

2016 2017

Totaal aantal vacatures gemeld 141 180

Gemiddeld aantal reacties na externe publicatie van een vacature 22,0 13,8

Gemiddeld aantal reacties na interne publicatie van een vacature 2,6 1,7

4.3 Gezondheidsmanagement

De speerpunten in het Arbomeerjarenplan zijn:
• Nova Vitaal;
• veiligheid, zowel fysieke veiligheid als sociale veiligheid;
• psychosociale arbeidsbelasting;
• informatie over arbeidsomstandigheden op het intranet.

In 2011 heeft de MBO Raad de Handleiding Gezonde School voor het mbo beschikbaar gesteld.  
De Gezonde School is een school die structureel en planmatig werkt aan de gezondheidsbevordering
van studenten, medewerkers en de schoolomgeving. Dit concept is het uitgangspunt van ons gezond-
heidsbeleid voor medewerkers en studenten. Het gezondheidsbeleid van Nova College begint vorm te 
krijgen. Gezondheidsbeleid gaat niet alleen over de fitheid en gezondheid van de medewerkers, maar 
ook om mogelijkheden om te groeien als mens, bijvoorbeeld door competenties en vaardigheden te 
ontwikkelen. Het Loopbaancentrum en de Nova Academie hebben hiervoor veel te bieden. Gezond-
heidsbeleid gaat verder ook over normen en waarden, want om goed te kunnen functioneren, is het 
nodig dat je je veilig voelt in de organisatie. Daarnaast is het van belang dat het werk goed is ingericht, 
dat de noodzakelijke hulpmiddelen voorhanden zijn en dat het management of de leidinggevende de 
medewerkers op een goede manier ondersteunt. De vestiging Beverwijk heeft in 2016 de bronzen 
Gezondekantineschaal behaald. We verwachten dat in 2018 andere vestigingen ook aan de richtlijnen 
van het Voedingscentrum voldoen.

4.3.1 Nova Vitaal

Vitaliteit vinden we belangrijk. Vitale mensen hebben meer energie om goed te blijven leren en werken 
dan mensen die niet fit zijn. Een goede conditie zorgt ervoor dat je tegen een stootje kunt, ook buiten  
je werk. Met Nova Vitaal werken we samen met medewerkers aan vitaliteit. We zetten de gezondheid 
van de medewerkers centraal, maar vooral ook de vraag wat zij nodig hebben om hun werk te kunnen 
uitvoeren. Verschillende thema’s komen aan de orde: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.

Nova Vitaal heeft 660 stoelmassages aangeboden en die zijn allemaal uitgevoerd. Uit de evaluatie 
blijkt dat medewerkers veel hebben aan de adviezen die de stoelmasseurs geven. Die zijn bijvoorbeeld 
gericht op doorverwijzing naar reguliere gezondheidszorg en het verbeteren van de zithouding. Mede-
werkers worden bewust gemaakt van hun fysieke en mentale toestand en zijn door de adviezen beter 
in staat om tijdig verbeteringen aan te brengen op dit gebied. Bewegen stimuleren we door korting 
te geven bij verschillende in de buurt gelegen sportaanbieders. We hebben nu ook een cursus Mind-
fulness opgenomen in het aanbod van de Nova Academie.
Nova Vitaal heeft ook weer deelgenomen aan hardloopwedstrijden in de regio. Helaas bleek er weinig 
animo voor de hardlooptrainingen die zijn aangeboden.
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4.3.2. Veiligheid

Nova College vindt het van belang dat de teams weten wat de risico’s van het vak zijn. Daarom nemen 
we om de vier jaar de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) af. Dat doet de opleidingsmanager, die 
wordt begeleid door een arbocoördinator of veiligheidskundige.

Het Nova College gaat ervan uit dat een optimale veiligheid gebaat is bij een integrale benadering.  
We proberen alle belangrijke factoren die risico’s of bedreigingen in de hand kunnen werken, te 
reduceren of te beïnvloeden. In maart 2017 heeft het College van Bestuur het Plan Integrale Veiligheid 
2017-2020 vastgesteld. Dit plan beschrijft op welke wijze het Nova College zorgt voor de veiligheid 
van zijn studenten en medewerkers. Ook staat in het plan hoe de veiligheidsstructuur is opgebouwd,  
wordt er verwezen naar de noodzaak van het veiligheidsscholingsaanbod en staan de ondersteunende 
veiligheidsprocessen beschreven die het Nova College hanteert.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Nova College heeft 25 gebouwen. De arbocoördinator en veiligheidskundige begeleiden bij het invullen 
van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in ieder gebouw. In 2017 hebben we van 14 gebou-
wen RI&E’s opgesteld en uitgewerkt. Het toetsen van deze RI&E’s ronden we af in het eerste kwartaal 
van 2018. Uit de RI&E’s komen beleidsknelpunten naar voren en knelpunten die specifiek voor een 
gebouw gelden. De risicoweging (op gezondheidsschade) bepaalt de belangrijkheid van het knelpunt.  
Met volgende aandachtspunten gaan we in 2018 aan de slag:
• Verbeteren van de voorlichting en onderwijs aan medewerkers om incidenten of ongevallen 

te voorkomen. 
• We gaan beleid ontwikkelen om verzuim door psychosociale arbeidsbelasting (stress 
 door intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk) te voorkomen.
• Het registreren van incidenten in Axxerion moet beter, blijkt uit de lage aantallen incidenten  

die geregistreerd zijn (58 incidenten Novabreed). Daarnaast merken we dat er onduidelijkheid  
is over de definitie van een incident en de reden van registratie. 

De aanpak van deze knelpunten nemen we begin 2018 op in het meerjarenarbobeleidsplan.

Tijdens de rondgangen en verschillende overlegvormen viel op dat Arbo, Gezond en Veilig meer 
onderdeel wordt van het werkproces. In de praktijklokalen is het veiligheidsbewustzijn verbeterd in 
samenwerking met de interne veiligheidskundige. Komend jaar besteden we meer aandacht aan 
preventie bij de theoriedocenten.

Incidenten
Nova registreert de incidenten conform de eisen in Axxerion. Eens in de twee maanden bespreekt  
een crisisteam deze incidenten en de maatregelen die we naar aanleiding daarvan kunnen nemen. Dat 
kan leiden tot acties om in de toekomst herhaling te voorkomen. In 2017 is het Incidentenprotocollen 
Handboek geactualiseerd met wettelijke bepalingen en toepasbaarheid; begin 2018 stellen we dit vast.

In 2017 zijn er 58 incidenten geregistreerd (tegen 39 in 2016), die we in de tabel hierna hebben 
gespecificeerd. Er was één arbeidsongeval. Dat hoefden we niet te melden bij Inspectie SZW, omdat 
er geen blijvende schade was.
De toename van incidenten betekent niet dat het minder veilig is geworden op school, maar dat we 
vollediger registreren. Het is desondanks van belang de registratie nog verder te verbeteren, zodat  
we gerichter advies kunnen geven over het voorkomen of elimineren van risico’s. Ondanks de toename  
blijft het aantal geregistreerde incidenten betrekkelijk laag in vergelijking met de dagelijkse ervaringen. 
De opvallende incidenten of trends bespreekt het crisisteam. Uit dat overleg kwamen verbeterpunten 
naar voren die we hebben besproken met de betreffende verantwoordelijke.
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Aanbevelingen om incidenten te voorkomen staan in de onderzoeksrapportage, en de opleiding heeft 
die opgevolgd.

Aantal incidenten 2017

Aard van het incident 2015 2016 2017

Bedreiging betrokkene, bedreiging familie, intimidatie 7 1 5

Cyberpesten 1 1 3

Diefstal, vermissing 3 2 3

Drugs- en/of alcoholgebruik en -distributie 0 0 1

EHBO 7 11 12

Inbraak 1 0 0

Negeren van veiligheidsvoorschriften 1 1 0

Ongeval of bijna-ongeval 3 4 9

Uitschelden, beledigen 1 0 0

Vechtpartij, mishandeling, ongewenst gedrag 5 6 7

Verkeersongeval, privéongeluk 0 0 0

Vernieling 1 4 4

Wapenbezit en -distributie 2 1 1

Anders of niet ingevuld 1 8 13

Totaal 33 39 58

Preventieorganisatie
Het Nova College heeft een veiligheidskundige aangesteld. Voor de vestigingen Beverwijk en Hoofddorp 
hebben we preventiemedewerkers benoemd (in Haarlem is deze functie vacant). Ook zijn preventie-
medewerkers beschikbaar voor de kleinere vestigingen. De preventiemedewerkers krijgen een training 
om hun deskundigheid te bevorderen. Daarnaast hebben zij altijd de mogelijkheid de professionals 
binnen de organisatie of bij de arbodienst te raadplegen. Drie keer per jaar overleggen zij met elkaar. 
De medewerkers worden begin 2018 via Nova Portal op de hoogte gesteld van deze benoemingen.

4.3.3 Psychosociale arbeidsbelasting

In de zomer van 2016 en in het voorjaar van 2017 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid in een brief het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onder de aandacht gebracht.  
De inspectie heeft een zelfinspectietool beschikbaar gesteld. Nova College heeft met deze tool en met 
bureauonderzoek in kaart gebracht waar we al aan voldoen en wat we mogelijk nog kunnen verbeteren. 
In maart 2017 hebben we hierover een rapport opgesteld; de actiepunten worden opgenomen in het 
Arbojaarplan 2018. In 2018 voeren we een plan van aanpak uit om de psychosociale arbeidsbelasting 
te verlagen.

Inspectiebezoek SZW
Het Nova College heeft in 2017 geen inspectiebezoeken gehad van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid.
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Aanbestedingstraject voor een nieuwe arbodienst
In 2017 is een aanbestedingstraject geweest, waarbij een werkgroep gekozen heeft voor een nieuwe 
arbodienst. Dit is Zorg van de Zaak geworden. Omdat psychosociale klachten een belangrijke oorzaak 
zijn van ziekteverzuim, is er naast de begeleiding door een bedrijfsarts een mogelijkheid om, liefst 
preventief, gebruik te maken van een vaste psycholoog. Het contract met Zorg van de Zaak voldoet aan 
de eisen die de nieuwe Arbowet stelt. Daarnaast werken we er intern aan om de opleidingsmanagers  
te ondersteunen bij het volgen van de Wet verbetering poortwachter met een casemanager. Twee mede - 
werkers van het Centraal Meldpunt Verzuim, afdeling HRM, ondersteunen en adviseren managers en 
medewerkers. 

4.4 Nova Contract
 

Aantal medewerkers/fte Nova Contract

2015 2016 2017

Totaal aantal medewerkers 20 18 15

Totaal aantal fte 11 9 7

Instroom en uitstroom medewerkers Nova Contract

December 

2016

Instroom 

2017

Uitstroom 

2017

December 

2017

Aantal medewerkers 18 0 3 15

Redenen uitstroom medewerkers Nova Contract

2016 2017

FPU/pensioen 1 0

Einde tijdelijke aanstelling 2 1

Arbeidsongeschiktheid 0 0

Overlijden 0 0

Eigen verzoek 3 0

Overig 0 2

Totaal 6 3

Voltijd- en deeltijdbetrekkingen Nova Contract

December 2015 2016 2017

Voltijd 15% 28% 69%

Deeltijd 85% 72% 31%

Verhouding vaste en tijdelijke formatie Nova Contract

December 2015 2016 2017

fte % fte % fte %

Formatie vast 9 84% 9 97% 9 97%

Formatie tijdelijk 2 16% 0,3 3% 0,3 3%
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Leeftijdsopbouw Nova Contract

December 2013 2014 2015 2016 2017

Tot 24 jaar 0% 2% 0% 11% 6%

25-34 jaar 2% 5% 10% 0% 0%

35-44 jaar 13% 10% 5% 6% 0%

45-54 jaar 21% 24% 25% 22% 27%

55+ 64% 59% 60% 61% 67%

Inhuur extern personeel

December 2013 2014 2015 2016 2017

Nova Contract 359.000 308.000 330.000 350.000 300.124

Functieverdeling Nova Contract

December 2015 2016 2017

fte % fte % fte %

Vestigingen Docenten 5,1 46% 3,9 43% 5 33%

Projectleider 1,0 9% 1,0 11% 0 %

Instructeur 1,2 11% 1,5 16% 5 33%

Onderwijsassistent 0,4 4% 0,4 4% 1 8%

Begeleider-opleider 0,9 8% 0,7 8% 2 13%

Ondersteunend 2,5 22% 2,6 18% 2 13%

Nova Contract totaal 11 100% 10,1 100% 15 100%

4.5 Hr-agenda

De hr-agenda blijft de komende jaren vooral in het teken staan van de lerende organisatie en het 
Integraal kwaliteitsplan, en daarbinnen van de professionalisering van het hr-beleid, de docenten en 
het management. De strategische personeelsplanning zorgt ervoor dat we een op maat gesneden 
aanpak krijgen om op de vestigingen te zorgen voor voldoende medewerkers die voldoende zijn 
gekwalificeerd.
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5 Bestuur en bedrijfsvoering

5.1 Kwaliteitszorg

Het Nova College ondersteunt haar planning- en controlcyclus met een kwaliteitszorgstelsel. Dit stelsel 
is gebaseerd op de methodiek van Plan-Do-Check-Act (de zogenoemde PDCA-cirkel van Deming). 
Bovendien gebruiken we het managementmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK-model). 
Dit model zorgt voor de integratie van kwaliteitsbewaking in onderwijs en bedrijfsvoering. Instrumenten 
die deel uitmaken van het kwaliteitszorgstelsel zijn: kwaliteitsonderzoeken, zelfevaluaties, management-
informatie en een auditsysteem. Voor de checkfase van de PDCA-cyclus binnen ons kwaliteitszorgstelsel 
doen landelijke partijen (extern) en wij (intern) periodiek metingen. Met deze onderzoeken en audits 
zorgen we voor een constante terugkoppeling op het uitgevoerde beleid op instellings-, domein-, 
vestigings- en teamniveau. De uitkomsten gebruiken we om ons onderwijs en onze dienstverlening 
verder te verbeteren.

5.1.1 Interne kwaliteitsonderzoeken

Periodiek onderzoeken we de mate waarin de opleidingen aan de behoeften en verwachtingen van onze 
belanghebbenden voldoen op onderwijskundig en organisatorisch gebied. We meten tweejaarlijks de 
tevredenheid van studenten, medewerkers en bpv-bedrijven en jaarlijks die van onze alumni. Daarnaast 
voeren we tweejaarlijks een onderzoek uit naar de interne klanttevredenheid over de ondersteunende 
diensten. De onderzoeken geven de stand van zaken weer op dit moment (heden). Ook laten ze zien of 
beleidswijzigingen, getroffen maatregelen en gestelde doelen hebben geleid tot een gewijzigd resultaat 
(verleden). Tot slot is het belangrijkste dat het tevredenheidsonderzoek aanzet tot verbetering (toekomst).

Alle onderzoeksuitkomsten splitsen we uit op instellings-, vestigings- (of domein-) en teamniveau. Zowel 
de vestigingen als de teams gaan vervolgens aan de slag om de resultaten te verwerken in speerpunten in 
de vestigings- en teamplannen. We bewaken de voortgang van de verbeteringen tussentijds en stellen die 
zo nodig bij. Aan de hand van vervolgonderzoeken kijken we of de verbeteracties effect hebben gehad.

Het Nova College vindt ijking (benchmarking) met collega-roc’s van groot belang en doet daarom mee 
met landelijke onderzoeksprogramma’s, zoals dat van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) 
voor studenttevredenheid en van Effectory voor medewerkerstevredenheid. In 2017 vonden deze 
onderzoeken en audits plaats:
• Nova Studentenonderzoek 2017
• Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017
• Alumni-onderzoek
• Zelfevaluatie Examinering 2016-2017
• Zelfevaluatie bpv
• Audits Examinering in de beroepspraktijk 2017
• Audits bpv 2017

Hierna volgt een korte samenvatting van deze onderzoeken en audits. Daarna gaan we nog in op onze 
ISO-certificering en op kwaliteitsverbeteringstrajecten.

Nova Studentenonderzoek 2017
Het landelijke studenttevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten, de JOB-Monitor, wordt één keer in 
de twee jaar uitgevoerd. In 2016 heeft het Nova College hieraan deelgenomen. Om in de tussenliggende 
periode zicht te hebben op de tevredenheid van mbo-studenten, is in 2017 het Nova Studentenonder-



Gemiddelde rapportcijfer opleiding per vestiging
Bron: JOB-monitor 2016 en Nova Studentenonderzoek 2017
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zoek uitgevoerd. In de eerste maanden van 2017 hebben ongeveer 6.800 studenten deelgenomen 
aan het onderzoek, ofwel een respons van 60,5 procent.

Mbo-studenten van het Nova geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,1 voor hun opleiding; dit is 
0,1 lager dan in 2016, maar nog steeds hoger dan het landelijke gemiddelde in 2016 van 7,0. 
Gemiddeld genomen is de tevredenheid gelijk gebleven of enigszins gedaald ten opzichte van de
JOB-Monitor 2016. Wel zijn er vrij grote verschillen tussen de vestigingen. Er zijn zeven vestigingen 
waar het rapportcijfer is gestegen, één waarvan het gelijk is gebleven en bij vier vestigingen is het 
gemiddelde rapportcijfer gedaald.

Ook op het onderdeel beroepspraktijkvorming (bpv) zijn de resultaten van veel vragen gelijk gebleven  
of gedaald. Verder valt op dat de tevredenheidsvragen over de roosters na een continue stijging van de 
afgelopen metingen nu een daling laten zien. De invoering van Xedule heeft in ieder geval op de korte 
termijn nog niet het beoogde doel (verhoging van de studenttevredenheid) bereikt. Voor het eerst zijn dit 
keer ook twee open vragen aan studenten gesteld. Op de vraag ‘Wat vind je goed aan je opleiding?’ geven 
studenten uiteenlopende antwoorden. Ze noemen vooral de lessen, de docenten, het prakijkgerichte aan 
de opleiding en de sfeer. Als tip voor verbetering zien veel studenten de communicatie met hen, de inhoud 
van de lessen, de roosters en dat de mening van studenten serieuzer genomen moet worden.



Gemiddelde score bpv-onderzoek domeinen 2013-2017
Bron: bpv-onderzoek 2013, 2015, 2017
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Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017
In de maanden maart en april 2017 heeft het Nova College een onderzoek uitgevoerd onder bpv-
bedrijven naar de tevredenheid over de stagiairs en de begeleiding van het Nova College. In totaal 
hebben ruim 1.000 bedrijven hun mening gegeven, ofwel 30 procent van de bedrijven. Dit is een 
stijging van de respons van 4 procent ten opzichte van twee jaar geleden.

De gemiddelde score van de bedrijventevredenheid is licht gestegen van een 3,4 naar een 3,5 op 
een vijfpuntsschaal. Ook bij vrijwel alle domeinen is de gemiddelde score toegenomen. Alleen bij STL 
is deze gelijk gebleven aan die van twee jaar geleden.

Gemiddeld is de tevredenheid over de examinering het sterkst gestegen. Bedrijven zijn tevredener over 
de informatie die ze krijgen van het Nova College over de examinering en de inhoud van de examenin-
strumenten (beide van 3,4 naar 3,6). Grootste aandachtspunten zijn nog steeds de wijze waarop 
bedrijven geïnformeerd worden over de inhoud van de opleiding (3,1) en de klachtenafhandeling (3,3). 
Beide punten zijn echter wel met 0,1 punt gestegen ten opzichte van de vorige meting. Daarnaast geven 
bedrijven in de open antwoorden aan dat ze behoefte hebben aan meer (persoonlijk) contact met de 
begeleider van het Nova College. ‘Het zou goed zijn als de begeleiders van het Nova vaker op stage-
bezoek zouden komen.’

De uitkomsten van het bpv-onderzoek vormden input voor de tussentijdse rapportage van het bpv-ver-
beterplan. De Werkgroep BPV is met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag gegaan. Daarnaast 
zijn de resultaten besproken binnen de vestigingen en teams en vormen ze input voor de vestigings- 
en teamplannen. Het doel is om de kwaliteit van de bpv verder te verbeteren en de tevredenheid van 
de bpv-bedrijven te vergroten.
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Alumni-onderzoek
Bureau DUO-Onderwijsonderzoek heeft een alumni-onderzoek uitgevoerd onder mbo-studenten die in 
het schooljaar 2015-2016 het Nova College gediplomeerd hebben verlaten. Uit dat onderzoek blijkt 
dat bij de alumni de tevredenheid over hun schoolperiode bij het Nova College licht is gestegen. Ook 
zijn alumni op de meeste punten ongeveer even tevreden als of meer tevreden dan landelijk gemiddeld. 
De voorbereiding op het zoeken van werk en het kiezen van een vervolgopleiding wordt nog steeds 
laag gewaardeerd. Dit komt overeen met het landelijke beeld bij andere mbo-instellingen.
Meer dan de helft van de gediplomeerde schoolverlaters (58 procent) van het Nova College is aan 
het werk gegaan. De werkloosheid onder gediplomeerde alumni is met 2,45 procent veel lager dan 
de afgelopen drie jaren (5 procent) en bovendien lager dan het landelijke gemiddelde van 4 procent.

Zelfevaluatie Examinering 2016-2017
In samenwerking met de expertgroep Examinering is het format voor de zelfevaluatie Examinering aan-
zienlijk gewijzigd. Deze sluit aan bij de standaarden in het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie 
van het Onderwijs en dient als input voor de jaarverslagen van de examencommissies. De zelfevaluatie 
bestaat uit twee onderdelen: de examencommissie beoordeelt de kwaliteit van het exameninstrumen-
tarium en de teams beoordelen de kwaliteit van de afname en de beoordeling. De meeste examencom-
missies en teams beoordelen deze twee standaarden met een voldoende. Entree beoordeelt beide 
standaarden voor alle opleidingen met goed en CIOS beoordeelt de exameninstrumenten als goed. Alle 
examencommissies en teams hebben verbeterpunten geformuleerd om de kwaliteit van de examinering 
verder te versterken.

Zelfevaluatie bpv
Voor het bpv-verbeterplan hebben alle teams een zelfevaluatie ingevuld over de bpv. De vragen in 
de zelfevaluatie waren gebaseerd op de portretten die zijn geformuleerd bij de doelstellingen in het 
bpv-verbeterplan.
Doel 1: Alle studenten volgen optimaal voorbereid een stage.
Doel 2: De voorbereiding van bedrijven is optimaal bij aanvang van de stageperiode.
Doel 3: Student en bedrijf passen bij elkaar.
Doel 4: De studenten ervaren optimale begeleiding bij hun vorming in de beroepspraktijk.
Doel 5: We maken het onderwijs samen met het werkveld.

In de zelfevaluatie konden de teams aangeven in hoeverre ze erin slagen om de geformuleerde doelen 
te bereiken. Ze konden hierbij kiezen uit de gradaties niet, grotendeels niet, grotendeels wel en volledig. 
In een toelichting konden de teams aangeven op welke wijze ze de doelstellingen realiseren, of wat ze 
nog ondernemen om dat op korte termijn te doen.
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In het algemeen zijn de teams het meest tevreden over de begeleiding van de studenten bij hun 
vorming in de beroepspraktijk. De meeste verbetering is volgens de meeste teams nog te behalen in 
het betrekken van het werkveld bij het maken van het onderwijs. Er zijn teams die vinden dat ze alles 
al helemaal op orde hebben, maar er zijn ook teams die zelf denken dat er nog veel te verbeteren valt.

Audits Examinering in de beroepspraktijk 2017
Examinering in de beroepspraktijk is voor alle mbo-instellingen inclusief Nova College een punt van 
aandacht. Daarom is in 2017 bij zeven teams, verdeeld over vijf domeinen, een interne audit 
gehouden over dit onderwerp. Het doel van de audits was antwoord te geven op deze vragen:
• Hoe borgt de opleiding de kwaliteit van examinering in de bpv?
• Hoe houdt de examencommissie zicht en grip?
• Wat kunnen de opleiding en de examencommissie nog meer doen?

Opleidingen en examencommissies doen al veel om de kwaliteit van de examinering in de beroepspraktijk 
te borgen. Voor alle gesignaleerde knelpunten zijn nog extra maatregelen mogelijk en in sommige gevallen 
noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de kwaliteitsborging te versterken. De belangrijkste aanbeveling 
is dat opleidingen en examencommissies keuzes gefundeerd en in samenhang maken, zodat het geheel 
aan maatregelen bijdraagt aan deugdelijke afname en beoordeling in de beroepspraktijk.

Audits bpv 2017
Voor het bpv-verbeterplan is in 2017 bij tien teams, verdeeld over de zes domeinen, een interne audit 
gehouden over de bpv. Het doel van de audits was te achterhalen op welke wijze de teams werken aan 
het verbeteren van de bpv, welke maatregelen goed werken en welke (nog) niet. Daarbij is ingezoomd 
op de vijf doelen van het bpv-verbeterplan (zie hiervoor onder ‘Zelfevaluatie bpv’).
Uit de audits blijkt dat nog niet alle teams even ver zijn met het implementeren van hun verbetermaat-
regelen en dat de effecten van de verbetermaatregelen nog niet overal merkbaar zijn. Een verbeter-
maatregel die nu al zijn vruchten afwerpt, is de organisatie van bpv-voorbereidingslessen. Zowel de 
studenten als de bedrijven zijn hier tevreden over. De bedrijven vragen nog wel extra aandacht voor 
de algemene beroepshouding bij studenten. De inzet van bpv-ambassadeurs wordt door bedrijven 
gewaardeerd. Over de matching tussen student en bedrijf zijn vrijwel alle betrokkenen positief. Over de 
begeleiding door de bedrijven waren studenten al tevreden en dat zijn ze nog steeds. De begeleiding 
van de school is hier en daar nog voor verbetering vatbaar. Een aantal opleidingen heeft de samen-
werking met de bedrijven al inhoud kunnen geven, andere opleidingen zijn nog niet zo ver.

ISO-certificering
Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van Nova Contract beoordeeld. In 2017 zijn onder 
coördinatie van Bureau Kwaliteitszorg vijf interne audits en één externe audit gehouden. Naar aanlei-
ding van de externe audit is de ISO-certificering weer voor een jaar verlengd.

De overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 is gestart in het cursusjaar 2016-2017. 
De aanpassing en certificering op basis van de nieuwe norm gaat per onderdeel en stapsgewijs 
plaatsvinden over meerdere jaren.

Instellingsaudit kwaliteitsnetwerk mbo 2017
Nova College is lid van het kwaliteitsnetwerk mbo, en daarom verplicht één maal in de vier jaar deel 
te nemen aan een instellingsaudit door auditoren van het kwaliteitsnetwerk. Er is een nieuw model 
ontwikkeld, het zogenoemde dialoogmodel, waarin meer ruimte is voor de behoefte van de instellingen 
en de auditoren worden gezien als sparringpartner, en niet als controleur. De vraag die daarbij centraal 
stond was welke aspecten binnen de vestigingssturing verbeterd kunnen worden om de realisatie van 
onze strategische ambities te versterken. Op 3 november is gestart met een dialoogsessie waarbij het 
CvB, een aantal directeuren, opleidingsmanagers en stafmedewerkers aan tafel zat. Tijdens de auditdag 
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op 17 november hebben de auditoren gesproken met leden van de OR, opleidingsmanagers, docenten 
en studenten van de domeinen Economie en Zorg & Welzijn van drie vestigingen. Op basis van deze 
gesprekken heeft het auditteam een conceptrapportage opgesteld. Deze is gedeeld met de deelnemers 
aan de audit en op 12 januari 2018 vond een feedbacksessie plaats. Bij deze bijeenkomst gingen de 
auditoren in gesprek met 16 collega’s die hadden deelgenomen aan de audit. Zij gaven hun reactie op 
de belangrijkste bevindingen in de rapportage en hebben met elkaar de drie belangrijkste ontwikkel-
punten verkend. Deze waren als volgt geformuleerd: ruimte voor vernieuwing op vestigingsniveau 
organiseren, leren innoveren sterker ontwikkelen, speelruimte voor docenten vergroten. De aanwezigen 
gingen met elkaar in gesprek om ambities, acties en randvoorwaarden te benoemen om invulling te 
geven aan deze ontwikkelpunten. Deze nemen we op in een ontwikkelagenda die we toevoegen aan 
de auditrapportage.

Kwaliteitsverbeteringstrajecten
Nova College hanteert verschillende indicatoren om de kwaliteit van het onderwijs te meten. Naast 
onderwijsinhoudelijke indicatoren gaat dat om bijvoorbeeld de jaar- en diplomarendementen, het 
ziekteverzuim en de aantallen voortijdig schoolverlaters. In het Integraal kwaliteitsplan zijn voor de 
periode 2015-2018 duidelijke doelen gesteld, die gerelateerd zijn aan de strategische doelen die 
we in december 2015 hebben geformuleerd. Als we zien dat de praktijk negatief afwijkt van deze 
doelen, grijpen we in.

Kleinschalige en grootschalige aanpak
Afhankelijk van de omvang van de afwijking, kiezen we dan voor een kleinschalige of een grootschalige 
aanpak:
• Bij een kleinschalige aanpak stelt de opleidingsmanager samen met het team een doel vast. Dat 
 doel wordt na een grondige analyse omgezet in een stappenplan dat tot verbetering leidt; dit  

wordt vastgelegd in het eigen teamplan.
• Bij een grootschalige aanpak gaat het team volgens de aanpak van MBO Beter of LeerKRACHT, 

aan de slag om de negatieve afwijking bij te sturen.

MBO Beter en LeerKRACHT
De afgelopen jaren heeft Nova College gebruikgemaakt van de MBO Beter-methodiek om teams te 
versterken. Deze methodiek blijkt sommige teams te helpen, bijvoorbeeld bij het verbeteren van 
rendementen. Er blijken echter ook teams te zijn waarin de MBO Beter-methodiek niet leidt tot de 
gewenste verbeteringen. Om die reden is Nova College in het schooljaar 2017-2018 begonnen met 
de methodiek LeerKRACHT. Waar MBO Beter instrumenteler gericht is (definiëren, meten, analyseren, 
verbeteren en borgen), richt LeerKRACHT zich meer op team en teamontwikkeling (Bordsessie, Stem 
van de Leerling, Gezamenlijk Lesontwerp en Lesbezoeken). Door ervaring op te doen met verschillende 
methodieken om te verbeteren, beschikt Nova College in de nabije toekomst over meerdere gereed-
schapskisten waar situationeel uit geput kan worden. De eerste ervaringen met LeerKRACHT zijn 
positief; na de start in augustus 2017 met een eerste team zullen we LeerKRACHT daarom begin 2018 
breder inzetten.

5.2 Transitie naar vestigingssturing

Op 1 januari 2017 is het Nova College overgegaan van unitsturing naar vestigingssturing; een transitie 
die we in 2016 hadden voorbereid. Het doel van de vestigingssturing is voor een deel gerealiseerd: 
een vestiging kan zich duidelijk profileren en opleidingen bieden die goed passen bij ontwikkelingen 
in de regio. Doordat we de vestigingen meer verantwoordelijk hebben gemaakt, hebben de onderwijs-
teams meer invloed gekregen, en dat is een ontwikkeling die aansluit bij de visie van het Nova College. 
De onderwijsondersteunende taken zijn op vestigingsniveau geregeld en dat voorziet in een betere 
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serviceverlening aan studenten, medewerkers en externe partners. De vestigingssturing draagt bij
aan meer onderwijsgebonden ondersteuning dichter bij de student en rekening houdend met de 
menselijke maat. De inrichting van de servicebureaus heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een 
hoger serviceniveau. 
Ook de transitie van de administratieve en facilitaire ondersteuning is goed verlopen. De verantwoor-
delijkheid voor zowel het onderwijs als de onderwijsondersteunende processen van de vestiging ligt 
bij de vestigingsdirecteur.

De verschuiving van unitsturing naar vestigingssturing is van invloed op het snijpunt tussen vestiging en 
domein. De dubbelrol van de directeur – die nu verantwoordelijk is voor een vestiging en voor een domein 
– heeft in 2017 de nodige aandacht gevraagd. Aandachtspunten die we in 2017 hebben onderzocht,  
zijn onder andere afstemming over het opleidingsportfolio per vestiging, de examenorganisatie, de bpv-
organisatie en de ruimte voor de onderwijsprogrammering. Begin 2018 besluiten we hoe we de uitvoering 
van vestigingssturing op het snijvlak van vestiging en domein zo goed mogelijk gaan vormgeven.

5.3 Afdeling IVT

De afdeling Informatievoorziening en techniek (IVT) bestaat uit informatiemanagement, functioneel 
beheer en technisch beheer. In deze paragraaf geven we een overzicht van wat er in 2017 is gebeurd 
en wat er voor 2018 gepland is.

2017
De volgende projecten hebben we in 2017 afgerond:
• In 2017 is de migratie naar Office 365 verder uitgevoerd. Hiermee zijn onder andere Skype, 
 Business Video, OneNote, Delve en Sway voor iedereen beschikbaar gekomen en wordt slimmer en 

beter samenwerken digitaal goed ondersteund.
• We zijn doorgegaan met de maandelijkse servicelevelrapportage, die we waar mogelijk nog hebben 

verbeterd.
• In 2016 zijn we gestart met een pilot voor het gebruik van interactieve beamers. Deze pilot is succes-

vol afgesloten. In 2017 hebben we een aanbesteding geplaatst voor de vervanging van alle verou-
derde beamers van Nova. Eind 2017 zijn de eerste honderd beamers vervangen, in 2018 en 2019 
vervangen we de overige beamers.

• De absentieapp is voor heel Nova beschikbaar gesteld. Daardoor is het aantal telefoontjes op de 
servicepunten gedaald. Ook hebben we het in bulk printen van studentenpassen uitbesteed om de 
werkdruk op de servicepunten verder te verlagen. Voorheen moest een Novamedewerker met een 
kapotte laptop naar de Zijlweg om die om te ruilen, maar vanaf 2017 kan dat bij een servicepunt,  
die ook klein materiaal uitgeeft. Hierdoor kunnen Novamedewerkers op alle grote locaties nu snel  
hun defecte laptop omwisselen.

• Na een succesvolle pilot eind 2016 is Moodle, een opensourceleeromgeving, als centrale dienst 
beschikbaar gesteld. Om snel te kunnen beginnen en om bij vragen of problemen ondersteuning te 
krijgen, is centraal een functioneel beheerder aangesteld. De eerste zes opleidingen zijn voortvarend 
gestart met deze elektronische leeromgeving.

• We hebben het informatiebeleidsplan geactualiseerd, wat resulteerde in een nieuwe projectenkalender 
voor de komende jaren.

• In 2017 is het beroepsonderwijs na de nodige voorbereidingen aangesloten op de nieuwe BRON-
uitwisseling.

• De studenten hebben via M6 toegang gekregen tot Magister.
• In 2017 zijn we er helaas niet in geslaagd om Windows 10 in te voeren in heel Nova, maar dat gaat  

in 2018 zeker gebeuren.
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Plannen voor 2018
Bij een grote calamiteit bestaat de kans dat er voor een langere tijd geen ICT is. Om dat te voorkomen, 
hebben we een continuïteitsplan opgesteld, waarin we voor een uitwijkmogelijkheid hebben gezorgd. 
Dit krijgt in 2018 zijn beslag.

Onze belangrijkste plannen voor 2018 zijn verder dat we de inrichting van de afdeling IVT willen 
afronden en dat we alle Windows 7-computers migreren naar het Windows-10 besturingssysteem.

Daarnaast voeren we in 2018 de noodzakelijke maatregelen uit om te voldoen aan de Algemene 
verordening gegevensbescherming. Als laatste aandachtspunt willen we hier noemen dat we meer 
aandacht gaan besteden aan de communicatie over projecten en dat we de (management)rapportages 
verder gaan uitbouwen.

5.4 Huisvesting

Het Nova College gaat een aantal oude gebouwen in Haarlem afstoten. In plaats daarvan komt nieuw-
bouw naast het bestaande gebouw aan de Zijlweg. De gebouwen vormen samen de Nova Campus 
Zijlweg. Met deze huisvestingsplannen wil het Nova College studenten een excellente omgeving bieden 
met goede faciliteiten en moderne praktijklokalen. De studenten moeten zich er veilig voelen en thuis 
voelen. Ook draagt de Nova Campus bij aan een goede relatie met het werkveld, omdat we nauwer 
gaan samenwerken.
 
Het jaar 2017 stond in het teken van de Europese aanbesteding om een aannemer aan ons nieuw-
bouwproject te binden. In het eerste kwartaal van 2018 verwachten we deze aanbesteding positief 
af te ronden. Verder is er een bouwvergunningsprocedure gestart, nadat de Adviescommissie Ruimte-
lijke Kwaliteit van Haarlem groen licht had gegeven. In mei hebben we een bijeenkomst met de buurt 
georganiseerd om de bewoners in te lichten over het ontwerp van het terrein en de campus. Ten slotte 
hebben we het onderwijs meegenomen in de ontwikkeling van de onderwijsvisie en zijn we verder 
gegaan met de vier kernpunten van de The Learning Community: de smartcampus, campus als leer-
omgeving, duurzaam organiseren en campusvoorzieningen.

5.5 Klachtenmanagement

Helaas zijn niet al onze studenten altijd tevreden over het onderwijs of over hoe wij hen behandelen. 
Hetzelfde geldt voor onze medewerkers. Dat kunnen zij laten weten door een klacht in te dienen. 
Een klacht biedt ons de kans verbeteringen aan te brengen. We hebben de drempel om een klacht 
in te dienen zo laag mogelijk gemaakt: dat kan eenvoudig via de website van het Nova College, 
Nova Portal (intranet) en via de onderwijsleidraad. De opleidingsmanager of verantwoordelijke 
directeur handelt de meeste klachten snel en adequaat af, maar sommige klachten gaan via andere 
routes. Die routes staan in dit overzicht:
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Klachtenmanagement

Regeling Klachten Bestuursbureau

Interne geschillencommissie Er zijn geen klachten bij de interne geschillencommissie ingediend.

Klokkenluidersregeling Er zijn geen klachten op basis van de klokkenluidersregeling ingediend.

Klachtenregeling Er zijn op grond van de klachtenregeling elf klachten binnengekomen.

Afhandeling

De indieners van een klacht hebben een ontvangstbevestiging ontvangen. De 

klachten zijn volgens de regels van de klachtenregeling doorgezonden naar de 

verantwoordelijke directeur. In de meeste gevallen zijn de klachten door de 

directeur of de opleidingsmanager naar tevredenheid opgelost. Geen van deze 

klachten is doorgestuurd naar het College van Bestuur of de onafhankelijke 

klachtencommissie.

Commissie van Beroep voor 

de Examens

Er zijn twee bezwaarschriften ingediend tegen een besluit van een examinator of 

de examencommissie. Tegen één beslissing op het bezwaarschrift van de examen-

commissie is beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep voor de Examens.

Inspectie van het Onderwijs Er zijn geen klachten bij de Inspectie van het Onderwijs ingediend.

Ombudslijn MBO Er is één klacht bij de Ombudslijn MBO ingediend. De klacht is overeenkomstig de 

daarvoor geldende procedure afgehandeld.

5.6 Voorlichting en werving

Een belangrijk onderdeel van de dienst Marketing & Communicatie is Voorlichting & Werving.

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding 
In samenwerking met de decanenkringen IJmond, Zuid-Kennemerland en Duin- en Bollenstreek wordt 
de loopbaanbegeleiding van vmbo-scholen in de regio door het Nova College verrijkt met diverse 
activiteiten. Het LOB-programma start in het tweede leerjaar op het voortgezet onderwijs met het 
CHOICE-evenement. Voor derdejaars in de regio worden MBO Markten en Beroepenmarkten georgani-
seerd waarbij ook ouders deelnemen aan de voorlichtingsrondes. Voor vierdejaars in de regio organi-
seert het Nova College Oriëntatietrajecten en Oriëntatiedagen. Aanvullend bieden we maatwerk op 
verzoek van vo-scholen. 

CHOICE
Ruim 4.700 tweedejaars van 36 vmbo-scholen uit de regio hebben in 2017 meegedaan aan het 
profielkeuze-evenement CHOICE in het Kennemer Sportcenter in Haarlem. Deze vmbo’ers kregen uitleg 
en instructie van studenten van het Nova College. In een carrousel van twaalf activiteiten hebben ze in 
kleine groepjes ervaren wat de verschillende beroepen inhouden en maken ze de eerste stap naar een 
bewuste profielkeuze.

Oriëntatietrajecten
Naast de goedbezochte Open huizen en MBO Markten op verschillende vestigingen waarbij ook ouders 
aanwezig zijn, hebben in 2017 ruim 1.000 vierdejaars vmbo’ers een Oriëntatietraject op het Nova 
College gevolgd. Ze konden kiezen uit negentien trajecten. Ze kregen proeflessen op Novavestigingen, 
konden uitgebreid van gedachten wisselen met Novastudenten en hebben bpv-bedrijven bezocht.
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Voorlichting op maat
Een groeiend aantal scholen in de regio vraagt het Nova College om aanvullende voorlichting op maat 
te bieden. Tijdens vier ouderavonden van vmbo-scholen bood het Nova College een interactief voor-
lichtingsprogramma voor zo’n 300 ouders in totaal. Voor het Haarlem College, Rijnlands Lyceum en 
Haarlemmermeer Lyceum werd voorlichting op de vmbo-locatie of voor derdejaars mavo geboden. 
Tijdens meeloopdagen Dans en Theater konden ruim 100 jongeren de sfeer proeven in de studio’s in 
Haarlem. Op de Nova Beslisdag hebben 70 aspirant-studenten een speeddate gehad met voorlichters 
om te komen tot de meest passende mbo-opleiding. 

5.7 Vertrouwenspersonen

In de tabel staat het totaaloverzicht van de meldingen die bij de vertrouwenspersonen van het Nova 
College zijn gedaan. 

Meldingen bij vertrouwenspersonen

Totaal aantal Categorie Student-

student

Personeel-

personeel

Student-

personeel

Overig

2015 2016 2017 Thema

6 11 8 Agressie en geweld 5 0 3 0

1 0 1 Diefstal 0 0 0 1

4 6 0 Discriminatie/racisme 0 0 0 0

1 1 0 Drugs/alcohol 0 0 0 0

12 9 9 Pesten 8 0 1 0

4          2 2 Seksuele intimidatie 0 0 1 1

24 29 21 Intimidatie 2 13 4 2

4 3 5 Misbruik van digitale middelen 5 0 0 0

30 32 27 Persoonlijke problemen 5 0 0 22

16 35 29 Overig 5 1 0 23

102 128 102 Totaal 30 14 9 49

De categorie Misbruik digitale middelen is licht gestegen. Het laat echter wel het hoogste aantal  
meldingen zien, sinds deze categorie gebruikt wordt. Voorlichting aan studenten over de risico’s en 
impact van sociale media is en blijft belangrijk, bijvoorbeeld door het aanbieden van een workshop 
Mediawijsheid.

Het aantal meldingen in de categorie Intimidatie is met ruim 25 procent gedaald. In deze categorie 
wordt, meer dan in andere categorieën, over de regio’s heen gemeld. Met meer dan 20 procent van  
het totaal aantal meldingen, blijft deze categorie een belangrijk aandachtsgebied. Intimidatie heeft 
meestal een langdurig tot blijvend effect op de melder.

De categorie Overig: dit zijn meldingen die niet geplaatst kunnen worden in één van de bestaande 
categorieën van ongewenst gedrag, maar die wel neergelegd worden bij de vertrouwenspersonen.  
Het gaat om situaties waarbij een gevoel van onveiligheid een rol speelt. Volgend jaar willen we de 
categorie Overig meer inzichtelijk maken.
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6 Financiën

6.1 Financiële doelstellingen

Onze studenten en bedrijven hebben recht op kwalitatief hoogstaande opleidingen. Wij zien het als 
onze verantwoordelijkheid om de aan ons toevertrouwde middelen rechtmatig en doelmatig in te zetten 
en te zorgen voor een adequate bedrijfsvoering om zodoende onze doelstellingen te realiseren. Tegen 
die achtergrond hebben wij als organisatie zonder winstoogmerk de taak op korte en langere termijn  
te voldoen aan onze financiële verplichtingen en dienen wij ervoor te zorgen dat we een financieel 
gezonde organisatie blijven. De indicatoren liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen, rentabiliteit  
en huisvestingsratio benutten wij als signalering voor onze financiële continuïteit. 

Financiële kengetallen

signalering IvO 2015 2016 2017

Liquiditeit (current ratio) < 0,5 2,12 2,43 2,59

Solvabiliteit 2 < 0,3 0,76 0,77 0,76

Weerstandsvermogen < 5 % 56,1% 56,2% 57,8%

Rentabiliteit < 0 % (3-jarig) 6,9% -0,1% 2,1%

Huisvestingsratio > 15 % 10,3% 9,5% 9,3%

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is er geen sprake van waarden die wijzen op een mogelijk 
financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de korte of middellange termijn. Het solva-
biliteitspercentage voldoet al jaren ruimschoots aan de door de Inspectie van het Onderwijs aangegeven 
signaleringsgrens van 30 procent. Ons weerstandsvermogen is uitstekend. De liquiditeitsratio bevindt 
zich boven onze signaleringsgrens van 0,5 en 1,5. De liquide middelen hebben wij nodig om de 
komende jaren te kunnen investeren in nieuwbouw. Over een periode van 3 jaar is onze gemiddelde 
rentabiliteit positief en de huisvestingsratio bevindt zich ruim onder de signaleringsgrens. 

6.2 Financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar

Paragraaf 6.2 en 6.3 zijn gebaseerd op de jaarrekening 2017 en dienen dan ook gelezen te worden
in samenhang met de toelichting op de jaarrekening en de overige in het jaarverslag opgenomen 
financiële gegevens.

Realisatie 2017: beter dan begroot
Het geconsolideerde exploitatieresultaat over de periode januari tot en met december 2017  
bedraagt circa € 2,2 miljoen positief. Oorspronkelijk was een negatief resultaat van € 0,5 miljoen 
begroot. Het resultaat is beheersmatig tot stand gekomen en € 2,7 miljoen beter dan begroot. 
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In onderstaand overzicht zijn per post de verschillen tussen de realisatie en de begroting weergegeven. 

Begroot resultaat 2017

Bedragen x €1.000,- 

Begroot resultaat 2017 -491

Hogere rijksbijdrage 1.565  

Hogere overheidsbijdrage en subsidies overige overheden 209

Hoger college-, cursus- en examengeld 20

Hogere baten werk in opdracht van derden 394

Hogere overige baten 179

Lagere afschrijvingen 88

Lagere huisvestingslasten 190

Lagere overige lasten 800

Totaal positieve afwijkingen 3.445

Hogere personeelslasten 742  

Financiële baten en lasten 32

Totaal negatieve afwijkingen 774

Gerealiseerd resultaat 2017  2.180

6.3 Financiële situatie op balansdatum

Het eigen vermogen bedraagt eind 2017 € 61,4 miljoen. Uitgedrukt in een percentage van het  
balanstotaal bedraagt het eigen vermogen 76 procent (2016: 77 procent). Dit is ten opzichte van  
de totale baten 58 procent (2016: 56 procent). 

De liquide middelen bedragen ongeveer € 35,5 miljoen. Aan de hand van een geactualiseerde 
liquiditeitsprognose is de ontwikkeling maandelijks gevolgd. Het Nova College maakt geen gebruik 
van afgeleide financiële instrumenten. De liquiditeitsratio (vlottende activa ten opzichte van de 
kortlopende schulden) bedraagt eind 2017 2,59 (ultimo 2016: 2,43). 

Op 31 december 2017 hebben wij een goede balanspositie, waarbij de solvabiliteit zodanig is 
dat de continuïteit van de organisatie is gewaarborgd. Een deel van de middelen is gereserveerd
voor de realisatie van het huisvestingsbeleidsplan, waarin onder meer is voorzien in nieuwbouw 
en aanpassingen van onderwijslocaties in verband met actuele vereisten en onderwijskundige 
inzichten en behoeften.

Daarnaast dienen wij over een weerstandsvermogen te kunnen beschikken in verband met onzekere 
factoren. Denk aan calamiteiten, een onverwachte wijziging in het aantal studenten, wegvallen van 
incidentele middelen, wijziging van wet- en regelgeving of milieumaatregelen. In dergelijke gevallen 
is het voor een onderwijsinstelling niet mogelijk op de korte termijn de omvang van de (personeels)
kosten substantieel te beïnvloeden. 
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6.4 Treasury management

De liquiditeiten beheren wij zo goed mogelijk, waarbij de beschikbaarheid wordt afgestemd 
op de te verrichten betalingen. Voor zover liquide middelen tijdelijk niet direct beschikbaar hoeven 
te zijn, storten wij deze middelen op een spaarrekening. Van belegging in derivaten is geen 
sprake. In het jaar 2017 is gehandeld in overeenstemming met ons treasurystatuut en de  
‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ die juni 2016 door het ministerie 
van OCW is gepubliceerd.

6.5 Toekomstige financiële ontwikkelingen

De rijksbijdrage bedraagt ongeveer 88 procent van de totale baten. Het grootste deel van de 
rijksbijdrage ontvangen wij in de vorm van een lumpsumbekostiging. De hoogte hiervan is 
afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten en het aantal afgegeven diploma’s. Met ingang 
van het jaar 2015 is een nieuwe bekostigingssystematiek van kracht (cascademodel).  

In vergelijking met andere roc’s viel de nieuwe methodiek in het jaar 2015 voor ons in financiële 
zin gunstig uit. Omdat het kabinet voor de jaren tot en met 2018 heeft besloten tot een sectorbrede 
overgangsbekostiging om te zorgen voor een geleidelijke overgang naar het nieuwe bekostigings-
model, hebben wij in de periode 2015 tot 2018 te maken gehad met cumulatieve korting op onze 
rijksbijdrage van € 10,5 miljoen. Vanaf het jaar 2015 hebben wij diverse maatregelen getroffen om 
de budgettaire gevolgen van de korting op het macrobudget door het kabinet in goede banen te 
leiden.

Onder de verantwoordelijkheid van het vorige kabinet is de begroting 2018 van het ministerie 
van OCW opgesteld. Het is een beleidsarme begroting en de diverse regelingen zijn rekenkundig 
doorgetrokken in de meerjarenbegroting van het ministerie. In vergelijking met het jaar 2017 is 
de lumpsum voor ons ruim € 0,9 miljoen hoger. 

Naast een lumpsumbekostiging ontvangen wij een budget voor het uitvoeren van de kwaliteits-
afspraken. In vergelijking met het jaar 2017 hebben wij een hoger budget geraamd in verband 
met een toevoeging van middelen door het kabinet, evenals onze verwachting dat wij succesvoller
zijn in het bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, 
het uitvoeren van het bpv-verbeterplan en de studiewaarde stelt het kabinet een resultaatafhankelijk 
budget van circa € 4,2 miljoen beschikbaar.

Met betrekking tot de budgettaire ontwikkelingen in 2019 en volgende jaren is het volgende van 
belang: 
• doelmatigheidskorting (vorige kabinet);
• afschaffen cascade (overgangsregeling);
• harmoniseren bekostiging groen onderwijs;
• aanvullende bekostiging (kwaliteitsagenda).

Met uitzondering van de kwaliteitsgelden zijn bovenstaande punten nog onderwerp van gesprek. 
Met behulp van simulatiemodellen worden de diverse opties verkend. De verwachting is dat niet 
eerder dan rond de zomervakantie meer duidelijkheid ontstaat over de hoogte van de rijksbijdrage 
in het jaar 2019.
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De personeelslasten maken ongeveer 72 procent van de totale lasten uit. De stijging van lasten voor 
personeel in loondienst met circa € 570.000 wordt vooral veroorzaakt door de periodieke verhoging 
van de salarissen. Geen rekening is gehouden met een eventuele cao-aanpassing of mutaties in de 
pensioen- en sociale lasten. Normaliter wordt een stijging (grotendeels) gecompenseerd en tot op 
heden bevinden wij ons binnen de bandbreedte van de loon- en prijsindexatie.

Wij treffen de benodigde voorbereidingen voor nieuwbouw en in de meerjarenraming 2019-2023 
hebben wij verondersteld dat een multifunctioneel onderwijsgebouw met ingang van het kalenderjaar 
2020 in gebruik kan worden genomen. De afschrijvingskosten zullen dan stijgen, terwijl de huisvestings-
kosten dalen. Wij kunnen nieuwbouw uit eigen middelen financieren, zodat we geen lening hoeven af te 
sluiten. 

Over het jaar 2018 is een exploitatieresultaat begroot van circa € 0,1 miljoen. Op 14 december  
2017 heeft de Raad van Toezicht de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2023 goedgekeurd.  
De raming van baten en lasten staat in paragraaf 6.6.

6.6 Continuïteitsparagraaf

6.6.1 Gegevensset 

Kengetallen

Stand 31 december 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Studentenaantallen beroepsonderwijs 10.975 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Studentenaantallen vavo 1.250 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Personele bezetting

- Management/directie 10 9 9 9 9 9

- Onderwijzend personeel 644 645 645 645 645 645

- Overige medewerkers 339 330 330 330 330 330

Toelichting op de geprognosticeerde balans en raming van baten en lasten
Voor de beoordeling van onze financiële positie is van belang de door het ministerie van OCW  
verwachte landelijke demografische krimp in studentenaantallen in ogenschouw te nemen. Gezien de 
demografische ontwikkeling in ons verzorgingsgebied gaan wij in onze meerjarenbegroting ervan uit 
dat onze studentenaantallen stabiel zijn. Om die reden is ook in de meerjarenraming verondersteld  
dat het aantal fte vrijwel gelijk blijft.

In de jaren 2018 en 2019 heeft het kabinet het macrobudget verlaagd in verband met de  
veronderstelde effecten als gevolg van:
• intensivering van het onderwijs;
• macrodoelmatigheid.
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Deze financiële effecten zijn in onze meerjarenraming verwerkt. Omdat wij in het jaar 2019 niet langer 
te maken hebben met de voor ons negatieve overgangsbekostiging en in het schooljaar 2017-2018 bij 
ons sprake is van een lichte stijging van het aantal studenten, hebben wij de rijksbijdrage (lumpsum) 
voor de komende jaren constant verondersteld.

De kwaliteitsafspraken eindigen in het jaar 2018. In februari 2018 is het Bestuursakkoord OCW – MBO 
Raad 2018-2022 ondertekend. Het bestuursakkoord bevat de contouren voor de nieuwe kwaliteitsaf-
spraken die vanaf 2019 in werking treden. Het landelijk budget voor de uitvoering van de kwaliteitsaf-
spraken blijft grosso modo ongewijzigd en tegen die achtergrond hebben wij het budget voor de 
kwaliteitsafspraken voor de komende jaren constant verondersteld. 

De afschrijvingskosten stijgen zodra de nieuwbouw gerealiseerd is. Vervolgens kunnen de huisvestings-
kosten dalen, omdat huur voor bepaalde locaties beëindigd kan worden en een besparing op energie-
kosten mogelijk is. In de meerjarenraming en de liquiditeitsprognose is geen rekening gehouden met 
enerzijds respectievelijk baten en inkomsten uit verkoop van de onderwijslocatie die kan worden 
afgestoten indien nieuwbouw is gerealiseerd en anderzijds hogere kosten en uitgaven op basis van  
het nader vast te stellen huisvestings- en meerjarenonderhoudsplan.

Met inachtneming van bovenstaande is aan de hand van de begroting 2018 ceteris paribus de meer-
jarenraming opgesteld.

De meerjarenbegrotingen zijn ontleend aan onze planning & controlcyclus. Omdat de verwachtingen 
voor de komende jaren sinds december 2017 niet substantieel zijn gewijzigd en geen nieuwe concrete 
informatie beschikbaar is, achten wij het raadzaam om de reeds door de Raad van Toezicht goed- 
gekeurde cijfers te presenteren. 

Nieuwbouw
Wij hebben een plan opgesteld voor de doorontwikkeling van de huidige huisvesting op de vestiging 
Zijlweg in Haarlem tot een campus, met onderwijsvoorzieningen voor mbo-studenten. Deze vestiging 
biedt de kans om uit te breiden rond het huidige gebouw en daar, naast meer vloeroppervlakte, ook een 
echte campus te maken, met multifunctionele buitenruimte. Om concentratie op de Zijlweg mogelijk te 
maken en daar een campus te realiseren zijn investeringen nodig. Dit zijn grotendeels investeringen in 
nieuwbouw, die inhoudelijk beargumenteerd zijn in een strategisch ontwikkelingsplan en financieel 
onderbouwd. 

Het realiseren van de nieuwe onderwijsvoorziening op de Zijlweg bestaat uit een nieuw multifunctioneel 
onderwijsgebouw (6.000 m2 bruto-vloeroppervlakte), paviljoen (550 m2 bruto-vloeroppervlakte), 
fietsenstalling, parkeergelegenheid en inrichting van het terrein. De bijbehorende investeringen  
bedragen circa € 24 miljoen en kunnen uit eigen middelen gefinancierd worden. Na realisatie van  
de nieuwbouw bedraagt de huisvestingsratio 10 procent. Na jaren van voorbereiding start de bouw  
in het najaar 2018 en is naar verwachting eind 2019 klaar.

Met de nieuwbouw worden de ambities van een passende leeromgeving, innovatiekracht en uitstraling  
van de identiteit bereikt. Dit komt doordat in de nieuwbouw het ideale onderwijsconcept kan worden 
uitgewerkt, opleidingen bij elkaar gehuisvest kunnen worden, er meer uitstraling is van identiteit en 
daardoor een betere relatie met het bedrijfsleven en het creëren van crossovers mogelijk is. Het onderwijs 
zit dan bij elkaar op een locatie. De verblijfskwaliteit wordt met het realiseren van de onderwijscampus ook 
nog eens beter doordat er ook wordt geïnvesteerd in een prettige, functionele buitenruimte. De flexibiliteit 
en efficiency verbeteren nog doordat er op campusniveau iets hogere bezettingsgraden kunnen worden 
gehaald voor onderwijsruimten en de nieuwbouw zo multifunctioneel mogelijk wordt opgezet. 
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De demografische ontwikkelingen en de marktpositie beïnvloeden de toekomstverwachtingen.  
De meeste ontwikkelingen zorgen voor kansen op groei. Uit analyse van demografische gegevens is 
gebleken dat Haarlem een groeiregio is. Het ministerie van OCW verwacht een dalend aantal studenten 
in Nederland, maar niet in onze regio. De verwachting is dat het marktaandeel in de regio minimaal 
gelijk blijft. Aanvullend daarop is bekend dat nieuwe huisvesting aantrekkingskracht heeft en zeker in  
de eerste jaren tot extra inschrijvingen gaat leiden. De kracht van klein binnen groot en de variatie aan 
voorzieningen kan leiden tot een blijvende aantrekkingskracht.

Voor de campusontwikkeling is er een alternatief: renovatie van bestaande gebouwen. De belangrijkste 
daarvan is de vestiging aan de Planetenlaan van 4.800 m2 bruto vloeroppervlakte die in eigendom is. 
De investeringen hiervoor zijn in 2015 geraamd op ongeveer € 11 miljoen. De vestiging Schoterstraat 
van 1.900 m2 bruto vloeroppervlakte wordt gehuurd van de gemeente. Renovatie van dit gebouw heeft 
nagenoeg geen zin, omdat dit gebouw nooit een goed onderwijsgebouw zal worden. Met het realiseren 
van de renovatie Planetenlaan en vervanging Schoterstraat wordt de technische kwaliteit op een hoog 
niveau gebracht. Vergeleken met realisatie van nieuwe onderwijsvoorzieningen blijven de andere 
ambities echter achter. Het praktijkonderwijs en de innovatiekracht door onder andere de cross-overs 
zullen bijvoorbeeld nooit helemaal goed uit de verf komen. 

Balans en geprognosticeerde Balans

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ACTIVA 

Immateriële vaste activa     

Materiële vaste activa 41.690 51.690 61.690 58.890 56.090 53.290

Financiële vaste activa     

Totaal vaste activa 41.690 51.690 61.690 58.890 56.090 53.290

Vorderingen 3.768 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Liquide middelen 35.527 22.600 15.300 20.000 24.700 29.400

Totaal vlottende activa 39.295 26.600 19.300 24.000 28.700 33.400

Totaal activa 80.985 78.290 80.990 82.890 84.790 86.690

PASSIVA     

Eigen vermogen     

Algemene reserve 61.072 61.161 62.151 63.141 64.131 65.121

Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve privaat 314 325 335 345 355 365

Bestemmingsfonds publiek

Bestemmingsfonds privaat

Voorzieningen 3.340 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Langlopende schulden 1.112 1.036 960 884 809 733

Kortlopende schulden 15.147 12.268 14.044 15.020 15.995 16.971

Totaal passiva 80.985 78.290 80.990 82.890 84.790 86.690
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Geconsolideerde Staat en raming van baten en lasten

Bedragen x € 1.000,- 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BATEN

Rijksbijdrage 93.206 94.470 94.950 94.950 94.950 94.950

Overige overheidsbijdragen en  

subsidies

1.209 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

College-, cursus- en examengeld 1.293 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Baten werk in opdracht van derden 4.849 3.985 4.000 4.000 4.000 4.000

Overige baten 5.622 5.020 5.100 5.100 5.100 5.100

Totaal baten 106.179 105.525 106.100 106.100 106.100 106.100

LASTEN

Personeelslasten 77.417 75.945 76.400 76.400 76.400 76.400

Afschrijvingen 4.112 3.895 4.200 4.600 4.600 4.600

Huisvestingslasten 7.047 7.769 7.771 7.373 7.375 7.377

Overige lasten 15.391 17.785 16.700 16.700 16.700 16.700

Totaal lasten 103.967 105.394 105.071 105.073 105.075 105.077

Saldo baten en lasten 2.212 131 1.029 1.027 1.025 1.023

Saldo financiële bedrijfsvoering -32 -31 -29 -27 -25 -23

Totaal resultaat 2.180 100 1.000 1.000 1.000 1.000

Incidentele baten en lasten in totaal 

resultaat

    

6.6.2 Overige rapportages

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Onze administratieve organisatie en daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing hebben wij 
op een adequate wijze ingericht, zodat interne monitoring en auditing van streefwaarden en financiële 
positie kan plaatsvinden. Wij hebben de beschikking over een functionerend kwaliteitszorgsysteem en 
risicomanagement is verankerd in onze integrale bedrijfsvoering. 

Wij werken volgens een vaste planning- en controlcyclus. Jaarlijks starten wij de begrotingscyclus met 
de begrotingsbrief, waarin het kader en aandachtspunten voor het opstellen van de domein- en team-
plannen en deelbegrotingen worden beschreven. Het College van Bestuur stelt de begroting van het 
Nova College vast en de Raad van Toezicht keurt het goed. 

In het begrotingsjaar hebben wij de beschikking over indicatoren die real time (aantal studenten en vsv) 
en maandelijks (budgetrapportage en formatieontwikkeling) beschikbaar zijn. Viermaandelijks wordt op 
basis van analyses een uitbreide rapportage opgesteld, die het management voldoende stuurinformatie 
geeft. Daarnaast ontvangen wij periodiek informatie over de opbrengsten jaar- en diplomaresultaat, 
kwaliteit van de examinering en het onderwijsproces en de tevredenheid van studenten, bedrijven en 
medewerkers.
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In overleg met het management stellen wij onze planning- en controlkalender op, waarin opgenomen 
welke niet-financiële en financiële onderwerpen beschikbaar moeten zijn. Wij organiseren onze werk-
zaamheden, intern toezicht en verantwoording aan de hand van deze kalender. Jaarlijks voeren wij 
diverse interne audits uit in het primaire proces. 

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Wij opereren in een complexe omgeving en wij hebben te maken met steeds hogere verwachtingen van 
studenten, bedrijven en medewerkers. Risicomanagement draagt bij aan de realisatie van onze doelstel-
lingen. Managers en medewerkers hebben samen risico’s getraceerd en geclassificeerd. Op deze wijze 
krijgen wij inzicht in de risico’s die wij lopen en wordt tegelijkertijd het risicobewustzijn in de organisa-
tie gestimuleerd. 
De risico’s zijn getoetst en geanalyseerd. Het blijkt dat de risico’s overwegend een operationeel 
karakter hebben. De volgende interne en externe risico’s zijn onder meer door ons onderkend.

Personeel
De komende jaren vindt binnen de onderwijssector een natuurlijke uitstroom van (vroegtijdig) gepen-
sioneerden plaats, waardoor specifieke deskundigheid verdwijnt. Wij staan voor de uitdaging om ons 
in een periode van relatieve hoogconjunctuur als een aantrekkelijke werkgever te presenteren, zodat wij 
in concurrentie met andere organisaties erin slagen in een aanzienlijke vervangingsbehoefte te voorzien.  
Gezien de steeds snellere veranderingen in opleidingen en de noodzaak tot aansluiting met een 
dynamische arbeidsmarkt, is het voor ons zaak de juiste medewerkers aan te trekken. Medewerkers  
die flexibel inzetbaar zijn en een synergie tussen onderwijs en praktijk mogelijk maken. 

In 2017 hebben wij al vastgesteld dat enerzijds bij ons de behoefte bestaat om jonge, vakbekwame 
medewerkers te binden door middel van vaste arbeidsovereenkomsten, en anderzijds de structurele  
korting op de rijksbijdrage vereist dat de kosten flexibel en snel wendbaar zijn. Het gebruik van  
tijdelijke arbeidsovereenkomsten komt tegemoet aan deze budgettaire beheersingsbehoefte, maar staat 
– nog afgezien van de nivellerende werking van de Wet werk en zekerheid – in schril contrast met het 
verlangen om medewerkers zekerheid te bieden. Met gebruik van een strategische personeelsplanning 
hebben wij specifieke schaarste getraceerd en passende maatregelen getroffen.  

Wet- en regelgeving
Het mbo bevindt zich in een dynamische omgeving en de huidige regelgeving belemmert ons in de 
mogelijkheden om adequaat in te spelen op de snel veranderende vraag van bedrijven en verwachting 
van de maatschappij. Zo stimuleert de wetgever (initiatieven van) publieke-private samenwerkingen door 
onder meer subsidieregelingen en staan tegelijkertijd wetten een verdere uitwerking van de samenwer-
king in de weg. Op deze wijze is het voor ons lastig om een positie in te nemen en te bestendigen.

Financieel meerjarenbeleid
In relatief korte tijd worden diverse wijziging in onze bekostiging doorgevoerd, waardoor het voeren 
van een meerjarig financieel beleid wordt bemoeilijkt. Zo bestaat onzekerheid over de hoogte van de 
rijksbekostiging (bijna 90 procent van onze begroting) als gevolg van het voornemen om met ingang 
van 1 januari 2019 wijzigingen in het bekostigingsmodel door te voeren. De kwaliteitsafspraken 
worden gecontinueerd, doch de voorwaarden gaan wijzigen. De ombuigingstaakstelling in verband  
met het verkorten van de opleidingsduur komt wellicht te vervallen en subsidieregelingen zijn tijdelijk 
gecontinueerd.

Wij hebben geanticipeerd op de mogelijkheid dat gemeenten educatietrajecten bij derden aanbesteden, 
door tijdelijke arbeidsovereenkomsten met educatiepersoneel af te sluiten. In 2017 is de aanbesteding 
van educatietrajecten aan ons toegewezen. 
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Cybersecurity 
Wij zitten midden in een digitale transitie en de toepassing van ICT in allerlei aspecten van onze organisatie 
biedt kansen voor de ontwikkeling van ons onderwijs. Tegelijkertijd leidt deze ontwikkeling ook tot kwets-
baarheden voor aanvallen van hackers. Daarnaast is regelgeving aangescherpt met de meldplicht datalekken 
en is in 2018 de Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht. De urgentie om met informatiebe-
veiliging aan de slag te gaan, heeft er mede toe bijgedragen dat wij het aandachtsveld projectmatig hebben 
opgepakt. De getraceerde risico’s zijn opgenomen in onze PDCA-cyclus. Periodiek beoordelen wij de kans 
en impact en stellen wij vast welke maatregelen getroffen dienen te worden om de risico’s te mitigeren dan 
wel tot een minimum te beperken.

Rapportage toezichthoudende orgaan
De RvT houdt toezicht op de realisatie van doelstellingen, financiën, het financieel beheer, risico’s en het 
functioneren van het CvB. In het jaar 2017 heeft een auditcommissie de RvT ondersteund en geadviseerd 
op het vlak van onder meer de werking van de begrotingscyclus, toezicht op de naleving van relevante 
wet- en regelgeving, financiële informatieverschaffing en de opvolging van opmerkingen en aanbevelingen 
van de accountant en externe toezichthouders (zie bericht van de Raad van Toezicht).

6.7 Aanvullende informatie WEB

Het ministerie van OCW heeft een aantal specifieke thema’s benoemd in de notitie Helderheid in de bekos-
tiging van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie waarover wij jaarlijks verantwoording afleggen.

Onderwerp Toelichting

Uitbesteed onderwijs Het Nova College besteedt delen van het onderwijs uit. Hiervoor is een over- 

eenkomst van uitbesteding opgesteld die de verplichtingen van de uitbesteder 

(Nova College) en aannemer (derde partij) expliciet en overeenkomstig de wet 

en de notitie Helderheid regelt.

Investeren van publieke 

middelen in private activiteiten

Het Nova College investeert geen publieke middelen in private activiteiten. 

Verlenen van vrijstellingen Het Nova College draagt uitsluitend studenten voor bekostiging voor die voldoen 

aan de wettelijke normen.

Voeden van een eigen fonds 

waaruit les- en cursusgeld 

wordt voldaan

Het Nova College doteert geen middelen aan een eigen fonds. 

Uitschrijven van studenten  

kort na peildatum

In de periode 1 tot 15 oktober 2017 is 1 student vanwege persoonlijke omstan-

digheden uitgestroomd en 1 student heeft zijn opleiding voortijdig beëindigd.

Verzorgen van onderwijs in 

geïntegreerde trajecten  

educatie en beroepsonderwijs

Op 1 oktober 2017 verzorgde het Nova College voor 19 studenten onderwijs 

in een geïntegreerd traject.

Studenten die veranderen  

van opleiding/leerweg

Uit de vergelijking van peildatum 1 februari 2018 met peildatum 1 oktober 2017 

blijkt dat 324 studenten naar een ander crebo zijn overgestapt; het aantal dat 

naar een andere leerweg is overgestapt is 63, waarvan 58 van bol naar bbl en  

5 van bbl naar bol. 

Bedrijven waarvoor maatwerk- 

trajecten zijn georganiseerd

Het Nova College verzorgt geen maatwerktrajecten voor bedrijven.

Onderwijs in het buitenland Ingeschreven buitenlandse studenten ‘verblijven rechtmatig’ in Nederland.  

Het Nova College verzorgt geen onderwijs in het buitenland.
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Het Nova College heeft geen samenwerkingsovereenkomsten met vo-instellingen afgesloten. Wanneer 
vo-scholen een leerling overdragen aan het vavo, dan wordt hiervoor een uitbestedingsovereenkomst 
opgesteld. 

Het Nova College programmeert onderwijsprogramma’s in overeenstemming met de wettelijke nominale 
studieduur.

Maritieme contractactiviteiten
Het Nova College heeft haar maritieme contractactiviteiten ondergebracht bij Nova Contract, die voor 
medewerkers van maritieme bedrijven bijscholing verzorgt. Voor het maritiem onderwijs is het voordeel 
van contractactiviteiten tweeledig. Bedrijven die tevreden zijn over de kwaliteit van de bijscholing nemen 
gemakkelijker studenten voor stages aan. Studenten komen op de onderwijslocatie in contact met 
toekomstige maritieme collega’s en door interactie doen zij praktische vaardigheden op. De contract-
activiteiten worden niet gefinancierd met publieke middelen. Investeringen vinden plaats in het kader 
van reguliere onderwijsactiviteiten. Het Nova College rekent het gebruik van haar kapitaalintensieve 
bedrijfsmiddelen tegen integrale kostprijs door aan Nova Contract. Op deze wijze ontvangt het 
Nova College een dekkingsbijdrage voor de hoge kosten van het verzorgen van maritiem onderwijs. 
Nova Contract biedt haar diensten tegen kostendekkende, marktconforme tarieven aan. Nova Contract 
beschikt over een privaat vermogen dat als buffer fungeert in geval van een negatief exploitatieresultaat. 
Het bevoegd gezag van het Nova College vormt het bestuur van Nova Contract. De Raad van Toezicht 
van het Nova College houdt toezicht op het bestuur van Nova Contract. 
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II JAARREKENING
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Geconsolideerde balans per 31 december 2017

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa
(in euro's)

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 41.689.298 43.429.502

Totaal vaste activa 41.689.298 43.429.502

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 3.768.173 4.123.894
1.2.4 Liquide middelen 35.527.122 28.910.865

Totaal vlottende activa 39.295.295 33.034.759

Totaal Activa 80.984.593 76.464.261

Passiva
(in euro's)

2.1 Eigen vermogen 61.385.493 59.205.696

2.2 Voorzieningen 3.340.000 2.492.000

2.3 Langlopende schulden 1.111.713 1.187.512

2.4 Kortlopende schulden 15.147.387 13.579.053

Totaal Passiva 80.984.593 76.464.261

31 dec. 2017 31 dec. 2016

31 dec. 2017 31 dec. 2016
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017

(in euro's)

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 93.205.628 91.640.215 92.858.136
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies 1.209.313 1.000.000 1.338.795

overige overheden
3.3 Wettelijke college- / cursus- / 1.293.237 1.273.176 1.222.660

examengelden
3.4 Baten werk i.o.v. derden 4.848.909 4.454.772 4.277.320
3.5 Overige baten 5.622.166 5.443.147 5.726.013

Totaal baten 106.179.253 103.811.310 105.422.924

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 77.417.589 76.675.703 75.080.334
4.2 Afschrijvingen 4.111.975 4.199.751 4.144.016
4.3 Huisvestingslasten 7.046.734 7.236.854 7.442.093
4.4 Overige lasten 15.390.906 16.189.942 18.840.235

Totaal lasten 103.967.204 104.302.250 105.506.678

Saldo baten en lasten 2.212.049 -490.940 -83.754

6 Financiële baten en lasten -32.252 - -9.424

Saldo financiële baten en lasten -32.252 - -9.424

Resultaat 2.179.797 -490.940 -93.178

Werkelijk 2016Begroting 2017Werkelijk 2017

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017

(in euro's)

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 93.205.628 91.640.215 92.858.136
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies 1.209.313 1.000.000 1.338.795

overige overheden
3.3 Wettelijke college- / cursus- / 1.293.237 1.273.176 1.222.660

examengelden
3.4 Baten werk i.o.v. derden 4.848.909 4.454.772 4.277.320
3.5 Overige baten 5.622.166 5.443.147 5.726.013

Totaal baten 106.179.253 103.811.310 105.422.924

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 77.417.589 76.675.703 75.080.334
4.2 Afschrijvingen 4.111.975 4.199.751 4.144.016
4.3 Huisvestingslasten 7.046.734 7.236.854 7.442.093
4.4 Overige lasten 15.390.906 16.189.942 18.840.235

Totaal lasten 103.967.204 104.302.250 105.506.678

Saldo baten en lasten 2.212.049 -490.940 -83.754

6 Financiële baten en lasten -32.252 - -9.424

Saldo financiële baten en lasten -32.252 - -9.424

Resultaat 2.179.797 -490.940 -93.178

Werkelijk 2016Begroting 2017Werkelijk 2017
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 2.212.049 -83.754

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 4.111.975 4.144.016
- mutaties voorzieningen 848.000 176.000

7.172.024 4.236.262

Verandering in vlottende middelen:
- vorderingen 345.408 853.724
- schulden 1.568.334 -1.608.634

1.913.742 -754.910

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9.085.766 3.481.352

Ontvangen interest 10.570 48.773
Betaalde interest -32.509 -70.500

-21.939 -21.727

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 9.063.827 3.459.625

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.518.554 -1.756.135
Desinvesteringen materiële vaste activa 146.783 -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.371.771 -1.756.135

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -75.799 -75.799

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -75.799 -75.799

Mutatie liquide middelen 6.616.257 1.627.691

Beginstand liquide middelen 28.910.865 27.283.174
Mutatie liquide middelen 6.616.257 1.627.691

Eindstand liquide middelen 35.527.122 28.910.865

2017 2016
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017 en de 
geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017

Algemeen

Juridische vorm en voornaamste activiteiten

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs te Haarlem verzorgt beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat 
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. Tevens is de Wet normering
topinkomens van toepassing.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers

Indien nodig zijn de cijfers over 2016 geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. Als er een
herrubricering heeft plaatsgevonden dan wordt deze toegelicht bij de betreffende post.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk
is aan de nominale waarde in euro's. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva
en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom
van middelen en de omvang van het bedrag betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt, en schattingen en veronderstellingen
maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplicht-
ingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen
in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Als er een schattingswijziging heeft plaatsgevonden dan wordt deze toegelicht bij de betreffende post.
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Grondslagen voor consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie, haar groepsmaatschappijen en
andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale
leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft, of waarin
op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de
binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.

Geconsolideerd zijn de financiële gegevens van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs en alle verbonden partij-
en met een aanverwant karakter waarin de stichting meer dan de helft van het stemrecht in de bestuursvergadering kan
uitoefenen, te weten:
 - Stichting Nova Contract te Haarlem 100% 
 - Stichting Nova Leerbedrijven te Haarlem 100% 

Financiële instrumenten

Algemeen
Financiële instrumenten omvatten bij de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs vorderingen, liquide middelen en
kortlopende schulden. De financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct
toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde. Bij de vorderingen wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor risico van
oninbaarheid. Hiermee voldoet de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs aan de verplichte toepassing van RJ 290
Financiële instrumenten. Tevens heeft de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs geen afgeleide financiële instrumenten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige
gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing verminderd met
bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten, een toerekenbaar
deel van de indirecte productiekosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan
worden toegerekend. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat
deze zich voordoen.

Gehanteerde afschrijvingspercentages:
Terreinen 0  %
Inrichting terreinen 10  %
Gebouwen 31/3 -  4  %
Renovatie gebouwen 5  %
Verbouwingen 10  %
Inventarissen 10  %
Computerapparatuur 25  %
Transportmiddelen 25  %

Activeringsgrenzen (per zelfstandig item): >= groter of gelijk aan
(in euro's)

Inrichting terreinen 40.000
Verbouwingen 40.000
Inventarissen 1.000
Computerapparatuur 1.000
Transportmiddelen 1.000
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Bijzondere waardeverminderingen

Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde 
van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt
een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 
Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies
allereerst toegerekend aan de goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies
wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder
waardeverminderingsverlies niet meer bestaat of is afgenomen. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere
waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen
boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet
teruggenomen. 

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een
wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste
bijzondere waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid)
opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) 
als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou
zijn verantwoord.

Vervreemding van vaste activa

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Als het saldo van de projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een vordering op de balans, wordt deze hier
gepresenteerd. Het saldo wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op een project uit hoofde van 
werk in opdracht van derden wordt gepresenteerd onder de voorziening verlieslatende contracten.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Algemene reserve en bestemde reserves
De algemene reserve en bestemde reserves worden gevormd uit de resultaten tot en met het boekjaar 2017.
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.
In het kader van de segmentatie van private en publieke gelden is de bestemmingsreserve private activiteiten gevormd.
Deze reserve wordt buiten het publieke domein gehouden om eventuele negatieve resultaten op private activiteiten te kunnen
afdekken.

91



Voorzieningen

Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, de voorziening verlieslatende contracten en de overige 
voorzieningen gepresenteerd. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting 
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen met uitzondering
van de voorzieningen wachtgeld, jubileumrechten en seniorenverlof die op basis van contante waarde wordt berekend. 
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 als bedoeld in artikel 2:374 lid 1 BW eerste volzin, wordt uitsluitend 
opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
b. waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt;
c. en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk
door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Langlopende schulden

Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. 

Kortlopende schulden

Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen
bedragen inzake lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren
beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat
van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

Als het saldo van de projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een schuld op de balans, wordt deze hier
gepresenteerd. Het saldo wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op een project uit hoofde van 
werk in opdracht van derden wordt gepresenteerd onder de voorziening verlieslatende contracten.

De investeringssubsidie wordt als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen en kan zowel een 
langlopend als kortlopend karakter hebben. De investeringssubsidie wordt niet in mindering gebracht op het geïnvesteerde
bedrag zelve.
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Resultaten

Rijksbijdragen, overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
Rijksbijdragen, overheidsbijdragen en subsidies overige overheden, waarop de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
recht heeft, worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en
lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte
werkzaamheden als baten verantwoord en het eventuele overschot wordt opgenomen onder de balanspost “geoormerkte
gelden”.

Wettelijke college-, cursus- en examengelden
De wettelijke college-, cursus- en examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs, contractonderzoek en overig) worden 
in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze
kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van
de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion methode). Het stadium van voltooiing wordt 
bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht negatief
resultaat wordt een voorziening getroffen die gepresenteerd wordt als voorziening verlieslatende projecten.

Overige baten
De overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Personeelsbeloningen / pensioenen
De medewerkers van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs in Nederland hebben een pensioenregeling die is
ondergebracht bij het ABP. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie
(aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de
middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de
omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.
De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioen-
fonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt
hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, 
wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van een terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Per 31 december 2017 bedroeg de beleidsdekkingsgraad (12-maands voortschrijdend gemiddelde) 101,5%. 
De geschatte dekkingsgraad van het ABP bedroeg op dat moment 104,4%. De geschatte dekkingsgraad is de marktwaarde van
de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB. 
Het minimum vereist eigen vermogen (dekkingsgraad) volgens DNB is 104,2%. Als de dekkingsgraad van een fonds te laag is, 
moet het betreffende pensioenfonds maatregelen treffen. 

Belastingen

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs maakt voor de vennootschapsbelasting gebruik van de subjectieve vrijstelling
voor onderwijsinstellingen en draagt geen vennootschapsbelasting af. Stichting Nova Contract is in beginsel Vpb-plichtig en is
als stichting vrijgesteld van vennootschapsbelasting als de fiscale winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000. Zowel de
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs en de Stichting Nova Contract verrichten slechts in beperkte mate btw belaste
prestaties.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Risicobeheer

Kredietrisico
De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Het kredietrisico is
verspreid over een groot aantal tegenpartijen (studenten, bedrijven, instellingen, etc.). Daarnaast is er een relatie met het
Ministerie van OCW, waarbij het kredietrisico als zeer laag wordt ingeschat.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot veranderingen in de marktwaarde van eventueel opgenomen en uitgegeven leningen.
De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te
gebruiken met als doel (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Marktwaarde
De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide
middelen en schulden, benadert de boekwaarde op balansdatum.

Valutarisico
De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico's.

Liquiditeitsrisico
De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opeenvolgende liquiditeits-
begrotingen en debiteurenbeheer. Het College van Bestuur ziet erop toe dat voor de Stichting voor Educatie en Beroeps-
onderwijs steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens
voldoende financiële ruimte aanwezig blijft.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.5
Terreinen Gebouwen Inventaris Vaste bedrijfs- Totaal

en en ver- en middelen
inrichting terr. bouwingen apparatuur in

uitvoering
(in euro's)

Stand per 1 januari 2017
Aanschafwaarde 10.012.847 77.246.710 37.186.745 806.053 125.252.355
Cumulatieve afschrijving -1.792.339 -49.530.112 -30.500.402 - -81.822.853

Boekwaarde per 1 januari 2017 8.220.508 27.716.598 6.686.343 806.053 43.429.502

•  Aanschafwaarde desinvesteringen - - - -146.783 -146.783
•  Afschrijvingen desinvesteringen - - - - -
•  Ingebruikname activa in uitvoering - - 52.744 -52.744 -
•  Investeringen - 567.830 1.044.019 906.705 2.518.554
•  Afschrijvingen -37.598 -2.543.047 -1.531.330 - -4.111.975

Totaal mutaties -37.598 -1.975.217 -434.567 707.178 -1.740.204

Stand per 31 december 2017
Aanschafwaarde 10.012.847 77.814.540 38.283.508 1.513.231 127.624.126
Cumulatieve afschrijving -1.829.937 -52.073.159 -32.031.732 - -85.934.828

Boekwaarde per 31 december 2017 8.182.910 25.741.381 6.251.776 1.513.231 41.689.298

WOZ en verzekerde waarde gebouwen
Bedrag Peildatum

(in euro's)

WOZ-waarde gebouwen en terreinen 50.319.000 01-01-2016
Verzekerde waarde gebouwen 88.620.858 31-12-2017

De gebouwen vormen de belangrijkste activa. De WOZ-waarde is weliswaar ten opzichte van 2016 afgenomen 
met € 4.693.000  (-8,53%), maar de WOZ-waarde is nog steeds ruimschoots hoger dan de boekwaarde. 
De verzekerde waarde is ten opzichte van 2016 gestegen met € 2.068.903  (+2,39%).
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1.2.2 Vorderingen

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

1.2.2.1 Debiteuren 1.419.593 1.836.848
1.2.2.3 Vorderingen op gemeenten en GR's 115.652 129.272
1.2.2.6 Vorderingen op personeel 14.437 16.156
1.2.2.7 Studenten / deelnemers / cursisten 444.783 379.601
1.2.2.10 Overige vorderingen 23.353 6.717
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 922.623 856.435
1.2.2.14 Te ontvangen interest - 10.313
1.2.2.15 Overlopende activa overige 877.724 949.044
1.2.2.16 Voorziening oninbaarheid (MBO) -49.992 -60.492

Totaal 3.768.173 4.123.894

De post vorderingen betreft vorderingen met een resterende looptijd van korter dan één jaar.

In 2016 werden de vorderingen op gemeenten ad € 129.272 verantwoord onder de post overige overheden. Deze worden
vanaf 2017 onder de post vorderingen op gemeenten en GR's gepresenteerd. De vergelijkende cijfers van 2016 zijn hierop
aangepast.

In 2016 werden de vorderingen op personeel ad € 16.156 verantwoord onder de post overige vorderingen. Deze worden
vanaf 2017 onder de post vorderingen op personeel gepresenteerd. De vergelijkende cijfers van 2016 zijn hierop
aangepast.

In 2016 werd de te ontvangen interest ad € 10.313 verantwoord onder de post overlopende activa overige. Deze wordt
vanaf 2017 onder de post te ontvangen interest gepresenteerd. De vergelijkende cijfers van 2016 zijn hierop aangepast.

1.2.2.15 Overlopende activa overige 

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

•  Nog te ontvangen bedragen 637.719 399.104
•  Nog te ontvangen overige projecten - 320.309
•  Nog te ontvangen deelnemersbijdragen 240.005 229.631

Totaal 877.724 949.044

Nog te ontvangen overige projecten

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

•  Erasmus + 2015-2017 - 118.665
•  Plusvoorziening ROC Amsterdam - 136.266
•  Twinning Suriname - 65.378

Totaal - 320.309
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1.2.2.16 Voorziening oninbaarheid (MBO)

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

Stand per 1 januari 2017 60.492 85.901

Onttrekking -10.500 -26.102
Dotatie - 693

Stand per 31 december 2017 49.992 60.492

De post voorziening oninbaarheid (MBO) betreft de voorziening dubieuze debiteuren.

1.2.4 Liquide middelen

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

1.2.4.1 Kasmiddelen 32.863 52.904
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 35.494.259 28.857.961
1.2.4.3 Rekening courant tegoed Schatkistbankieren - -

Totaal 35.527.122 28.910.865
 
Alle tegoeden zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking met uitzondering van de bankgaranties van € 128.498. 

2.1 Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per
1 januari 2016 mutaties 31 december

2016 2016 2016
(in euro's)

2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.1 •  Algemene reserve (publiek) 59.077.738 -132.871 - 58.944.867

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)
2.1.1.3 •  Bestemmingsreserve private activiteiten 221.136 39.693 - 260.829

Totaal 59.298.874 -93.178 - 59.205.696

Stand per Resultaat Overige Stand per
1 januari 2017 mutaties 31 december

2017 2017 2017
(in euro's)

2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.1 •  Algemene reserve (publiek) 58.944.867 2.126.431 - 61.071.298

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)
2.1.1.3 •  Bestemmingsreserve private activiteiten 260.829 53.366 - 314.195

Totaal 59.205.696 2.179.797 - 61.385.493

Algemene reserve
In de algemene reserve zijn opgenomen de resultaten uit activiteiten middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie
zoals alfabetiserings- en inburgeringscursussen en voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen.

Bestemmingsreserve private activiteiten
In de bestemmingsreserve zijn alle resultaten uit private activiteiten opgenomen van zowel de Stichting voor Educatie en
Beroepsonderwijs als de Stichting Nova Contract.
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2.2 Voorzieningen

Het mutatie-overzicht van de voorzieningen gedurende het boekjaar is als volgt:

Stand per Onttrek- Dotaties/ Rente Stand per
1 januari kingen overige mutatie 31 december

2017 mutaties 2017
(in euro's)

2.2.1 Personele voorzieningen
2.2.1.2 Verlofsparen en sabbatical leave 460.000 87.000 1.090.000 -43.000 1.420.000
2.2.1.4 Jubileumvoorziening 668.000 86.000 71.000 50.000 703.000
2.2.1.5 Werkeloosheidsbijdragen 1.354.000 519.000 376.000 -4.000 1.207.000
2.2.2 Voorziening verlieslatende contracten 10.000 10.000 10.000 - 10.000

Totaal 2.492.000 702.000 1.547.000 3.000 3.340.000
 
Onderverdeling standen per 31 december 2017

< 1 jr 1-5 jaar >5 jaar Totaal
(in euro's)

2.2.1.2 Verlofsparen en sabbatical leave 189.000 624.000 607.000 1.420.000
2.2.1.4 Jubileumvoorziening 51.000 127.000 525.000 703.000
2.2.1.5 Werkeloosheidsbijdragen 356.000 602.000 249.000 1.207.000
2.2.2 Voorziening verlieslatende contracten 10.000 - - 10.000

Totaal 606.000 1.353.000 1.381.000 3.340.000

Verlofsparen en sabbatical leave
Voor de medewerkers die in het jaar 2017 van de regeling gebruik maken is een voorziening seniorenverlof getroffen. 
Ook medewerkers die op basis van de voorwaarden gebruik mogen maken van de regeling, maar dit (nog) niet hebben
aangevraagd, evenals medewerkers die binnen vijf jaar gebruik kunnen gaan maken van de regeling zijn in de voorziening
opgenomen. In 2015 en 2016 was het feitelijk gebruik nog dermate beperkt van omvang, dat uit hoofde van voorzichtigheid het
toekomstig gebruik door de laatste categorie medewerkers als nihil was verondersteld. De grondslag voor de berekening van
de voorziening vormt het feitelijk gebruik van de regeling. In vergelijking met het jaar 2016 hebben in 2017 meer medewerkers
gebruik gemaakt van de regeling en zijn medewerkers die binnen vijf jaar gebruik kunnen gaan maken van de regeling niet
meer als nihil verondersteld, waardoor de dotatie substantieel is gestegen. 
De disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde per 31 december 2017 is 1,10% en is ten opzichte van
voorgaand jaar gedaald (2016: 1,49%).

Jubileumvoorziening
Conform de CAO-BVE heeft het personeel van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs bij 25 en 40 jaar
ambtelijk dienstverband recht op een jubileumgratificatie. Deze gratificatie is bij 25 jaar diensttijd 50% en bij 40-jarig
jubileum 100% van de bezoldiging (per maand inclusief vakantiegeld). De toekomstige gratificatie is aan te merken als 
een uitgestelde beloning waarvoor conform RJ 271 een voorziening is gevormd.
De gemiddelde (ambtelijke) diensttijd is overeenkomstig de leeftijdsopbouw zodanig dat de Stichting voor Educatie en
Beroepsonderwijs de komende periode in toenemende mate met jubileumrechten zal worden geconfronteerd. 
De disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde per 31 december 2017 is 0,88% en is ten opzichte van
voorgaand jaar gedaald (2016: 1,63%).

Werkeloosheidsbijdragen
De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de toekomstige te betalen wachtgelden rekening houdend met de verwachte
duur dat de betreffende personen gebruik zullen maken van deze regeling.
De disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde per 31 december 2017 is 0,51% en is ten opzichte van
voorgaand jaar gestegen (2016: 0,30%).

Voorziening verlieslatende contracten
Onder een verlieslatend contract wordt verstaan een overeenkomst waarin de onvermijdbare kosten om aan de 
contractuele verplichtingen te voldoen de verwachte voordelen uit de overeenkomst overtreffen.
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2.3 Langlopende schulden

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

2.3.7 Overige langlopende schulden 1.111.713 1.187.512

Totaal 1.111.713 1.187.512

2.3.7 Overige langlopende schulden

Rente % Rente Einddatum Renterisico Marktwaarde
vast / looptijd afgedekt renteswaps

variabel lening

•  Stichting Kennemer-Cios 2,570 % variabel 31-08-2033 nee n.v.t.

Stand Stand Stand Aangegane Aflossingen Stand
langlopend kortlopend totaal leningen 2017 totaal
1 jan.2017 1 jan.2017 1 jan.2017 2017 31 dec.2017

(in euro's)

•  Stichting Kennemer-Cios 1.187.512 75.799 1.263.311 - 75.799 1.187.512

1.187.512 75.799 1.263.311 - 75.799 1.187.512

Onderverdeling standen per 31 december 2017

Stand Stand Stand Langlopend Langlopend
totaal kortlopend langlopend 1-5 jaar >5 jaar

31 dec.2017 31 dec.2017 31 dec.2017
(in euro's)

•  Stichting Kennemer-Cios 1.187.512 75.799 1.111.713 303.195 808.518

1.187.512 75.799 1.111.713 303.195 808.518

De huur van een onderwijslocatie van Stichting Kennemer-Cios betreft een financial lease. Hiervoor is een langlopende schuld
opgenomen. De betalingen zijn gesplitst in een aflossing van de uitstaande verplichting en rentelasten, waarbij de betaling van
de aflossing in het verloopoverzicht is weergegeven en de betaling van de rentelasten bij de financiële baten en lasten tot uiting
komt.
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2.4 Kortlopende schulden

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

2.4.4 Schulden aan OCW / EZ - 3.150
2.4.6 Schulden aan gemeenten en GRn 25.557 42.804
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten 121.284 92.871
2.4.8 Crediteuren 1.474.770 2.532.231
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.627.714 3.496.852
2.4.10 Pensioenen 912.972 758.816
2.4.12 Overige kortlopende schulden 118.222 115.686
2.4.13 Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden 907.721 694.083
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW / EZ 2.236.786 1.508.255
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 335.688 377.649
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 702.208 294.436
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 3.236.649 2.937.604
2.4.19 Overige overlopende passiva 1.447.816 724.616

Totaal 15.147.387 13.579.053

In 2016 was de verschuldigde pensioenpremie opgenomen onder de belastingen en premies sociale verzekeringen. In 2017 is
de verschuldigde pensioenpremie opgenomen onder de pensioenen en zijn de vergelijkende cijfers van 2016 hierop aangepast.

2.4.6 Schulden aan gemeenten en GRn

Omschrijving Saldo per Ontvangen Lasten in Totale Saldo nog te
t/m verslagjaar kosten besteden 

31 december verslagjaar 31 december 31 december
2016 2017 2017

(in euro's)

•  Gem.Amsterdam "Aanval op de Uitval 2015-2016" -5.400 108.000 - 108.000 -
•  Gem.Amsterdam "Aanval op de Uitval 2016-2017" 47.710 105.000 47.709 105.000 -
•  Gem.Amsterdam "Aanval op de Uitval 2017-2018" - 87.000 45.517 45.517 41.483
•  Gem.Haarlem "Entreeopleidingen 2016" 494 15.000 494 15.000 -
•  Gem.Haarlem "Entreeopleidingen 2017" - 15.000 15.000 15.000 -
•  Gem.Haarlem "Jobcoach werkt 2017" - 30.000 35.000 35.000 -5.000
•  Gem.Haarlem "Entree Zorg voor de Buurt" - - 10.926 10.926 -10.926

Totaal 42.804 360.000 154.646 334.443 25.557

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

2.4.9.1 Loonheffing 3.587.824 3.489.390
2.4.9.2 Omzetbelasting 41.074 7.462
2.4.9.3 Premies sociale verzekeringen -1.184 -

Totaal 3.627.714 3.496.852
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Model G Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Toewijzing Toewijzing Bedrag Prestatie Saldo per
Kenmerk Datum toewijzing afgerond? 31 december

ja / nee 2016
(in euro's)

•  Lerarenbeurs 2011-2012 10333 17-04-2015 29.579 ja 6.194
•  Lerarenbeurs 2013-2014 602057 20-01-2014 98.383 ja 543
•  Lerarenbeurs 2014-2015 682151 20-02-2015 76.147 ja 19.674
•  Lerarenbeurs 2015-2016 723128 18-12-2015 103.227 ja 37.258
•  Lerarenbeurs 2016-2017 778165 20-10-2016 118.557 ja 85.193
•  Lerarenbeurs 2017-2018 854063 20-09-2017 168.259 nee -
•  Zij-instroom 963 28-02-2011 38.000 ja 14.262
•  Zij-instroom 488186 18-12-2012 247.000 ja 83.485
•  Zij-instroom 501620 21-01-2013 57.000 ja 6.784
•  Zij-instroom 590700 18-12-2013 200.000 ja 81.483
•  Zij-instroom 682201 20-02-2015 160.000 ja 18.334
•  Zij-instroom 709339 21-09-2015 20.000 ja -
•  Zij-instroom 769740 15-04-2016 140.000 nee 55.569
•  Zij-instroom 865475 19-12-2017 160.000 nee -
•  Voorz. leermiddelen minimagezinnen '16-'17 786106 20-12-2016 115.381 nee 115.381
•  Voorz. leermiddelen minimagezinnen '17-'18 849883 22-08-2017 234.602 nee -

Totaal 1.966.135 524.160

Omschrijving Saldo per Ontvangen Lasten Ontvangen Lasten Saldo nog te
31 december in in t/m t/m besteden 

2016 verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar ultimo
 verslagjaar

(in euro's)

•  Lerarenbeurs 2011-2012 6.194 - - 29.579 23.385 6.194
•  Lerarenbeurs 2013-2014 543 - - 98.383 97.840 543
•  Lerarenbeurs 2014-2015 19.674 - - 76.147 56.473 19.674
•  Lerarenbeurs 2015-2016 37.258 - - 103.227 65.969 37.258
•  Lerarenbeurs 2016-2017 85.193 - 60.202 118.557 93.566 24.991
•  Lerarenbeurs 2017-2018 - 161.913 28.205 161.913 28.205 133.708
•  Zij-instroom 14.262 - 14.262 38.000 38.000 -
•  Zij-instroom 83.485 - 83.485 247.000 247.000 -
•  Zij-instroom 6.784 - 1.157 57.000 51.373 5.627
•  Zij-instroom 81.483 - 81.483 200.000 200.000 -
•  Zij-instroom 18.334 - 5.824 160.000 147.490 12.510
•  Zij-instroom - - - 20.000 20.000 -
•  Zij-instroom 55.569 - 38.534 140.000 122.965 17.035
•  Zij-instroom - 160.000 63.600 160.000 63.600 96.400
•  Voorz. leermiddelen minimagezinnen '16-'17 115.381 - - 115.381 - 115.381
•  Voorz. leermiddelen minimagezinnen '17-'18 - 234.602 2.397 234.602 2.397 232.205

Totaal 524.160 556.515 379.149 1.959.789 1.258.263 701.526
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G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving Toewijzing Toewijzing Bedrag Saldo per

Kenmerk Datum toewijzing 31 december
2016

(in euro's)

•  Schoolmaatschappelijk werk 733753 20-01-2016 303.470 7.427

Totaal 303.470 7.427

Omschrijving Saldo per Ontvangen Lasten Ontvangen Lasten Saldo nog te
31 december in in t/m t/m besteden 

2016 verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar ultimo
 verslagjaar

(in euro's)

•  Schoolmaatschappelijk werk 7.427 - 7.427 303.470 303.470 -

Totaal 7.427 - 7.427 303.470 303.470 -

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving Toewijzing Toewijzing Bedrag Saldo per Project-

Kenmerk Datum toewijzing 31 december partners
2016 2017

(in euro's)

•  Praktijkroute zorg (RIF) 940713 23-05-2016 261.048 45.614 -

•  Programmagelden VSV 17718 14-11-2016 2.840.760 507.825 171.000
•  Schoolmaatschappelijk werk 777649 20-01-2017 302.908 - -
•  Techport MBO (RIF) 646857 20-10-2014 2.000.000 423.229 -
•  Smart 3D maker education (RIF) 1190718 23-05-2017 1.054.431 - -

Totaal 6.459.147 976.668 171.000

Omschrijving Saldo per Ontvangen Lasten Ontvangen Lasten Saldo nog te
31 december in in t/m t/m besteden 

2016 verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar ultimo
 verslagjaar

(in euro's)

•  Praktijkroute zorg (RIF) 45.614 52.210 102.291 143.577 148.044 -4.467
•  Programmagelden VSV 507.825 710.190 472.493 1.420.380 674.858 574.522
•  Schoolmaatschappelijk werk - 302.908 302.908 302.908 302.908 -
•  Techport MBO (RIF) 423.229 400.000 55.654 1.700.000 932.425 767.575
•  Smart 3D maker education (RIF) - 369.051 171.421 369.051 171.421 197.630

Totaal 976.668 1.834.359 1.104.767 3.935.916 2.229.656 1.535.260
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2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies

(in euro's)

Stand per 1 januari 2017 377.649

Af: vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten 41.961

Stand per 31 december 2017 335.688
 
De post vooruitontvangen investeringssubsidies betreft een bijdrage inzake investeringen in materiële vaste activa. De hoogte
en duur van de onttrekking loopt gelijk met de hoogte en duur van de afschrijving van het betreffende activum.

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

•  Vooruit ontvangen termijnen 570.433 124.376
•  Vooruit ontvangen bedragen 131.775 170.060

Totaal 702.208 294.436

2.4.16 Vooruit ontvangen termijnen

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

•  Erasmus + 2016-2018 21.620 108.250
•  Erasmus + 2017-2019 172.707 -
•  Plusvoorziening ROC Amsterdam 253.753 -
•  Overige projecten 122.353 16.126

Totaal 570.433 124.376

Overige projecten

Omschrijving Saldo per Ontvangen Lasten Totale Saldo nog te
t/m in kosten besteden 

31 dec.2016 verslagjaar verslagjaar 31 dec.2017 31 dec.2017
(in euro's)

•  St. Onderwijs arbeidsm.fonds "Versnelling prof. dialoog" 16.126 40.454 17.178 21.279 19.175
•  Cofinanciering Praktijkroute zorg - 30.000 - - 30.000
•  Cofinanciering Smart 3D maker education - 117.700 44.522 44.522 73.178

Totaal 16.126 188.154 61.700 65.801 122.353

2.4.19 Overige overlopende passiva

31 dec.2017 31 dec.2016
(in euro's)

•  Nog te betalen bedragen 1.366.619 682.354
•  Accountantskosten 81.197 38.050
•  Vooruitgefactureerde bedragen - 4.212

Totaal 1.447.816 724.616
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten

Aanvullende subsidie gemeente Haarlemmermeer
Met het oog op het bevorderen van de doorlopende leerlijnen van het VMBO naar het MBO, is ten behoeve van
het voortgezet onderwijs, de onderwijslocatie in Haarlemmermeer gerenoveerd. Naast de verschuldigde huur,
heeft de gemeente Haarlemmermeer ter dekking van de verbouwingskosten op 1 januari 2006 een aanvullende
subsidie toegezegd. Deze subsidie, ad € 635.901, loopt over een termijn van 20 jaar met ingang van 1 januari
2006. De vordering ultimo 2017 is € 329.794.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Stichting Waarborgfonds Bve
Indien het eigen vermogen van de Stichting Waarborgfonds Bve de minimale omvang van € 9,9 miljoen van het waarborgdepot
onderschrijdt, hebben de aangesloten instellingen zich verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in
dat jaar ontvangen rijksbijdrage. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.

Huur
De verplichtingen uit hoofde van huur van onroerende zaken bedragen circa € 9 miljoen (2016: € 14 miljoen).

De huurverplichtingen verdeeld naar resterende looptijd zijn als volgt:
(in euro's)

•  Korter dan 1 jaar 2.649.719
•  Eén tot vijf jaar 5.099.800
•  Langer dan vijf jaar 946.581

Overige verplichtingen
Behalve bovenstaande verplichtingen, zijn er nog andere verplichtingen, deze bedragen circa € 11 miljoen. Dit betreffen
onder meer verplichtingen inzake uitbesteed onderwijs (€ 3,7 miljoen), schoonmaakwerkzaamheden (€ 1,1 miljoen),
kopieerwerkzaamheden (€ 1,4 miljoen), energie (€ 1,0 miljoen), cateringwerkzaamheden (€ 0,7 miljoen), onderhoud (1,2
miljoen), nieuwbouw Zijlweg (0,4 miljoen) en aanschaf leermiddelen (0,3 miljoen). 

De overige verplichtingen verdeeld naar resterende looptijd zijn als volgt:
(in euro's)

•  Korter dan 1 jaar 6.554.472
•  Eén tot vijf jaar 4.896.271
•  Langer dan vijf jaar -

Garantstellingen
Op jaareinde bedragen de voorwaardelijke verplichtingen uit hoofde van verstrekte garanties aan derden € 128.498.
De specificatie van de verstrekte bankgaranties per 31 december 2017 is als volgt:
 - bankgarantie ter waarde van € 15.347 aan RpG Vastgoed B.V.;
 - bankgarantie ter waarde van € 53.688 aan Cultural Investments Holding B.V;
 - bankgarantie ter waarde van € 50.386 aan Dreesweg C.V.;
 - en een bankgarantie ter waarde van € 9.077 aan K.E. Verburg.

Aansprakelijkheid Stichting Nova Contract omzetbelasting
De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs en de Stichting Nova Contract vormen samen een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting, als gevolg daarvan bestaat er voor de omzetbelasting hoofdelijke aansprakelijkheid voor elk van de
stichtingen.

Verklaringen uit hoofde van art. 2:403 BW 
De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs heeft schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor
schulden, voortvloeiende uit rechtshandelingen, van Stichting Nova Contract.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

3.1 Rijksbijdragen

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

3.1.1 Rijksbijdragen OCW / EZ
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 81.488.159 79.395.423 79.780.769
3.1.2 Overige subsidies OCW / EZ
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 11.717.469 12.244.792 13.077.367

Totaal 93.205.628 91.640.215 92.858.136
 
De rijksbijdragen zijn in totaal circa € 1,6 miljoen hoger dan begroot en bestaan voornamelijk uit de volgende componenten. 
De exploitatievergoeding (lumpsum OCW) is circa € 2,1 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door een hogere lumpsum voor
het beroepsonderwijs van circa € 2,0 miljoen als resultaat van compensatie voor de ABP pensioenpremiestijging en de loon-
en prijsbijstelling tranche 2017 en inhouding op de bekostiging 2017 van mbo-instellingen voor doorontwikkelen BRON. De
realisatie van de overige subsidies OCW / EZ is circa € 0,5 miljoen lager dan begroot. Enerzijds is de realisatie van
geoormerkte middelen circa € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Anderzijds zijn de ontvangen niet geoormerkte OCW subsidies
circa € 0,8 miljoen lager dan begroot. Deze bestaan voornamelijk uit een lager resultaatafhankelijk budget van
kwaliteitsafspraken van circa € 0,9 miljoen (circa € 0,2 miljoen BPV en circa € 0,7 miljoen VSV).

In vergelijking met het jaar 2016 zijn de rijksbijdragen per saldo met circa € 0,4 miljoen toegenomen en bestaan voornamelijk
uit de volgende componenten. Enerzijds is er een stijging van de lumpsum voor het beroepsonderwijs met circa € 1,7 miljoen
als gevolg van hoger landelijk budget en een hoger aandeel van het Nova College in de landelijke totalen. Ook heeft de
minister van OCW circa € 1,4 miljoen meer middelen beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsafspraken. Anderzijds is de
realisatie van geoormerkte middelen circa € 2,8 miljoen lager, voornamelijk door de afwikkeling in 2016 van de realisatie van
projectpartners bij de afloop van de projecten Programmagelden VSV en Plusvoorziening overbelaste jongeren 2012-2016.

3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

•  Geoormerkte OCW subsidies 1.491.343 1.169.792 4.318.905
•  Niet geoormerkte OCW subsidies 10.226.126 11.075.000 8.758.462

Totaal 11.717.469 12.244.792 13.077.367
 

Geoormerkte OCW subsidies

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

•  Voorziening leermiddel   2.397 - -
•  Lerarenbeurs 88.407 70.912 66.621
•  Regeling Zij-instroom 288.345 - 110.415
•  Praktijkroute zorg 102.291 98.880 45.753
•  Programmagelden VSV 472.493 700.000 1.349.136
•  Schoolmaatschappelijk Werk 310.335 300.000 321.291
•  Plusvoorziening overbelaste jongeren  - - 1.548.918
•  Techport MBO (RIF) 55.654 - 876.771
•  Smart 3D maker educatio (RIF) 171.421 - -

Totaal 1.491.343 1.169.792 4.318.905
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Niet geoormerkte OCW subsidies

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

•  Kwaliteitsafspraken 7.706.945 8.800.000 6.270.356
•  Vergoeding salarismix 2.318.863 2.200.000 2.263.106
•  Prestatiebox MBO (vast) - 75.000 75.000
•  Prestatiebox MBO (variabel) 200.000 - 150.000
•  Wettelijke rente BVE 318 - -

Totaal 10.226.126 11.075.000 8.758.462
 
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

3.2.1 Participatiebudget 954.543 1.000.000 970.188
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 254.770 - 368.607

Totaal 1.209.313 1.000.000 1.338.795
 
In 2016 werden de overige gemeentelijke subsidies ad € 127.324 verantwoord onder de post overige baten. Deze worden
vanaf 2017 onder de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden gepresenteerd. De vergelijkende
cijfers van 2016 zijn hierop aangepast.

3.2.1 Participatiebudget

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

3.2.1.1 Participatiebudget Educatie 954.543 1.000.000 970.188

Totaal 954.543 1.000.000 970.188
 
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 254.770 - 181.407
3.2.2.3 Overige overheden - - 187.200

Totaal 254.770 - 368.607
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3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

3.3.2 Cursusgelden sector MBO 1.293.237 1.273.176 1.222.660

Totaal 1.293.237 1.273.176 1.222.660
 
In 2016 werden de wettelijke cursusgelden Vavo ad € 144.502 verantwoord onder de overige baten. Vanaf 2017 worden deze
gelden verantwoord onder de cursusgelden sector MBO en heeft er een herrubricering plaatsgevonden. De vergelijkende
cijfers 2016 zijn hierop aangepast.

3.4 Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

3.4.1 Contractonderwijs
3.4.1.1 Contractonderwijs (exclusief inburgering) 4.848.909 4.454.772 4.277.320

Totaal 4.848.909 4.454.772 4.277.320
 
Door een tariefsverhoging en het uitbesteden van meer leerlingen door scholen voor voortgezet onderwijs dan verwacht zijn er
circa € 0,4 miljoen meer baten gerealiseerd dan begroot.

In vergelijking met het jaar 2016 zijn de gerealiseerde baten circa € 0,6 miljoen hoger, naast de hogere omzet van scholen
voor voortgezet onderwijs is er een hogere omzet bedrijfsscholing ad € 0,2 miljoen gerealiseerd.

3.5 Overige baten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

3.5.1 Opbrengst verhuur 1.024.131 1.003.000 1.013.198
3.5.2 Detachering personeel 567.523 455.987 441.928
3.5.6 Deelnemersbijdragen (MBO) 2.425.412 2.788.025 3.003.318
3.5.10 Overige 1.605.100 1.196.135 1.267.569

Totaal 5.622.166 5.443.147 5.726.013

De overige baten zijn ten opzichte van de begroting circa € 0,2 miljoen hoger en in vergelijking met het jaar 2016 circa € 0,1
miljoen lager. Beide verschillen zijn het gevolg van onder andere lagere deelnemersbijdragen (MBO) door minder deelnemers
aan de open cursussen en stijging van de post overige baten overige door een vergoeding van Stichting Steunfondsen voor de
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs.

In 2016 werden de overige gemeentelijke subsidies ad € 127.324 verantwoord onder de post overige baten. Deze worden
vanaf 2017 onder de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden gepresenteerd. De vergelijkende
cijfers van 2016 zijn hierop aangepast.

In 2016 werden de wettelijke cursusgelden Vavo ad € 144.502 verantwoord onder de overige baten. Vanaf 2017 worden deze
gelden verantwoord onder de cursusgelden sector MBO en heeft er een herrubricering plaatsgevonden. De vergelijkende
cijfers 2016 zijn hierop aangepast.
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3.5.10 Overige

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

3.5.10.2 Overige subsidies 602.233 749.250 791.927
3.5.10.3 Overige baten 1.002.867 446.885 475.642

Totaal 1.605.100 1.196.135 1.267.569

4.1 Personeelslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen 56.842.321 55.665.064
4.1.1.2 Sociale lasten 7.345.533 7.337.223
4.1.1.5 Pensioenlasten 7.957.693 6.584.155

72.145.547 73.148.789 69.586.442

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 1.539.876 231.725 876.737
4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst 2.234.749 1.547.050 2.849.112
4.1.2.3 Overige 1.862.448 1.788.740 2.065.969

5.637.073 3.567.515 5.791.818

4.1.3 Ontvangen vergoedingen
4.1.3.3 Overige uitkeringen, die de personeelslasten verminderen -365.031 -40.600 -297.926

-365.031 -40.600 -297.926

Totaal 77.417.589 76.675.704 75.080.334
 
De personele lasten zijn € 0,8 miljoen hoger dan begroot door een hogere dotatie aan de voorziening verlofsparen en
sabbatical leave. In vergelijking met het jaar 2016 zijn de lasten bijna € 2,7 miljoen hoger als gevolg van hogere
pensioenpremies en de dotatie aan de voorziening verlofsparen en sabbatical leave.

Gedurende het boekjaar 2017 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar fulltime
equivalenten 988 (2016: 980). In 2017 waren er gemiddeld 980 fte's werkzaam bij de Stichting voor Educatie en
Beroepsonderwijs (2016:969). Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.

4.2 Afschrijvingen

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa
4.2.2.1 Terreininrichting, gebouwen en verbouwingen 2.580.645 2.516.168 2.573.685
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 1.531.330 1.683.583 1.570.331

Totaal 4.111.975 4.199.751 4.144.016

108 Jaarverslag 2017 ROC Nova College



4.3 Huisvestingslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

4.3.1 Huurlasten 3.165.530 3.276.100 2.918.909
4.3.2 Verzekeringslasten 68.324 101.000 68.079
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 1.379.465 1.370.804 1.838.893
4.3.4 Energie en water 848.859 1.018.500 1.019.485
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.219.786 1.102.450 1.201.556
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 328.409 368.000 341.378
4.3.8 Overige huisvestingslasten 36.361 - 53.793

Totaal 7.046.734 7.236.854 7.442.093
 
Door de classificatie van de huurovereenkomst van een onderwijspand als een langlopende schuld, maakt een bedrag
van € 108.266 geen deel uit van de post huur. Dit bedrag wordt verantwoord als aflossing op de uitstaande verplichting
en als rentelast.

De kosten van zowel klein onderhoud als groot onderhoud worden sinds boekjaar 2016 rechtstreeks ten laste gebracht van
de staat van baten en lasten. In de begroting 2017 was hier nog geen rekening mee gehouden en was een bedrag van 
circa € 1,0 miljoen opgenomen als begrote dotatie aan de onderhoudsvoorziening, welke is opgenomen onder de post
onderhoudslasten (klein onderhoud).

4.4 Overige lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

4.4.1 Administratie en beheer 7.434.422 7.713.425 7.681.807
4.4.2 Inventaris en apparatuur 1.436.142 1.800.246 2.271.327
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 4.349.998 4.518.486 4.723.392
4.4.5 Overige 2.170.344 2.157.785 4.163.709

Totaal 15.390.906 16.189.942 18.840.235
 
De overige lasten zijn € 0,8 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Dit verschil wordt onder meer veroorzaakt door het
achterblijven van de kosten van inrichting nieuwe werkplekken (circa € 0,5 miljoen), lagere kosten op de post begeleiding,
activiteiten en service op de vestiging IJsbaanlaan / CIOS (circa € 0,3 miljoen), een lagere uitputting op de projectagenda
(circa € 0,2 miljoen) en hogere advieskosten met betrekking tot de nieuwbouw aan de Zijlweg (circa 0,2 miljoen).

De overige lasten zijn ruim € 3,4 miljoen lager dan vorig jaar. Dit wordt voor € 2,4 miljoen veroorzaakt door de in 2016
gemaakte kosten met betrekking tot het afwikkelen van de projecten Programmagelden VSV en Plusvoorziening overbelaste
jongeren 2012-2016.

De post leer- en hulpmiddelen (directe onderwijskosten) wordt vanaf boekjaar 2017 apart inzichtelijk gemaakt. De
vergelijkende cijfers van 2016 zijn hierop aangepast.

109



Accountantslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

•  Kosten onderzoek jaarrekening (Deloitte Accountants B.V.) 85.950 85.950 133.525
•  Kosten onderzoek jaarrekening (KPMG Accountants N.V.) - - 2.844
•  Andere controleopdrachten (Deloitte Accountants B.V.) 25.497 22.500 18.889
•  Andere controleopdrachten (KPMG Accountants N.V.) - - 6.655
•  Adviezen op fiscaal terrein (Deloitte Belastingadviseurs B.V.) - - -
•  Overige niet-controlediensten (Deloitte Accountants B.V.) 12.100 12.100 -
•  Overige niet-controlediensten (Deloitte Belastingadviseurs B.V.) 1.143 - -
•  Overige niet-controlediensten (Deloitte Risk Advisory B.V.) 14.429 - -
•  Overige niet-controlediensten (Deloitte Risk Services B.V.) - - 14.429

Totaal 139.119 120.550 176.342

Met ingang van het boekjaar 2016 heeft Deloitte Accountants B.V. de controle op de jaarrekening en de aanverwante
controle-opdrachten overgenomen van KPMG Accountants N.V..

De accountantslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. De hier gepresenteerde
accountantslasten 2017 bestaan uit reeds gefactureerde bedragen en een inschatting van de nog te verwachten kosten.
De accountantslasten 2016 betreffen de definitieve bedragen en kunnen daarom afwijken van de bedragen zoals genoemd
in de jaarrekening over 2016.

6.1 Financiële baten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 257 - 24.991

Totaal 257 - 24.991

Het rentepercentage over uitstaande middelen bij de huisbankier is in 2017 nagenoeg gedaald tot nihil en substantieel lager dan
in 2016 (circa 0,17%). Dit heeft geresulteerd in fors lagere rentebaten. De spaarrekeningen zijn per 9 februari 2017
opgeheven.

6.2 Financiële lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2017 2017 2016

(in euro's)

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 32.509 - 34.415

Totaal 32.509 - 34.415
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Voorstel resultaatbestemming geconsolideerd

Het geconsolideerde resultaat over het boekjaar 2017 is € 2.179.797 positief.

Het enkelvoudige resultaat van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is € 2.170.444 positief.
Voorgesteld wordt het positieve saldo uit de publieke activiteiten van € 2.126.431 toe te voegen aan de algemene reserve
publiek en het positieve saldo uit private activiteiten van € 44.013 toe te voegen aan de bestemmingsreserve private activiteiten.

Het enkelvoudige resultaat van Stichting Nova Contract is € 9.353 positief.
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van Stichting Nova Contract toe te voegen aan de bestemmingsreserve private
activiteiten.

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening is het resultaat boekjaar reeds op deze wijze verwerkt in
de reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van materiële invloed zijn op de jaarrekening en de samenstelling van
het vermogen.
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Enkelvoudige balans per 31 december 2017

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa
(in euro's)

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 41.689.299 43.429.502

Totaal vaste activa 41.689.299 43.429.502

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 3.825.885 4.227.073
1.2.4 Liquide middelen 35.370.865 28.679.515

Totaal vlottende activa 39.196.750 32.906.588

Totaal Activa 80.886.049 76.336.090

Passiva
(in euro's)

2.1 Eigen vermogen 61.342.546 59.172.102

2.2 Voorzieningen 3.330.000 2.482.000

2.3 Langlopende schulden 1.111.713 1.187.512

2.4 Kortlopende schulden 15.101.790 13.494.476

Totaal Passiva 80.886.049 76.336.090

31 dec. 2017 31 dec. 2016

31 dec. 2017 31 dec. 2016
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017

(in euro's)

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 93.205.628 91.640.215 92.858.135
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies 1.209.314 1.000.000 1.338.795

overige overheden
3.3 Wettelijke college- / cursus- / 1.293.237 1.273.176 1.222.660

examengelden
3.4 Baten werk i.o.v. derden 4.245.796 4.094.832 3.816.422
3.5 Overige baten 5.278.532 4.851.120 4.899.511

Totaal baten 105.232.507 102.859.343 104.135.523

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 76.653.665 75.859.676 73.987.831
4.2 Afschrijvingen 4.111.975 4.199.751 4.144.015
4.3 Huisvestingslasten 7.044.814 7.199.854 7.444.416
4.4 Overige lasten 15.219.399 16.099.802 18.645.966

Totaal lasten 103.029.853 103.359.083 104.222.228

Saldo baten en lasten 2.202.654 -499.740 -86.705

6 Financiële baten en lasten -32.210 - -9.430

Saldo financiële baten en lasten -32.210 - -9.430

Resultaat 2.170.444 -499.740 -96.135

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017

Algemeen

Verslaglegging

Voor zover posten uit de balans en de staat van baten en lasten hierna niet nader worden toegelicht, wordt verwezen
naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. Hoewel de toelichting in de geconsolideerde
balans en staat van baten en lasten voor een aantal posten niet geheel aansluit op de posten opgenomen in de enkelvoudige
balans en staat van baten en lasten, zijn de verschillen dermate beperkt dat deze hier niet apart zijn toegelicht in de
enkelvoudige balans en staat van baten en lasten. De verschillen betreffen de cijfers van de Stichting Nova Contract.

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.

Transacties met verbonden partijen

Verbonden partijen - meerderheidsdeelnemingen

Statutaire naam Juridische Contract- Contract- Onroerende Overige
vorm / onderwijs onderzoek zaken

Statutaire
zetel

Stichting Nova Contract Stichting Ja - - -
te Haarlem

Stichting Nova Leerbedrijven Stichting - - - Ja
te Haarlem

Statutaire naam Eigen Resultaat Omzet Art Deelname %/
vermogen jaar jaar 2:403 Consolidatie

31 dec.2017  2017  2017 BW ja / nee
(in euro's) (in euro's) (in euro's) ja / nee

Stichting Nova Contract 42.947 9.353 2.178.107 ja n.v.t. / ja

Stichting Nova Leerbedrijven - - - nee n.v.t. / ja

Verbonden partijen - met belang in bevoegd gezag

Statutaire naam Juridische Contract- Contract- Onroerende Overige Deelname %
vorm / onderwijs onderzoek zaken

Statutaire
zetel

Stichting Maritieme Academie Stichting - - - ja n.v.t.
te Haarlem

Stichting Examenservice Transport en Stichting - - - ja n.v.t.
Logistiek te Nieuwegein

Stichting Steunfondsen voor de Stichting Stichting - - - ja n.v.t.
voor Educatie en Beroepsonderwijs te Haarlem

Stichting Techniekcampus Techport Stichting - - - ja n.v.t.
te Beverwijk
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Stichting Nova Contract
Stichting Nova Contract betreft een verbonden partij waarover de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs een beslissende
zeggenschap heeft. Stichting Nova Contract heeft als doel in de private sector open cursussen, arbeidsmarktgerichte trainingen
en scholingsopdrachten van derden te verzorgen. Daarnaast richt zij zich op advisering, begeleiding en toetsing.

Zowel het bestuur van, als het toezicht op, de Stichting Nova Contract is in 2009 statutair overgedragen aan het
College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs. Zodoende wordt voor
de personele samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht verwezen naar het model 'Wet normering
topinkomens' verderop in dit verslag.

Stichting Nova Leerbedrijven
Stichting Nova Leerbedrijven betreft een verbonden partij waarover de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs een
beslissende zeggenschap heeft. Stichting Nova Leerbedrijven heeft als doel het organiseren van bedrijfsprocessen in een of
meer leerbedrijven dan wel simulatie leerbedrijven ten dienste van het onderwijs dat de deelnemers volgen bij de Stichting voor
Educatie en Beroepsonderwijs.

Zowel het bestuur van, als het toezicht op, de Stichting Nova Leerbedrijven is vanaf de oprichting in 2011, gelijk aan het College
van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs. Zodoende wordt voor de personele
samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht verwezen naar het model 'Wet normering 
topinkomens' verderop in dit verslag.

Stichting Maritieme Academie
Stichting Maritieme Academie heeft als doel het bereiken van meer samenhang in en afstemming met het nautisch onderwijs
in Noord West Nederland, zodat leerlingen, cursisten dan wel studenten een optimaal onderwijsaanbod en optimale begeleiding
aangeboden kan worden en effectieve doorstroom mogelijk is. De voorzitter van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs 
is een van de vijf bestuurders van de Stichting Maritieme Academie.

Stichting Examenservice Transport en Logistiek
Stichting Examenservice Transport en Logistiek verzorgt beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het 
middelbaar beroepsonderwijs. De Stichting beheert een examenbank met examens voor opleidingen in Transport en Logistiek. 
Zesentwintig middelbaar beroepsonderwijsinstellingen nemen deel aan de Stichting. De voorzitter van de Stichting voor Educatie  
en Beroepsonderwijs is een van de drie bestuurders van de Stichting Examenservice Transport en Logistiek.

Stichting Steunfondsen voor de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Stichting Steunfondsen voor de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs heeft ten doel de ondersteuning van de activiteiten 
van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De voorzitter van de Stichting voor Educatie en Beroeps-
onderwijs is een van de drie bestuurders van de Stichting Steunfondsen voor de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs.

Stichting Techniekcampus Techport
Stichting Techniekcampus Techport heeft ten doel het verhogen van de instroom van studenten in het techniekonderwijs, het
verbreden en versterken van techniekonderwijs in de provincie Noord-Holland, het verbeteren van de aansluiting van het onder-
wijs op de arbeidsmarkt, het stimuleren van open innovatie door de samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en 
kennisinstellingen te versterken, het vitaliseren van de arbeidsmarkt voor technisch personeel en voorts al hetgeen met een 
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De voorzitter van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is een van de drie bestuurders van de Stichting
Techniekcampus Techport.

Toelichting transacties
In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs goederen en diensten van
en aan Stichting Nova Contract. Deze transacties worden over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen
tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden. In 2017 bedroegen de aankopen van goederen
en diensten van deze stichting € 505.277 en de verkopen van goederen en diensten aan deze stichting € 726.987. Per 31
december 2017 bedroegen de vorderingen op deze stichting € 344.840, terwijl de schulden aan deze stichting uitkwamen op
€ 130.416.
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Rekening-courant Stichting Nova Contract

31 dec. 2017 31 dec. 2016
(in euro's)

•  Vordering 344.840 479.947
•  Schuld 130.416 116.577

Saldo 214.424 363.370

Er hebben vanaf de oprichting van de Stichting Nova Leerbedrijven tot en met heden geen bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden.

In 2017 heeft de Stichting Maritieme Academie geen activiteiten verricht.

In 2017 heeft de Stichting Examenservice Transport en Logistiek een bedrag van € 38.705 in rekening gebracht aan
de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs voor examenservice in het schooljaar 2017/2018. De financiële bijdrage komt
overeen met de bijdrage die andere onderwijsinstellingen betalen voor de diensten van de Stichting Examenservice Transport
en Logistiek.

In 2017 heeft de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs van Stichting Steunfondsen voor de Stichting voor Educatie en
Beroepsonderwijs een bedrag ontvangen van € 214.432 ter bestrijding van diverse kosten uit de jaren 2014 - 2016. Het ging
daarbij om bijdragen in de kosten van workshops Nova Fit, kosten van trainees bij de unit Scheepvaart, Transport en
Logistiek, schoolkosten en controlekosten.

In 2017 heeft de Stichting Techniekcampus Techport een bedrag van € 25.354 in rekening gebracht aan de Stichting voor
Educatie en Beroepsonderwijs. Dit betrof bijdragen in de advieskosten ten behoeve van een investerings- en
exploitatiemodel voor het Techport Centre en een bijdrage in de algemene bureau-, accountants- en communicatiekosten.

Alle transacties tussen de hierboven genoemde stichtingen en de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs hadden een
zakelijk karakter.

Aansluiting geconsolideerd eigen vermogen met het enkelvoudige eigen vermogen

2017 2016
(in euro's)

Eigen vermogen Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs enkelvoudig 61.342.546 59.172.102
Eigen vermogen Stichting Nova Contract enkelvoudig 42.947 33.594

Geconsolideerd eigen vermogen 61.385.493 59.205.696

Resultaat Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs enkelvoudig 2.170.444 -96.135
Resultaat Stichting Nova Contract enkelvoudig 9.353 2.957

Geconsolideerd resultaat 2.179.797 -93.178

116 Jaarverslag 2017 ROC Nova College



WNT-verantwoording

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Naam Functie Aanvang en Deeltijd- Gewezen (Fictieve)

einde functie- factor top- dienst-
vervulling in fte functionaris betrekking

(in euro's) in 2017 ja / nee ja / nee

Dhr. J.E. Snijders Voorzitter CvB 1/1 - 31/12 1 nee ja
Dhr. E. van den Berg Lid CvB 1/1 - 31/12 1 nee ja
Mevr. T.D. van den Elst Lid CvB 1/5 - 31/12 1 nee ja

Naam Beloning plus Beloningen Subtotaal Individueel -/- On- Totale 
belastbare betaalbaar toepasselijke verschuldigd bezoldiging

onkostenver- op termijn bezoldigings- betaald 2017
(in euro's) goedingen maximum bedrag

Dhr. J.E. Snijders 140.919 17.658 158.577 165.000 - 158.577
Dhr. E. van den Berg 133.999 17.431 151.430 165.000 - 151.430
Mevr. T.D. van den Elst 87.310 11.407 98.717 110.753 - 98.717

362.228 46.496 408.724 440.753 - 408.724

Gegevens 2016
Naam Aanvang en Deeltijd- Beloning plus Beloningen Totale

einde functie- factor belastbare betaalbaar bezoldiging
vervulling 2016 onkostenver- op termijn 2016

(in euro's) in 2016 in fte goedingen

Dhr. J.E. Snijders 1/1 - 31/12 1 146.495 14.933 161.428
Dhr. E. van den Berg 1/1 - 31/12 1 139.570 14.798 154.368

286.065 29.731 315.796
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Naam Functie Aanvang en Bezoldig- Individueel -/- On- Totale 

einde functie- ing toepasselijke verschuldigd bezoldiging
vervulling bezoldigings- betaald 2017

(in euro's) in 2017 maximum bedrag

Dhr. P.M.M. Rullmann Voorzitter  1/1 - 31/12 11.255 24.750 - 11.255
Dhr. F.E. de Ruyter Lid  1/1 - 30/09 6.191 12.375 - 6.191
Mevr. I.M.S. Frijters Lid  1/1 - 31/12 8.255 16.500 - 8.255
Mevr. A. Joustra Lid  1/1 - 31/12 5.055 16.500 - 5.055
Dhr. J.F.P. Houben Lid  1/1 - 31/12 8.255 16.500 - 8.255
Mevr. W.G. Briedé Lid  1/1 - 31/12 8.255 16.500 - 8.255
Mevr. J.L. Cuperus Lid 1/10 - 31/12 2.064 4.125 2.064

49.330 107.250 - 49.330

Gegevens 2016
Naam Aanvang en Beloning plus Beloningen Totale

einde functie- belastbare betaalbaar bezoldiging
vervulling onkostenver- op termijn 2016

(in euro's) in 2016 goedingen

Dhr. P.M.M. Rullmann 1/1 - 31/12 11.276 - 11.276
Dhr. F.E. de Ruyter 1/1 - 31/12 8.276 - 8.276
Mevr. I.M.S. Frijters 1/1 - 31/12 8.276 - 8.276
Mevr. A. Joustra 1/1 - 31/12 5.076 - 5.076
Dhr. J.F.P. Houben 1/1 - 31/12 8.276 - 8.276
Mevr. W.G. Briedé 1/1 - 31/12 8.276 - 8.276
Mevr. J.L. Cuperus - - -

49.456 - 49.456

In 2017 zijn bij de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs geen interim-bestuurders werkzaam geweest.

Vermelding op basis van de WNT

De beloning van de bestuurders en toezichthouders valt binnen de bandbreedte van de beloningscode MBO. Voor geen
van de functionarissen van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs geldt dat de jaarbeloning meer bedraagt dan het,
door de minister van OCW voor 2017 vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor de complexiteitsklasse F van 
€ 165.000, in het kader van de Wet normering topinkomens.

De maximumbeloning voor leden van de raad van toezicht en interne toezichthouders bedraagt 10% van de voor 
de instelling geldende maximale beloning. Voor voorzitters is dit percentage maximaal 15%.
De periodieke beloningen voor de leden van de raad van toezicht zijn exclusief BTW.
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Voorstel resultaatbestemming enkelvoudig

Het enkelvoudige resultaat van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is € 2.170.444 positief.
Voorgesteld wordt het positieve saldo uit de publieke activiteiten van € 2.126.431 toe te voegen aan de algemene reserve
(publiek) en het positieve saldo uit private activiteiten van € 44.013 toe te voegen aan de bestemmingsreserve private activiteiten.

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening is het resultaat boekjaar reeds op deze wijze verwerkt in
de reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van materiële invloed zijn op de jaarrekening en de samenstelling van
het vermogen.
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College van Bestuur 

J.E. Snijders voorzitter handtekening

T.D. van den Elst lid handtekening

Raad van Toezicht

P.M.M. Rullmann voorzitter handtekening

I.M.S. Frijters lid handtekening

A. Joustra lid handtekening

J.F.P. Houben lid handtekening

W.G. Briedé lid handtekening

J.L. Cuperus lid handtekening

Haarlem, 19 juni 2018
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III OVERIGE GEGEVENS
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IV BIJLAGEN
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Bijlagen 
 
1 Verklarende woordenlijst

Bbl Beroepsbegeleidende leerweg
Bpv Beroepspraktijkvorming
Bol Beroepsopleidende leerweg
BVE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
CE Centrale examens
COE Centraal ontwikkelde examens
CvB College van Bestuur
Dtbol Deeltijd beroepsopleidende leerweg
ExPo Expertisecentrum Passend onderwijs
HKS Herziening Kwalificatiestructuur
Hrm Humanresourcemanagement
IB Intern begeleider
Ibpv Internationale beroepspraktijkvorming
JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
FPU Flexibel Pensioen en Uittreden
GWL Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek
LB Loopbaan en burgerschap
LGF Leerlinggebonden financiering
OBP Onderwijs- en beheerspersoneel
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OR Ondernemingsraad
OP Onderwijzend personeel
PDCA Plan-Do-Check-Actcyclus
PE Procesarchitectuur examinering
PSA Psychosociale arbeidsbelasting
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie
RvT Raad van Toezicht
SBB Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
SBP Strategisch Beleidsplan
Slb’er Studieloopbaanbegeleider
Smw’er Schoolmaatschappelijk werker
SR Studentenraad
STL Scheepvaart, Transport & Logistiek
TOA Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt
UV Uiterlijke verzorging
Vavo Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen
Vo Voortgezet onderwijs
Vsv Voortijdig schoolverlaten
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2 Bestuur en toezicht

College van Bestuur 
In 2017 bestond het College van Bestuur (CvB) uit: 

College van Bestuur

Functie Naam Portefeuille Nevenactiviteiten

Voorzitter De heer J.E. Snijders • Contact met RvT

• Woordvoering en M&C

• Strategie (SBP)

• Financiën, audit & control

• Huisvesting

• HRM

• Contractactiviteiten

• Organisatieontwikkeling

• Ondernemingsraad

• Studentenraad

• Voorzitter bestuur Stichting Nova 

Contract

• Voorzitter van de Coöperatie  

 Maritieme Academie Holland

• Bestuurslid Stichting Steunfondsen

 voor Educatie en Beroepsonderwijs

• Commissaris Perspectief BV

• Bestuurslid Amports

• Vicevoorzitter Techport

• Bestuurslid Stichting Techniekcampus 

Techport 

• Voorzitter bestuur Estel

• Lid bestuur Sectorkamer SBB Mobiliteit, 

Transport, Logistiek en Maritiem

• Lid van de Amsterdam Economic Board

Lid De heer E. van den Berg • Bedrijfsvoering inclusief 

hrm en Finance  

operationeel

• Kwaliteitszorg/contacten 

Inspectie van het  

Onderwijs

• ICT Beheer

• Risicomanagement

• Informatiemanagement

• Nova Contract

• Studentenraad

• Bestuurslid Hospice Haarlem e.o.

• Voorzitter stichting steunfonds Hospice 

 Haarlem e.o.

• Bestuurslid Stichting Huisvesting 

• Vice-voorzitter Thema adviescommis-

sie BPV 

• Bestuurslid Stichting Kwaliteitsnetwerk 

mbo

• Lid ledenraad SURF

• Kerngroep onderwijs onderzoek MBO 

Raad

• Lid Bestuur Stichting Nova Contract

Lid Mevrouw T.D. van den 

Elst

• Onderwijs

• Onderwijs & Innovatie

• Organisatieontwikkeling

• Kwaliteitszorg

• Informatiemanagement

• Bedrijfsvoering

• ICT

• Studentenraad 

• Bestuurslid Stichting De Broekriem

• Lid stuurgroep Regionaal Werkbedrijf 

Zuid-Kennemerland en IJmond

• Voorzitter industrievereniging Lage 

Weide

• Lid Bestuur Stichting Nova Contract

• Lid thema-adviescommissie (TAC) 

Entree
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Overzicht leden Raad van Toezicht Nova College 2017
In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit:

Raad van Toezicht in 2017

Naam Aandachts-

gebied

Hoofdfunctie en nevenfuncties Jaar van

benoe-

ming

Afloop 

eerste 

termijn

Afloop 

tweede

termijn

De heer P. M.M. 

Rullmann

Voorzitter;  

tevens voorzitter  

Remuneratiecommissie en 

lid Onderwijscommissie

Onderwijs • voorzitter SURF, ict-samen- 

werkingsorganisatie Hoger 

Onderwijs en Onderzoek

• lid commissie Gedragscode 

Hoger Onderwijs

• bestuurslid QANU

• voorzitter bestuur OMVH de 

Wittenberg

• lid bestuur Khan Academy NL

• lid bestuur SGV studenten- 

zorgverzekering

• voorzitter CDHO, commissie 

doelmatigheid hoger onderwijs

• voorzitter Raad van Commis-

sarissen DUWO, studenten- 

huisvestingscorporatie

• voorzitter NGI, next generation 

infrastructures

Februari 

2011

Februari 

2015

Februari 

2019

De heer F. de Ruyter

Lid; tevens lid  

Remuneratiecommissie  

en Auditcommissie

t/m 30 september 2017

Huisvesting • directeur De Ruyter BV  

(advies en management)

• voorzitter Raad van Toezicht 

Kinderopvang Spaarne 

• lid bestuur stichting Bavo 

September 

2009

September 

2013

September 

2017

Mevrouw I.M.S. Frijters

Lid benoemd op 

voordracht van de COR

Openbaar 

bestuur

• directeur Imke Frijters BV

• lid Raad van Commissarissen 

GroenWest, voorzitter auditcom-

missie 

• voorzitter van de Financiële 

Commissie van de Vereniging 

van Toezichthouders bij 

Woningcorporaties

• lid Raad van Commissarissen 

WoonVisie Ridderkerk,  

voorzitter auditcommissie

Februari 

2013

Februari 

2017

Februari 

2021

Mevrouw A. Joustra

Lid; tevens voorzitter 

Auditcommissie

Financiën • sectormanager zakelijke 

dienstverlening ABN AMRO 

Februari 

2013

Februari 

2017

Februari 

2021
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Raad van Toezicht in 2017

De heer J.F.P. Houben

Lid; tevens lid 

Remuneratiecommissie 

Bedrijfs-

leven

• directeur Houben & Partners

• voorzitter Raad van Commissa-

rissen Spaarnelanden NV

• lid Raad van Commissarissen 

Staedion, woningcorporatie

• lid Raad van commissarissen 

WeGo

• lid investeringscommissie BOM 

Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij

• voorzitter RvC Monumenten-

fonds Brabant

• lid bestuur Stichting Wocozon

Februari 

2014

Februari 

2018

Februari 

2022

Mevrouw W.G. Briedé

Lid; tevens voorzitter 

Onderwijscommissie

Relatie

Bedrijfs-

leven/

instellingen

(non-profit)

• lid RvT Kinderrijk November 

2014

November 

2018

November 

2022

Mevrouw J. L. Cuperus

Lid; tevens lid  

Remuneratiecommissie 

Bedrijfs- 

leven

• directeur PWN (drinkwaterbedrijf 

en natuurbeheerder)

• voorzitter bestuur TKI  

(Topconsortium voor Kennis en 

Innovatie Watertechnologie)

• lid RvT Stichting RAVON 

(reptielen, amfibieën, vissen) 

(tot januari 2018)

• lid RvT ROC Rijn IJssel  

(tot januari 2018)

Oktober 

2017

September 

2021

September 

2025
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3 Medezeggenschapsorganen

Studentenraad Nova College 
De SR is het formele medezeggenschapsorgaan van studenten. De SR vertegenwoordigt alle studenten 
van het Nova College en is gesprekspartner van het College van Bestuur, Raad van Toezicht en de 
Ondernemingsraad.

De Studentenraad bestaat uit zeven vertegenwoordigers van de zeven (hoofd)vestigingen. Ze zijn  
of gekozen (als er twee of meer kandidaten zijn voor de verkiezingen) of benoemd (als er maar één 
kandidaat is) voor in principe één termijn van twee jaar. De studenten zijn na afloop van de zittings-
termijn herkiesbaar. Na uitschrijving bij de opleiding eindigt het lidmaatschap.

Studentenraad

In het schooljaar 2016-2017 bestond de Studentenraad uit:

Voorzitter Wesley Bakker Unit STL

Vice-voorzitter Haweya Ali Unit Economie

Secretaris Fransy Kalis Unit Entree

Penningmeester Noah Funcke Unit GWL

Leden Juul van Lierop Unit Vavo

Husin Mardan (t/m november 2016)

Julius Kussoy (vanaf  december 2016)

Unit Techniek & ICT Academie

Marenthe Jongerius (t/m december 

2016)

Yvonne Bakker (vanaf  februari 2017)

Unit CIOS

Studentenraad

In het schooljaar 2017-2018 bestond de Studentenraad uit:

Voorzitter Bjorn Velzeboer Laurens Baecklaan Beverwijk

Vice-voorzitter Roland van Wakeren CIOS Haarlem/Hoofddorp

Secretaris Charley Bus Zijlweg, Schoterstraat, 

Bijdorplaan Haarlem

Penningmeester Dana Steffens Paxlaan Hoofddorp/Planeten-

laan Haarlem

2e penningmeester Leon D'Ollijslager Kanaalstraat IJmuiden/

Almenumerweg Harlingen

Lid Lamiaa Elabd Entree Nassaulaan en Ir. 

Lelyweg Haarlem

Lid Jared van der Zee Tetterodestraat Haarlem/ 

Willem Dreesweg Amstelveen/ 

Laurens Baecklaan (Vavo en 

Educatie)
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Onderwerpen ter advies, instemming of informatie aan en door de Studentenraad voorgelegd 

Onderwerp Instemming/advies/ter info

Start opleiding mechatronica advies

BPV overeenkomst instemming

Onderwijsovereenkomst instemming

Rapport zelfevaluatie examinering 2015-2016 ter informatie

Examenreglement Educatie 2016-2017 instemming

Begroting Studentenraad goedkeuring CvB

Huishoudelijk reglement Studentenraad advisering CvB

Start opleidingen Leisure and  hospitality advies

Privacybeleid instemming

Examenreglement beroepsonderwijs 2017-2018 instemming

Tussenrapportage IKP ter informatie

Examenreglement Educatie 2017-2018 instemming

Klachtenregeling Nova College instemming

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens instemming

Kaderbrief 2018 ter informatie

Opleidingsportfolio 2018-2019 ter informatie

Resultaten mini JOB ter informatie

BPV rapport 2017 ter informatie

Afwijking urennorm Entree opleiding schooljaar 2017-2018 instemming

Tussenrapportage bpv verbeterplan ter informatie

Start opleidingen Fastservice advies

Examenreglement Vavo 2017-2018 instemming

Studentenvakantierooster 2018-2019 instemming

Rapportage audits examinering in de beroepspraktijk ter informatie

CBS cijfers en alumni onderzoek ter informatie

Hoofdlijnen begroting 2018 instemming (samen met OR)

Reglement gezamenlijke vergadering CvB-SR-OR hoofdlijnen begroting 2018 ter informatie

Rapportage auditronde kwaliteitscultuur ter informatie

Subsidieaanvraag doorstroom mbo-hbo instemming

 =  in behandeling

 =  positief advies of instemming verleend (afgehandeld)
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Ondernemingsraad 

De OR is het formele medezeggenschapsorgaan van medewerkers. De OR vertegenwoordigt alle mede-
werkers van het Nova College en is gesprekspartner van het College van Bestuur, Raad van Toezicht en 
de Studentenraad.

In 2017 hebben reguliere verkiezingen plaatsgevonden. 

Ondernemingsraad Nova College

In 2017 bestond de OR Nova College uit:

Voorzitter De heer T. Beemster OP

Voorzitter vanaf  

1 augustus

De heer J. Brewster OP

Vicevoorzitter/penning-

meester

De heer K. Duin OP

Vicevoorzitter/penning-

meester vanaf 1 augustus

Mevrouw A. Tempels OP

Secretaris Mevrouw G. Meijer tot 1 augustus OBP

Secretaris vanaf  

1 augustus

De heer R. Schenk OP

Leden De heer C. Beentjes tot 1 augustus OP

De heer R. Wiegel OP

Mevrouw M. Klooswijk tot 1 augustus OP

Mevrouw M. Schopman OP

Mevrouw A. Apswoude tot 1 december OBP

De heer H. Warmerdam vanaf  1 augustus OBP

Benoeming geldt voor een periode van drie jaar. Herverkiezing is maximaal tweemaal mogelijk.

In 2017 zijn de volgende onderwerpen ter advies, instemming of informatie aan en door de  
OR Nova College voorgelegd.
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Onderwerpen ter advies, instemming of informatie aan COR Nova College voorgelegd

Onderwerp Instemming/advies/ter info

Werkkostenregeling ter informatie

Start opleiding Mechatronica advies

Reglement OR ter informatie

Uitbreiding domeinverantwoordelijkheid Entree instemming

Financiële benchmark ter informatie

Rapport zelfevaluatie examinering 2015-2016 ter informatie

Examenreglement Educatie 2016-2017 instemming

Examenreglement Beroepsonderwijs 2017-2018 instemming

Start opleidingen Leisure and  hospitality advies

Studentenvakantierooster 2018-2019 instemming 

Klachtenregeling Nova College instemming

Privacybeleid instemming

Strategische personeelsplanning ter informatie

Transitieorganisatie ICT instemming

Handboek Examinering instemming

Pedagogisch didactisch handelen ter informatie

Tussenrapportage IKP ter informatie

Examenreglement Educatie 2017-2018 instemming

Klachtenregeling Nova College instemming

Reglement commissie van beroep voor de examens instemming

Kaderbrief 2018 ter informatie

Opleidingsportfolio 2018-2019 ter informatie

Resultaten mini JOB ter informatie

RIE locatie Tetterodestraat ter instemming

BPV rapport 2017 ter informatie

Tussenrapportage bpv verbeterplan ter informatie

1e viermaandelijkse financiële rapportage ter informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2016 ter informatie

Start opleidingen fastservice advies

Examenreglement Vavo 2017-2018 instemming

Studentenvakantierooster 2018-2019 instemming

Rapportage audits examinering in de beroepspraktijk ter informatie

Rapport tevredenheidsonderzoek ondersteunende diensten ter informatie

Cosmo ter informatie

Rapport integriteitsenquête ter informatie

CBS cijfers en alumni onderzoek ter informatie

Reglement en bruikleenovereenkomst mobiele devices instemming

2e 4 maandsrapportage ter informatie
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Hoofdlijnen begroting 2018 instemming (samen met SR)

Reglement gezamenlijke vergadering CvB-SR-OR hoofdlijnen begroting 2018 ter informatie

Rapportage auditronde kwaliteitscultuur ter informatie

Regeling resultaat- en beoordelingsgesprekken instemming

Projectplan onderwijslogistiek ter informatie

Privacy gegevens ter informatie

 =  in behandeling

 =  afgehandeld
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4 Raden van Advies/Adviescommissies

De Nova Academie

Raad van Advies 2017

naam bedrijf functie

Voorzitter Mevrouw S.G.M. van de 

Bunt-Kokhuis

Vrije Universiteit  

Amsterdam

Universitair docent Management  

en Organisatie

Leden Mevrouw J. Holwerda Lof Media Directeur

De heer H. Pijnenburg Wereldmuziekschool Eigenaar

De heer M. Rietdijk Vrije Universiteit  

Amsterdam

Hoogleraar

De heer L. de Waal Humanitas Voormalig directeur en voorzitter 

Humanistische Alliantie

Gesprekspartner 

vanuit Nova

Mevrouw M. Lakerveld 

en mevrouw C. Daansen

Manager HRM

Adviseur College van Bestuur

Opleidingscluster CIOS

Adviescommissie 2017

naam bedrijf functie

Voorzitter De heer J. Buitendijk Sport Support Directeur

Leden Mevrouw S. Houwing Forte Kinderopvang Pedagogisch (sport)medewerker

Oud-student CIOS

De heer J. Kras Krassport Directeur

De heer E. Puyt Sport Service Noord 

Holland

Consulent

De heer K. Breedveld Reddingsbrigade Algemeen directeur

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer M. van Embden

De heer H.A. Gootjes 

vanaf  1 oktober 2017

Vestigingsdirecteur

Vestigingsdirecteur
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Opleidingscluster Dans en Theater 

Adviescommissie 2017

naam bedrijf functie

Voorzitter De heer F. Brouwer Nova College Opleidingsmanager 

Dans, Theater en Nieuwe Media

Leden Mevrouw P. Alderliefste Dans, Theater en Nieuwe 

Media

Afdelingshoofd Danceworks  

(kunstencentrum Velsen), coördina-

tor dansklas Vellesan College

Mevrouw M. Besemer Het Nationale Toneel Educatie NTJong

De heer M. van Loon Fontys Hogeschool voor  

de Kunsten

Modern dance teacher/choreographer, 

apprentieceship coördinator  

De heer B. Rietveld Medisch Centrum voor 

Dansers en Musici (MCDM)

Orthopedisch chirurg en musicus

Mevrouw M. Stoffels Chassé Dance Studio’s Directeur 

De heer J. Wisman Fontys Hogeschool Docent Klassiek Ballet, Dans 

(Musicaltheater)

Mevrouw L. Hesp Pier K Hoofd Theater en Dans

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer F. Brouwer Opleidingsmanager 

Economie

Adviescommissie 2016

naam bedrijf functie

Voorzitter De heer F. van Cappelle Restaurant Stempels Eigenaar

Mevrouw J. Keur Iber Lengua Taal & Cultuur bv Directeur

De heer P. van der Leelie NVD Beveiligingsgroep B.V. Directeur

De heer M. Werkman Thordar Directeur

Mevrouw E. Oosterling Oosterling Administratie & 

Advieskantoor

Directeur

Lid De heer C. Beerman

t/m mei 2017

Sales Q Directeur

Mevrouw J. Nupoort Gemeente Haarlem Teammanager Bureau ruimtelijke 

plannen

De heer P. van der Fits Dekamarkt Eindverantwoordelijke voor alle 

vestigingen

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer T. Paffen  

tot september 2017

De heer S. Wouters  

vanaf  september 2017

Vestigingsdirecteur

Plaatsvervangend vestigingsdi-

recteur
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GWL

Adviescommissie 2016

naam bedrijf functie

Voorzitter Mevrouw M. Stet Hartekampgroep Lid Raad van Bestuur

Leden Mevrouw M. Fisser DSE Automatisering Directeur

De heer H. Ploeg Basisschool Kornak Directeur

Mevrouw W. Jansen SHDH Hoofd MO&O

Mevrouw S. Vlaar Les Petits Directeur

De heer P. Haker Gemeente Haarlem Programmamanager sociaal 

domein

De heer P. Verra Spaarne Gasthuis Directeur leerhuis Linneaus-

instituut

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer H. Bemelmans Vestigingsdirecteur 

Binnenvaart 

Adviescommissie 2017

naam bedrijf functie

Voorzitter De heer R. Overveld Interstream Barging B.V.

Leden De heer H. Teerlink Rederij Eureka

De heer S. van der Meer Sendo Shipping B.V.

De heer J. Overmeer Almarach Europe B.V.

De heer L. Hakvoort Gerwil Crewing

De heer A. Smit Roeters Chemgas Shipping B.V.

De heer B. Klein Nautilus International

De heer J. Hilberding Nautilus International

De heer. Brandt Koninklijke BLN-Schuttevaer

De heer P. Guijt Vario Shipping B.V.

De heer J. Verboom Wendy-Dua binnenvaart transport

Mevrouw E. van Herk-Teuwen STC Group

Mevrouw A. Kee STC Group

De heer C. van Wijngaarden STC Group

De heer S. Bosch Bosch & Ooms Binnenvaart

De heer J. Lindhout Inge Shipping

De heer R. Faasse mts Chantal

De heer N. Ribbens Scheepvaartonderneming 

Hansweert B.V.

De heer M. van Oss Navimar B.V.

De heer A. Siereveld Scalda

De heer K. van der Meer

De heer H. Visser Jacob-Hessel B.V. 

De heer G. van Komen v.o.f. G. van Komen & B. van Oost
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De heer W. Kleine Scheepvaartbedrijf Kleine B.V.

Mevrouw C. Visser Jacob-Hessel B.V.

De heer B. Horrel

De heer W. Minnema ROC Friese Poort

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer M.A. Nieuwenhuizen

De heer H. de Jong

Vestigingsdirecteur

Opleidingsmanager

Techniek & ICT Academie

Adviescommissie 2017

naam bedrijf functie

Voorzitter De heer E. Heijnsbroek Zwart Techniek Directeur Operations

Leden De heer C. van Duiven-

voorden

DSE Automatisering Directeur

De heer J. Somford Installatiewerk NH Districtmanager

De heer E. Wilmink Autobedrijf Stormvogels Directeur

De heer H. Kemkes Tetrix Directeur

De heer O. Brode Blom Elektrotechniek Directeur

De heer L. Schoenmaker

vanaf  21 november 

2016

Bouwmensen KZB Directeur

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer R. de Reuver  

tot juni 2017

De heer J.W. Hof   

vanaf  juni 2017

Vestigingsdirecteur

Vestigingsdirecteur

Uiterlijke Verzorging

Adviescommissie 2017

naam bedrijf functie

Voorzitter Mevrouw E. van Leuven-

steijn-van Velzen

Beauty Domain Eigenaar

Leden Mevrouw S. Wagenaar Schoonheidssalon Wagenaar Eigenaar

De heer S. van Wijn-

gaarden

Hairlem Kappers Eigenaar

Mevrouw D. van Altena Hair Company & Partners BV Eigenaar

Mevrouw R. van Andel Trendy Hair Eigenaar

Mevrouw I. Munoz Schoonheidssalon Isabel unitdirecteur

Mevrouw V. Roemer & Schoonheid Eigenaar

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer H. Teeuwen Opleidingsmanager
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Entree

Adviescommissie 2016

naam bedrijf functie

Voorzitter De heer J.T.C. Bodewes Bureau Jan T.C. Bodewes Directeur

Leden Mevrouw H. van der 

Meer

Gemeente Haarlem/Leerplein RMC coördinator Zuid- en 

Midden Kennemerland, 

Beleidsadviseur 

De heer F. ten Dam Pré wonen Programmamanager Wijkontwik-

keling

De heer B.J. Rip Randstad Key account & delivery manager 

overheid

Mevrouw E. Blommaert-

Zander

Ruud Zander Schoonmaak-

bedrijf

Directeur

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer G. van Bezooijen

tot december 2017

Mevrouw D. Nubé 

vanaf  september 2017

Vestigingsdirecteur

Vestigingsdirecteur
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5 Tussenrapportage Integraal Kwaliteitsplan

De thema’s in het Integraal Kwaliteitsplan (IKP) evenals de daaropvolgende tussenrapportages, vormen 
nu al enkele jaren één van onze handvatten om de onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen:

• Studiesucces van studenten
• Goed taal- en rekenonderwijs
• Terugdringen van voortijdige schooluitval en de ondersteuning van kwetsbare jongeren
• Professionalisering van docenten, management en bestuur
• Programma’s voor excellente studenten

Onderwijskwaliteit krijgt ook een extra boost door de aandacht voor het begrip kwaliteitscultuur: wat is 
de vanzelfsprekende wijze waarop een groep ernaar streeft om onderwijskwaliteit te leveren. In 2016 
hebben we de interne auditronde hierop gericht. 

In deze tussenrapportage doet het Nova College verslag van de in de periode van januari 2017 tot 
december 2017 verrichte inspanningen en de resultaten die dat heeft opgeleverd. Een kleine greep 
uit wat in de komende hoofdstukken aan bod komt: 

Al jarenlang voeren we beleid uit om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en geven coaches en 
begeleiders persoonlijke begeleiding aan studenten. Het aantal voortijdig schoolverlaters is ook in 
2015-2016 verder gedaald. De complexiteit van de problematiek bij de jongeren neemt toe, waardoor 
het aantal studenten dat extra ondersteuning krijgt (profiel 2) wederom gestegen is.

Het aantal zwakke opleidingen, de opleidingen waarbij de rendementen onder de norm liggen, is tot 
onze spijt niet gedaald en zelfs toegenomen. Daarentegen zijn de onderwijsresultaten van heel Nova 
College goed: het jaarresultaat (74,0 procent), diplomaresultaat (74,9 procent) en studieresultaat 
(84,8 procent) (voorlopige cijfers 2016-2017). 
Het nieuwe dashboard geeft vestigingen en teams inzicht in hun rendementen en vsv-cijfers op alle 
gewenste niveaus en maakt het gesprek daarover mogelijk. Komend jaar komt een dashboard beschik-
baar dat nauw aansluit op de opbouw van de teamplannen. 

De examenresultaten voor Nederlands laten in de laatste jaren een wisselend beeld zien, die van 
rekenen tonen een (licht) stijgende lijn. Het aantal skills wedstrijden, waarin studenten zich kunnen 
meten aan elkaar, is verder uitgebreid. En ook in pop-up schools in het buitenland kunnen studenten 
excelleren. De activiteiten op het gebied van professionalisering zijn talrijk en divers en daadwerkelijke 
scholing gaat hand in hand met een nieuwe gesprekkencyclus van resultaat en ontwikkelgesprekken. 
Het Kwaliteitsnetwerk geeft ons naar aanleiding van de Instellingsaudit de tip mee om het niet bij mooie 
experimenten te laten, maar succesvolle innovaties daadwerkelijk te implementeren en successen én 
mislukkingen te delen en daarvan te leren. 

Tot slot
We zijn goed op weg om onze ambitie ‘de meest tevreden studenten in de Randstad’ te realiseren. 
Volgens de Keuzegids MBO 2018 is Nova College het beste roc in de Randstad. Landelijk staan we 
op de 11e plaats. Negentien opleidingen, in acht verschillende vakgebieden, hebben het predicaat 
‘topopleiding 2018’. De opleiding Handhaver is de nieuwe binnenkomer. De komende tijd blijven we 
ons verder inzetten om de kwaliteit van alle opleidingen verder te verhogen. 

Begin 2018 verwachten we bezoek van de Inspectie van het Onderwijs voor het vierjaarlijks onderzoek. 
We zijn benieuwd naar hun oordeel. Bij het vorige onderzoek naar de Staat van de Instelling in 2015 
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kreeg het Nova College op alle onderdelen een voldoende en voor kwaliteitsborging was de beoorde-
ling zelfs goed. 

Leeswijzer
De opbouw van de rapportage is hetzelfde als de afgelopen jaren. Alle hoofdstukken bestaan uit vier 
alinea’s volgens de beleidscyclus: plan, do, check, act. Bij ‘plan’ vermelden we de ambitie die we voor 
onszelf geformuleerd hebben in het IKP. Bij ‘do/done’ beschrijven we op hoofdlijnen welke maatregelen 
we daarvoor in 2017 hebben ingezet. De alinea ‘check’ toont welke effecten we al zien. In de laatste 
alinea ‘act’ komt aan de orde welke acties we, op basis van de voorafgaande plan-do-check, het 
komend jaar inplannen.

Thema studiesucces

Plan Done Check Act

Ambitie
Alle studenten van het Nova College volgen in 2019 een opleiding die boven de rendementsnorm 
scoort.

In het Strategisch Beleidsplan 2016-2018 is de ambitie voor studiesucces verhoogd van 15 procent-
punt naar 19 procentpunt ten opzichte van de nulmeting in schooljaar 2013-2014 (81 procent).  
De normen van de Inspectie zijn in 2017 aangepast, maar hier hanteren wij de oude normen.

Plan Done Check Act

Vestigingssturing
Op 1 januari 2017 is het Nova College overgegaan van unitsturing naar vestigingssturing. De directeur 
van een vestiging is verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten en dus het studiesucces van alle op- 
leidingen in zijn vestiging. Elke directeur heeft in zijn jaarplan als ambitie opgenomen dat de basiskwaliteit 
van alle opleidingen in zijn vestiging op orde is. Dat wil onder andere zeggen dat rendementen op orde 
zijn en de studenttevredenheid minimaal een 6,0 krijgt. Wanneer dit niet het geval is, staan er gerichte 
verbetermaatregelen in het vestigingsplan en in de teamplannen van de betreffende opleidingsteams.

Voor de drie grote vestigingen Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp is het terugdringen van verzuim  
een belangrijk speerpunt. De zorgstructuur is georganiseerd op vestigingsniveau, en dus dichter bij  
de student.
Daarnaast heeft elke vestiging doelen geformuleerd om het onderwijs aantrekkelijker te maken, zoals 
met de keuzedelen in de nieuwe kwalificatiedossiers. De studieloopbaanbegeleiders hebben een 
training gevolgd om de studenten te helpen bij het kiezen van keuzedelen die het best bij hen passen. 
Verder is een aantal opleidingen, soms in samenwerking met andere opleidingen in de vestiging, een 
innovatief programma gestart in de vorm van een ‘speedboot’. Nova Speedboot is een innovatie- 
programma van kleinschalige experimenten om de vernieuwingskracht in het onderwijs te stimuleren.  
In een aantal van deze projecten worden cross-overs gemaakt tussen verschillende opleidings- 
domeinen. Voorbeelden daarvan zijn ICT en Logistiek, ICT en Bouwkunde en ICT en Verpleegkunde.
Verder zijn er Novabrede projecten die bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het onderwijs,  
zoals het Novabrede platform niveau 2 en de praktijkroutes in de zorg, waarmee de opleidingen  
beter aansluiten bij de leerstijlen van de studenten.
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Studenttevredenheid
In 2017 hebben we alle studenten gevraagd naar hun tevredenheid over de opleidingen. De vragenlijst 
was een verkorte versie van de JOB-monitor. Uit de cijfers blijkt dat bij de meeste teams waar de 
rendementen niet op orde waren, verbetermaatregelen nog niet hebben geleid tot een hogere tevreden-
heid van de studenten. De studenten van die opleidingen zijn over het algemeen niet tevreden over  
de begeleiding, de uitdaging en het nut van de lessen en de mate waarin de docenten hen weten te 
motiveren. De teams hebben daarom in hun teamplannen verbetermaatregelen opgenomen om gericht 
aan deze punten te werken. Het versterken van het pedagogisch-didactisch handelen is daarbij een 
belangrijk middel, net als het verder professionaliseren van de docenten.

Succesvolle teams
Bij de teams die maatregelen hebben genomen en in staat zijn geweest om hun voorgenomen  
maatregelen daadwerkelijk uit te voeren, is verbetering zichtbaar in zowel studenttevredenheid als 
de rendementen. Twee van deze opleidingen staan in de Keuzegids Mbo 2018 nu vermeld als top- 
opleiding. Een voorbeeld hiervan is de opleiding Operationele techniek (niveau 4). Het team heeft 
voornamelijk gewerkt aan de inhoudelijke verbetering van de opleiding en het ontwikkelen van een 
elektronische leeromgeving. De teamleden hebben feedback gevraagd aan hun studenten en op  
basis daarvan de verbinding tussen de drie disciplines verbeterd (werktuigbouw, elektrotechniek en 
algemene operationele techniek). De voorlopige rendementen voldoen nu aan de norm.

Een aantal opleidingen waarin de rendementen niet op orde zijn, geven we op verschillende locaties. 
Soms lukt het een team op de ene locatie wel om de rendementen te verbeteren, maar op een andere 
locatie niet. Een voorbeeld van een team met succesvolle maatregelen is ICT Noord. Dit team heeft 
studenten gevraagd waar het beter kan worden. Het heeft het verzuim nog meer aangepakt, onder 
andere door een verzuimcoördinator aan te stellen. Verder heeft het team zich verdiept in de studenten 
met een complexe problematiek, om voor hen een gerichte aanpak te bedenken. Het resultaat is dat de 
studenttevredenheid flink is gestegen, het verzuim is gedaald en de rendementen voor niveau 3 op orde 
zijn. Het team weet ook dat niveau 4 nog niet op orde is, en gaat hier daarom gericht aan werken.

Het team Motorvoertuigentechniek in Hoofddorp heeft gewerkt aan meer continuïteit in de begeleiding, 
meer sturing, duidelijkere leerdoelen en een beter gebruik van het leerlingvolgsysteem. De aanpak 
werkt. De uitval neemt af, de studenttevredenheid is licht gestegen en meer studenten halen hun 
diploma. De rendementen voor niveau 4 zijn op orde, die voor niveau 3 blijft nog enigszins achter.

Een andere opleiding waar maatregelen effect hebben gehad, is Doktersassistent. De studenttevreden-
heid over belangrijke onderwerpen als de inhoud en het nut van de lessen is gestegen tot goed. Het 
jaarresultaat en diplomaresultaat liggen nu boven de norm.

Vervolg pedagogisch-didactisch handelen
Naar aanleiding van de vragenlijst pedagogisch-didactisch handelen die in 2016 is uitgezet onder  
alle docenten, heeft de kerngroep pedagogisch-didactisch handelen drie pijlers benoemd om de  
teams hun pedagogisch-didactisch handelen te laten versterken:
• een gezamenlijke visie en aanpak formuleren;
• gebruikmaken van allerlei vormen van collegiale consultatie;
• directere feedback van studenten vragen en benutten.

Uit een analyse van de teamplannen 2017-2018 blijkt dat de mate waarin de teams hiermee aan de 
slag zijn gegaan, varieert. Daarom hebben de directeuren met elkaar afgesproken om op elke vestiging 
een ‘aanjager pedagogisch-didactisch handelen’ te benoemen, die de teams extra kan motiveren en 
ondersteunen om aan de slag te gaan om hun pedagogisch-didactisch handelen te versterken.
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Vervolg Kwaliteitscultuur
Naar aanleiding van de auditronde Kwaliteitscultuur in 2016 hebben de directeuren en het College  
van Bestuur (CvB) met elkaar afgesproken dat zij hier een vervolg aan geven. Een sterk ontwikkelde 
kwaliteitscultuur is immers een voorwaarde om het onderwijs te verbeteren en daarmee het studie-
succes te verhogen. Het versterken van de kwaliteitscultuur binnen de teams wordt verbonden aan  
al bestaande zaken, zoals de teamplannen, de resultaat- en ontwikkelgesprekken, de pijlers voor het 
versterken van pedagogisch-didactisch handelen en de focus op basiskwaliteit.

Instellingsaudit
In november 2017 heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo een instellingsaudit gehouden op basis van het 
nieuwe dialoogmodel. De vraag die daarbij centraal stond, was welke aspecten binnen de vestigings-
sturing we kunnen verbeteren om onze strategische ambities te verwezenlijken. Tijdens de audit is 
gesproken met CvB, directeuren, opleidingsmanagers, docenten en studenten van twee verschillende 
domeinen en drie vestigingen. Op basis van de aanbevelingen uit de audit stellen we een ontwikkel-
agenda op waarmee we de implementatie van de vestigingssturing verder kunnen verbeteren, wat 
uiteindelijk zal bijdragen aan het studiesucces van onze studenten.

Verbetermethodieken MBO-Beter en LeerKRACHT
De afgelopen jaren heeft Nova College gebruikgemaakt van de MBO-Betermethodiek om teams te 
versterken. Deze methodiek blijkt sommige teams te helpen, bijvoorbeeld bij het verbeteren van 
rendementen. Er blijken echter ook teams te zijn waar de MBO-Betermethodiek niet leidt tot de ge-
wenste verbeteringen. Om die reden is Nova College in schooljaar 2017-2018 begonnen met de 
methodiek LeerKRACHT. Waar MBO-Beter instrumenteler gericht is (definiëren, meten, analyseren, 
verbeteren en borgen), richt LeerKRACHT zich meer op de teams en de teamontwikkeling (Bordsessie, 
Stem van de leerling, Gezamenlijk lesontwerp en Lesbezoeken). Door ervaring op te doen met  
verschillende methodieken tot verbetering hoopt Nova College in de nabije toekomst te beschikken  
over meerdere gereedschapskisten waar we al naar gelang de situatie uit kunnen putten. De eerste 
ervaringen met LeerKRACHT zijn positief: na de start in het eerste team zullen we LeerKRACHT begin 
2018 breder introduceren. Voor de zeevaartopleidingen (niveau 3) is een MBO-Betertraject gestart.

Plan Done Check Act

Op basis van de voorlopige rendementen van DUO komen we tot een aantal voorlopige conclusies.
Vorig jaar waren er zeventien zwakke opleidingen, dit jaar zijn er zestien opleidingen waar de voor-
lopige rendementen onder de norm liggen. Bij zes opleidingen hebben maatregelen dusdanig effect 
gehad, dat de voorlopige rendementen nu voldoen aan onze norm. Bij vijf opleidingen waar de rende-
menten tot nu toe op orde waren, is het voorlopige rendement nu onder de norm. Bij elf opleidingen 
hebben maatregelen nog niet het beoogde effect gehad.

De voorlopige conclusie is dat 78,8 procent van onze studenten een opleiding volgt waarvan de 
rendementen boven de norm zijn. Uit de voorlopige cijfers over 2016-2017 blijkt dat we de beoogde 
groei niet bereikt hebben.
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Plan Done Check Act

Hoewel we de beoogde groei niet bereikt hebben, blijft onze ambitie dat in 2019 alle studenten van 
het Nova College een opleiding volgen die boven de rendementsnorm scoort. Wij blijven onverminderd 
inzetten op het verbeteren van onze rendementen.

De directeur en de opleidingsmanager van de zwakke opleidingen gaan in gesprek, met multidiscipli-
naire ondersteuning door Dienst Onderwijs, Bureau Kwaliteitszorg en de afdeling HRM. Gezamenlijk 
analyseren zij het probleem: Is er een onderwijskundig probleem? Is er een probleem op het gebied van 
personeel? Is er een probleem op een ander gebied? Samen met het team formuleert de opleidings-
manager de aanpak en verwerkt deze in het teamplan of een apart verbeterplan. Daarbij maken zij 
gebruik van de kennis en ervaring van teams die succesvolle verbetermaatregelen hebben uitgevoerd. 
De directeuren monitoren de voortgang en de resultaten van de verbetermaatregelen.

Thema Taal- en rekenonderwijs

Plan Done Check Act

Ambitie
De invoering van de zak-slaagregeling Taal & Rekenen heeft geen negatieve invloed op het diploma- en 
jaarrendement.

Plan Done Check Act

De intake en het contact met het vo
Om onnodige toetsing bij de intake te voorkomen – onze aspirant-studenten maken in het vo namelijk  
al een rekentoets – is de rekenintaketoets niet meer verplicht. Enkele opleidingen hebben daarom 
besloten geen rekenintaketoets meer af te nemen en vragen aspirant-studenten om hun recentste cijfer 
op de rekentoets vo te tonen. Om de rekenlessen te beginnen op het juiste niveau, nemen zij een 
instaptoets af die hoort bij de lesmethode. Alle opleidingen nemen nog wel de intaketoets Nederlands 
lezen af, omdat die een schatting geeft van de vaardigheid om met studieteksten om te gaan. Om de 
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samenwerking met het vo te verbeteren, is er een bijeenkomst rekenen en een bijeenkomst Nederlands 
voor docenten, coaches en coördinatoren uit het vo en mbo georganiseerd.

Het onderwijs
Bij het vormgeven van een curriculum voor de nieuwe kwalificatiedossiers besteden de opleidingsteams 
aandacht aan het leren van de taal- en rekenvaardigheden in de context van het beroep en de maat-
schappij. Studenten die vrijgesteld zijn van het examen, het examen al met een voldoende hebben 
afgesloten of hebben aangetoond al het vereiste eindniveau te beheersen, kunnen (tijdelijk) vrijgesteld 
worden van lessen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor studenten die nog aandacht nodig hebben en 
voor alternatieve programma’s.
We bieden de keuzedelen Nederlands 3F en Rekenen 3F maar in enkele opleidingen aan en die worden 
daarom door weinig studenten gevolgd. De keuzedelen Engels, Duits en Spaans worden in een beperkt 
aantal opleidingen door studenten gevolgd.

De ondersteuning
In het Studiecentrum zijn de mogelijkheden voor studiebegeleiding uitgebreid; studenten kunnen sinds 
2017 ook begeleiding krijgen bij leervragen voor Duits, Frans, wiskunde (vmbo) en studievaardigheid. 
Het open aanbod voor examentrainingen is vervangen door training op aanvraag van de opleidings-
manager of docent. Naast individuele begeleiding is op aanvraag ook groepsbegeleiding mogelijk.
De vestiging Haarlem-Zijlweg treft voorbereidingen voor een ruimte waarin studenten buiten de lessen 
zelfstandig, rustig en onder toezicht kunnen studeren. Op de vestiging Hoofddorp-Paxlaan is nog geen 
fysieke ruimte beschikbaar om een studieruimte te creëren. 
Het oefenmateriaal in het Nova Studiecentrum Online is uitgebreid en klaar voor gebruik, zodat studen-
ten ook buiten de lesgebouwen en de lestijden hun taal- en rekenvaardigheden kunnen verbeteren.
Naast de Zomerschool rekenen en Nederlands is in 2017 ook de Zomerschool Engels opgezet en 
uitgevoerd.

De examinering
Alle mbo-studenten sluiten hun opleiding af met de centrale examens Nederlands en rekenen; studenten 
mbo 4 maken ook het centrale examen Engels. Daarnaast maken de studenten de instellingsexamens 
Nederlands (en in mbo 4 ook Engels). In 2017 konden studenten mbo 1 en 2 ook deelnemen aan het 
pilotexamen 2A of 2A-ER. Als zij dat willen, kunnen de studenten het examen op een hoger niveau 
afleggen. 

De professionalisering
Nieuwe taal- en rekendocenten zijn getoetst op hun eigen taal- en rekenvaardigheid. Enkelen van hen 
hebben daarna met een online training en/of persoonlijke begeleiding (onder andere in het Studie-
centrum) aan verbetering van de eigen taalvaardigheid gewerkt.

De docenten van de beroepsgerichte vakken hebben géén gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
hun taal- en rekenniveau te toetsen en zo nodig te verbeteren. De taal- en rekenvaardigheden van de 
overige personeelsleden komen niet of nauwelijks aan bod in de functionerings- en beoordelingsge-
sprekken (R&O-gesprekken). We hebben nog niet bepaald wat welke functionaris zou moeten kunnen.

In 2017 is voor de derde maal de korte opleiding Taaldidactiek gestart. Door gebrek aan belangstelling, 
wat ook komt door onduidelijkheid over de zak-slaagregeling, is de opleiding tot Rekendocent niet 
gestart. Regelmatig bieden we vanuit de Nova Academie workshops en korte trainingen aan op het 
gebied van didactiek, leermiddelen, leerproblemen en examinering, die redelijk goed bezocht worden.
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Het overleg tussen de docenten (voorheen in de Kenniskringen) is vanaf augustus 2017 per vestiging 
georganiseerd, zodat docenten kennis en ervaringen uitwisselen en gezamenlijk werken aan kwaliteits-
verbetering. Coaches die per vestiging voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen zijn aangewezen, 
organiseren deze overleggen en zitten ze voor. De coaches hebben als taak om zowel de (nieuwe) 
collega-docenten te ondersteunen en te inspireren als de gewenste of noodzakelijke verbeteringen van 
het onderwijs in gang te zetten, te monitoren en te evalueren.
In het voorjaar van 2017 heeft een externe deskundige de taalcoaches ondersteund bij het opzetten 
van een plan om hun speerpunt(en) in hun team, opleiding of unit te verwezenlijken.

Plan Done Check Act

De intakeresultaten van taal (lezen) en rekenen laten de afgelopen jaren het volgende beeld zien:

 

Onder 1F 1F tot 2F 2F tot 3F 3F en hoger

2017-2018 15% 50% 31% 4%

2016-2017 17% 52% 28% 3%

2015-2016 12% 57% 29% 2%

2014-2015 11% 42% 42% 5%

2013-2014 10% 32% 47% 11%

2012-2013 9% 33% 47% 11%

2011-2012 11% 34% 45% 10%

2010-2011 6% 25% 48% 21%
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De examenresultaten voor Nederlands laten in de laatste jaren een wisselend beeld zien. De resultaten 
2F zijn echter niet goed te vergelijken, omdat studenten mbo 1 en 2 vanaf 2015-2016 een punt meer 
krijgen. De resultaten 3F dalen de laatste jaren iets. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat het 
instroomniveau van de studenten ook gedaald is (zie de resultaten van de intaketoets Nederlands 
lezen). De examenresultaten voor rekenen tonen een (licht) stijgende lijn in de afgelopen jaren.

In 2016-2017 zijn ruim 1400 studenten begeleid in het Studiecentrum, op verschillende vestigingen. 
Deze stijging wordt veroorzaakt door de uitbreiding van het aanbod en de tevredenheid over de 
begeleiding. De studenten geven een 9,2 voor het Studiecentrum, in een anonieme enquête. Ook de 
aanvragers zijn tevreden over de dienstverlening en geven een 7,7.

Aan de Zomerschool Rekenen, Nederlands en Engels deden 64 studenten mee. De belangstelling voor 
de Zomerschool Rekenen loopt terug, omdat het examencijfer rekenen niet meetelt voor de diplome-
ring. Alle deelnemende studenten waren zeer positief over het afwisselende programma, de sfeer 
tijdens de lessen en de individuele aandacht van de docenten.

Het Steunpunt Dyslexie & Dyscalculie heeft 134 studenten persoonlijk geadviseerd of ondersteund bij 
hun leerproblemen en/of hun aanvragen voor een examen ER of verklanking van hun examens. Ook 
deze studenten lieten via een anonieme enquête weten heel tevreden te zijn over de dienstverlening.

Onder 1F 1F tot 2F 2F tot 3F 3F en hoger

2017-2018 12% 56% 31% 1%

2016-2017 12% 56% 31% 1%

2015-2016 13% 61% 25% 1%

2014-2015 8% 54% 36% 2%

2013-2014 28% 34% 36% 2%

2012-2013 28% 38% 31% 3%

2011-2012 27% 42% 30% 1%

2010-2011 23% 35% 38% 1%
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De examinering
We hebben de studenten na het maken van een digitaal examen naar hun mening gevraagd. Ze zijn 
positief. Rond de 95 procent geeft aan dat de examens op tijd begonnen, dat ze de examenlokalen 
gemakkelijk konden vinden, dat ze voorafgaand aan het examen wisten hoeveel tijd er beschikbaar  
was voor het examen en dat ze daarbij ook goed zicht hadden op de hoeveelheid examenopdrachten.  
En ze waren neutraal of (zeer) tevreden over de surveillanten en de examenlokalen.

De uitkomst van de enquête onder de studenten die een mondeling examen hebben gemaakt, geeft 
eveneens een positief beeld. Ruim 95 procent geeft aan dat de examens op tijd begonnen, dat ze de 
examenlokalen gemakkelijk konden vinden en ze zijn neutraal of (zeer) tevreden over de examinatoren. 
Van de studenten vond 82 procent dat er voldoende tijd was om het examen voor te bereiden. 

Plan Done Check Act

De intake en het contact met het vo
Omdat we het niveau van de lees- en studievaardigheid ook met de mbo-intaketoets kunnen schatten, 
nemen we de intaketoets Nederlands lezen in 2018 niet meer af, tenzij de opleiding dat wenst vanwege 
de beroepseisen. Het contact met de docenten, coaches en coördinatoren van het vo onderhouden we  
in jaarlijkse bijeenkomsten voor Nederlands en rekenen. De aandacht zal daarbij met name uitgaan naar 
de overdracht en de doorlopende leerlijn voor zwakke studenten.

Het onderwijs
De docenten zullen in de vestigingen op initiatief van de coaches enkele malen per jaar bijeenkomen om 
de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs te bewaken. Om een heldere lijn te behouden in het taal- en 

Nederlands 2F Rekenen 2F Nederlands 3F Rekenen 3F

2016-2017 1.669 1.956 2.228 2.129

2015-2016 2.148 2.169 2.431 2.347

2014-2015 1.942 1.842 2.228 2.397

2013-2014 1,857 1.769 1.788 2.046
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rekenbeleid van het Nova College en te leren van de ontwikkelingen in de vestigingen, komen de 
coaches enkele malen per jaar bijeen onder leiding van de projectleiding NER.
In 2018 bespreken de rekencoaches onder leiding van een externe deskundige en de leiding NER 
de ontwikkelingen in het rekenonderwijs en adviseren zij de project- en stuurgroep NER over de 
toekomst van het rekenonderwijs op het Nova College.

De ondersteuning
De studieruimte waar studenten zelfstandig, in rust en onder toezicht kunnen studeren aan de 
Zijlweg in Haarlem, komt in 2018 beschikbaar. We zoeken naar oplossingen voor de problemen die 
zo’n studieruimte in Hoofddorp nu nog in de weg staan. 
We vullen Nova Studiecentrum Online verder met oefenmateriaal, zodat studenten alle vaardigheden 
Nederlands (als tweede taal), Engels en rekenen op de niveaus tot en met 3F/B1 online kunnen 
oefenen.

De examinering
Het kabinet heeft aangekondigd de examinering van rekenen mogelijk anders aan te pakken. 
Tot nader bericht gaan we door op de ingeslagen weg.

De professionalisering
We onderzoeken aan welke scholing behoefte is en doen daar dan een open aanbod voor. 
Op verzoek van teams en/of managers kan er maatwerk worden geleverd.  

Thema Voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren

Plan Done Check Act

Ambitie
Vanaf  eind schooljaar 2015-2016 voldoen we met een sluitende voorzieningenstructuur aan de 
convenantnorm en hebben we voor elke jongere een passend onderwijsaanbod. In 2018 is het doel 
maximaal 4 procent voortijdig schoolverlaten.

Plan Done Check Act

Het Nova College wil iedere student die zich aanmeldt passend onderwijs bieden, dat leidt tot een 
kwalificatie voor de arbeidsmarkt of doorstroom naar vervolgonderwijs. Dat betekent dat wij via de 
intakeprocedure alle studenten helpen een opleiding te kiezen die voldoet aan hun verwachtingen 
en die past bij hun mogelijkheden. Tijdens de opleiding bewaken we de voortgang en bieden we 
intensieve begeleiding op weg naar de eindstreep.

Voortijdig schoolverlaten
Voortijdig schoolverlaten (vsv) vindt vooral aan het einde van het eerste leerjaar en in het tweede 
leerjaar plaats. Als reden noemen veel vsv’ers dat de opleiding of het beroep niet aan hun verwachtin-
gen voldoet. Dat betekent dat we de opleidingskeuze nog beter moeten begeleiden. Daarbij is het van 
groot belang dat we intensief afstemmen met het vo, omdat dat immers al goed zicht heeft op de 
mogelijkheden van de student, zijn voorkeur voor een bepaalde studie en de haalbaarheid daarvan.
In 2017 hebben wij weer veel overlegd om schoolzorg en professionele zorg op elkaar af te stemmen. 
Door decentralisatie van de jeugdzorg verschilt het beleid per gemeente en als regio-instituut moeten 
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wij meebewegen. Omdat het gemeentelijk beleid steeds meer vorm krijgt, verloopt de afstemming ook 
steeds beter. Zorgpunten zijn wel de wachtlijsten van sommige hulpverleningsorganisaties voor 18-, 
en de hulpverlening voor 18-jarigen en ouder. Deze laatste groep valt niet meer onder de jeugdwet en 
dus niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij moeten zelf zorg via de huisarts regelen 
en daar een eigen bijdrage voor betalen. Een ander punt van zorg is dat de complexiteit van de proble-
matiek bij de jongeren lijkt toe te nemen.
Tot slot spannen wij ons extra in voor niveau 1-studenten die niet doorstromen naar niveau 2. Als zij 
na hun diploma vóór 1 oktober een arbeidscontract van minimaal twaalf uur krijgen, tellen zij niet als 
vsv’er. Via onze contacten met het bedrijfsleven en gemeenten willen wij meer van deze studenten aan 
werk helpen.

Coaches en begeleiders
En zijn verschillende professionals actief in de zorg-en-begeleidingsstructuur van het Nova College. 
Trajectcoaches bieden minimaal drie maanden lang een intensieve begeleiding aan studenten met een 
meervoudige problematiek die nog geen startkwalificatie hebben.
Vsv-coaches monitoren de studenten. Zij houden preventieve spreekuren, en als een student een hoog 
of verhoogd verzuim laat zien, dan voeren zij begeleidingsgesprekken met hem of haar.
De jobcoach ondersteunt bol- en bbl-studenten bij het vinden van een werkgever, op voorwaarde dat 
zij op 1 oktober van het schooljaar jonger zijn dan 22 jaar en nog geen startkwalificatie hebben.

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben we de Intern Begeleider leerlinggebonden financiering 
(IB/LGF) ingevoerd, die de LGF-coach vervangt. De IB/LGF biedt de extra ondersteuning die is overeen-
gekomen in de onderwijsovereenkomst. In 2017 gaven we extra aandacht aan het pedagogisch-didac-
tisch handelen in de klas. Het Expertisecentrum Passend Onderwijs (ExPO) ondersteunt de begeleiding 
van studenten met beperkingen van cluster 1 tot en met 4. ExPO kent een algemeen ondersteunend 
deel en een deel dat de IB/LGF’s ondersteunt.

Motief  en Pluspunt
We melden studenten aan bij Motief als zij vastlopen in hun eigen opleiding vanwege gedragsmatige 
en/of sociaal-emotionele omstandigheden die de opleiding zelf niet (meer) kan begeleiden. Het gaat 
om studenten die de wens hebben hun opleiding uiteindelijk weer op te pakken en af te ronden.

Heeft een student nog geen startkwalificatie, is hij op 1 oktober van het schooljaar jonger dan 22 jaar 
en heeft hij een verkeerde opleidings- of beroepskeuze gemaakt? Dan begeleidt het Pluspunt hem of 
haar bij het zoeken naar een alternatief binnen of buiten het Nova College.

Werk- en wijkleerbedrijven
Perspectief verzorgt leerwerktrajecten voor 16- tot 27-jarigen, in echte bedrijven (in de bouw, de 
horeca en de metaalsector), met echte klanten. Nova College is een van de partners.  
De twee wijkleerbedrijven voor het profiel Zorg en Dienstverlening in Haarlem zijn samengevoegd en 
ondergebracht op een nieuwe locatie. We hebben ingehaakt op een initiatief van de gemeente Haarlem 
voor één krachtig aanbod van verschillende partijen, dat is afgestemd op inwoners van Haarlem in een 
kwetsbare positie. Dit samenwerkingsverband heet Woondiensten. We versterken hiermee de positie 
en duurzaamheid van wijkleerbedrijven en we kunnen toewerken naar verbreding van wijkleerbedrijven 
in andere wijken en naar andere profielen dan Zorg en Dienstverlening. 
Het wijkleerbedrijf Zwanenburg is verhuisd naar Hoofddorp. Het aanbod is uitgebreid van Entree naar 
niveau 2.

Regionale samenwerking
Het regionaal Arbeidstoeleiding en trainingsnetwerk (ATTN) heeft in 2017 een regioteam en ‘uit-
stroomtafels’ ingericht. Het regioteam volgt de ontwikkeling van kwetsbare jongeren, in de aansluiting 
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op (vervolg)onderwijs en de arbeidsmarkt. ATTN adviseert over effectieve besluitvorming en over 
oplossingen van knelpunten. Op de ‘uitstroomtafel’ worden per school studenten besproken voor 
wie geen passend uitstroomperspectief is gevonden.

Maatwerktrajecten niveau 1 en 2
We werken samen met het Tender College in IJmuiden (PrO). Studenten volgen een halfjaar avo-vakken, 
verzorgd door een Novadocent op het Tender College, op niveau 1. Daarna lopen ze vanuit een 
Novalocatie nog een halfjaar stage om hun niveau 1-opleiding af te ronden. 
Eenzelfde soort samenwerking hebben we met het Altra College in Hoofddorp (kleinschalige pilot vso). 
Altra voert lessen op niveau 1 van het speciaal onderwijs uit in twee dagen op de locatie van Nova.  
De Novadocent verzorgt de examenvakken en de Altradocent de overige lessen. 

Voor Verkoopmedewerker en Administratie niveau 2 hebben we onderzoek gedaan naar het aanbieden 
van een brede opleiding, mede in relatie tot het arbeidsmarktperspectief en doorstroomkansen naar 
een niveau 3 opleiding. Deze kwetsbare groep blijkt succesvol op een kleine locatie – de uitkomst van 
deelnemersparticipatie onderstreept deze bevinding – en veelal zorgen maattrajecten voor succes. 
Deze nieuwe opleiding is voorlopig voor één jaar uitgesteld.

Plan Done Check Act

Intensieve begeleiding
In 2017 hebben de trajectcoaches in totaal 355 studenten begeleid (in 2016 388). In 2018 wordt 
de begeleiding van 144 studenten voortgezet. De rest is al dan niet succesvol uitgestroomd:

Begeleid door trajectcoaches

2016 2017

Succesvol uitgestroomd 172 187

Niet succesvol uitgestroomd (door met name persoonsgebonden redenen) 39 24

Totaal 211 211

Van hen die succesvol zijn uitgestroomd:

2016 2017

Startkwalificatie behaald 24 38

Zelfstandig een (vervolg)opleiding volgend 121 138

Overstap naar ander plustraject 27 11

Totaal 172 187

De trajectcoaches voor de Entreeopleiding hebben in 2016-2017 137 studenten intensief begeleid: 
25 van hen zijn succesvol doorgestroomd naar niveau 2, 31 studenten verlieten ongediplomeerd de 
opleiding. In 2016 was dit respectievelijk 160, 56 en 37.
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Begeleiding door vsv-coaches

2015-2016 2016-2017

Gediplomeerd 44 15

Vervolgonderwijs Nova 166 133

Gestopt bij Nova, geen vsv 18 14

Gestopt bij Nova, vsv* 18 23

Totaal 246 185

Aantal gevoerde gesprekken 292 220

*Stand van zaken op 1 oktober 2017.

Motief
In 2017 zijn 28 studenten doorverwezen naar Motief. Zes studenten behaalden vanuit Motief hun 
diploma niveau 2 (en daarmee hun startkwalificatie). Vijftien studenten zijn teruggekeerd naar hun 
eigen of een andere opleiding (soms op een ander roc). Zes studenten zijn vooralsnog gestopt met 
hun opleiding, om verschillende redenen.

Pluspunt

2016 2017

Kort traject 76 64

Behouden voor onderwijs 91% 69%

- daarvan volgt opleiding bij Nova college 59% 49%

- daarvan volgt opleiding aan andere 

onderwijs-instelling

32% 20%

Intensief, uitgebreid traject 107 118

Behouden voor onderwijs 85%  79%

- daarvan volgt opleiding bij Nova college 47% 41%

- daarvan volgt opleiding aan andere 

onderwijs-instelling

38% 38%

Jobcoaches

2016 2017

Aanmelding zonder succesvolle bemiddeling: gestopt met opleiding of niet 

gemotiveerd voor bemiddeling

19  18

Nog in traject 6  6

Succesvol geplaatst bij werkgever 54  37

Door bemiddeling, hulp bij samenstellen cv en tips zelfstandig een baan gevonden 20  22

Totaal 99  83

Extra aandacht is er voor de niveau 1-student. Dankzij bemiddeling van een jobcoach hebben 8 
studenten met een mbo-1-diploma werk gevonden (in 2016: 11). Daarvan zijn er 2 doorgestroomd 
naar een niveau 2-bbl-opleiding. 2 studenten hebben zelfstandig een werkgever gevonden dankzij 
ondersteuning van de jobcoach, die hulp bood bij het samenstellen van het cv en tips gaf. 3 aspirant-
studenten met een bbl-opleiding op niveau 1 zijn door de jobcoach begeleid naar een werkgever en 
zijn vervolgens gestart met de opleiding.
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Profiel-2-LGF
Aan de hand van de intake resultaten wordt bij de start van het schooljaar ingeschat of een student 
extra ondersteuning nodig heeft: de zogenaamde profiel 2-studenten. De afgelopen jaren stijgt het 
aantal profiel 2-studenten.

Regionale samenwerking
In 2017 zijn ongeveer 100 jongeren besproken aan de diverse uitstroomtafels van het regionaal 
Arbeidstoeleiding en trainingsnetwerk (ATTN). In cohort 2017-2018 zijn 5 studenten van het speciaal 
onderwijs Altra gestart in het traject waarbij ze twee dagen onderwijs volgen op een Novalocatie. Er is 
plaats voor maximaal 8 studenten.

Voortijdig schoolverlaten
Het beeld van het aantal voortijdig schoolverlaters is als volgt, op basis van voorlopige cijfers 2016-2017: 

Plan Done Check Act

Ook in 2018 blijft er veel aandacht voor begeleiding van Entreestudenten naar de arbeidsmarkt. Juist 
voor deze doelgroep is het vaak moeilijker werk te vinden en zich zelfstandig op de arbeidsmarkt te 
begeven. Er komt een vervolg op de (net startende) samenwerking tussen Entree en het Fioretti College 
in Hillegom om gezamenlijk leer-werktraject aan te bieden aan jongeren die voortijdig dreigen uit te 
vallen uit het vmbo. 

In het komend jaar houden we de kansen voor een brede niveau 2-opleiding in Hoofddorp in de gaten, 
en onderzoeken we de haalbaarheid daarvan. We zetten alle overige bestaande activiteiten voort, zo 
nodig na een evaluatie. Zo zetten we alles op alles om in 2018 het doel van maximaal 4 procent vsv  
te behalen.

2014 2015 2016 2017

Aantal studenten uitval (vsv) 15 22 24

Aantal studenten 283 328 392 435
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Thema Professionalisering

Plan Done Check Act

Ambitie 1
We vergroten de bekwaamheid van het management.

Plan Done Check Act

Omdat drie leden van het hogere management zijn vertrokken en er drie nieuwe leden bij zijn gekomen, 
hebben zij eind augustus 2017 managementdagen georganiseerd om de gewenste manier van 
samenwerken als team en de stijl van leidinggeven te bespreken.

Onze opleidingsmanagers volgen een managementdevelopmenttraject (MD-traject) om van en met 
elkaar te leren. Het MD-traject is zowel gericht op het voorzien van goed gekwalificeerde opleidings-
managers in de toekomst, als het op peil houden of ontwikkelen van managementcompetenties. Dat 
doen zij in drie tranches. De derde tranche bestaat uit acht opleidingsmanagers. Zij zijn in september 
2017 begonnen met de opleiding Onderwijskundig leiderschap bij NSO-CSA Leiderschapsacademie. 
Daarnaast hebben zij leergroepbijeenkomsten onder begeleiding van een extern deskundige. 

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

Doelstelling 4,30% 4,00%

Totaal 6,22% 5,46% 5,41% 4,51% 5,81%

Niveau 3-4 4,4% 3,8% 3,9% 3,4% 3,9% 2,75%

Niveau 2 10,9% 9,2% 8,5% 6,3% 9,7% 10,00%

Niveau 1 24,3% 27% 31,7% 27,9% 40,1% 22,50%
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Plan Done Check Act

In hun MD-traject zijn de acht opleidingsmanagers van de tweede tranche in 2017 opnieuw bijeen-
gekomen met de directeuren in de managementgame van businessschool TIAS. De eerste MD-groep 
heeft het traject na drie jaar succesvol afgerond, en daarvoor een certificaat ontvangen op een feeste-
lijke bijeenkomst.

In het voorjaar van 2017 zijn de resultaten van de evaluatie van de leerlijn van de opleidingsmanagers 
besproken. Hieruit bleek dat zij de competenties Mensgericht leiderschap, Organisatiesensitiviteit en 
Resultaatgerichtheid bewuster hebben leren gebruiken. Met eenheid in taal en denken vormden zij de 
basis voor de ontwikkeling van de leergroep naar een leerteam. Het doel van het leerteam is invulling 
geven aan de netwerkcultuur van een lerende organisatie.

De tweede tranche MD bestaat uit acht opleidingsmanagers die in 2017 de collegereeks Psychologie 
van Leiderschap bij Nyenrode en de masterclass Meesterlijk beïnvloeden bij een extern deskundige 
volgden. Daarnaast hebben de deelnemers, deels onder begeleiding van een extern deskundige en 
deels zelfstandig, leergroepbijeenkomsten georganiseerd.

Plan Done Check Act

Ook in 2018 heeft de directieraad een aantal managementstudiedagen gepland om deze thema’s 
verder uit te diepen en om vanuit de WHY van de gouden cirkel van Sinek met elkaar te bepalen hoe 
we leiding moeten geven aan zowel de bestaande vestigingsstructuur als de geambieerde lerende 
organisatie.

De tweede MD-groep volgt in 2018 de leergang Moreel beraad onder begeleiding van een externe 
deskundige. Daarnaast hebben de deelnemers, deels onder begeleiding van een extern deskundige 
en deels zelfstandig, leergroepbijeenkomsten georganiseerd. De tweede MD-groep rondt het 
MD-traject in 2018 af.

De eerste MD-groep, bestaande uit elf opleidingsmanagers, heeft nog gezamenlijke leergroepbijeen-
komsten en volgt in 2018 gezamenlijk het Appreciative Inquiry-programma.

Plan Done Check Act

Ambitie 2
We vergroten de bekwaamheid van het onderwijspersoneel.

Plan Done Check Act

Er is binnen de teams sprake van een (betere) professionele houding en een lerende cultuur die 
professionalisering verder stimuleert. Wij bieden voldoende tijd en ruimte aan docenten om zich te 
professionaliseren, door scholing structureel op te nemen als onderdeel van de teamplannen. In het 
scholingsplan per team bespreekt de Nova Academie met de opleidingsmanager de in te zetten 
scholingsactiviteiten voor het schooljaar 2017-2018. Daarbij zetten we in op zowel teamscholing  
en -ontwikkeling als individuele bekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling.
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Om de pedagogisch-didactische vaardigheden van docenten en instructeurs te verbeteren, bieden wij 
verschillende vormen van scholing aan: de opleiding van Instructeurs, het Pedagogisch Didactisch 
Getuigschrift (PDG) en de teamtrainingen Differentiëren in de klas en Pedagogisch-didactisch handelen.

Plan Done Check Act

In 2017 hebben 1118 medewerkers in totaal 4530 trainingen gevolgd en met goed gevolg afgerond. 
Het aantal deskundigheidsbevorderingsuren in 2017 was 48.740. Dit betekent dat van de 1290 
medewerkers van het Nova College in 2017 ruim 86 procent één of meer trainingen of scholings- 
activiteiten heeft gevolgd.

De daling in aantal scholingsuren ten opzichte van 2016 is te verklaren door het nieuwe registratie-
systeem Talentmanager, waardoor de registratie van scholingsactiviteiten nauwkeuriger is; ook wordt 
bijvoorbeeld de aanwezigheid per bijeenkomst geregistreerd. Alleen de werkelijk uitgevoerde uren en 
niet de voorbereiding, het huiswerk en de nazorg worden geregistreerd.

In 2017 hebben elf teamtrainingen van drie dagdelen van groepen bpv-begeleiders plaatsgevonden, 
op maat en in overleg met hen. Dit was in het kader van het bpv-verbeterplan.

De kennisdelingsbijeenkomsten, de leerplatformbijeenkomsten, intervisie tussen groepen docenten  
en de bijeenkomsten van de LD-docenten vormen onderdelen van informeel leren waar steeds meer 
docenten hun weg in vinden om de lerende organisatie in praktijk te brengen. Uit eva-luaties blijkt  
dat de deelnemers de leeropbrengst als positief ervaren.

In 2017 hebben acht teams deelgenomen aan een maatwerktrainingstraject rondom pedagogisch-
didactisch handelen en differentiëren op leervragen in de klas.

In 2017 zijn drie medewerkers gestart met de opleiding tot instructeur. Acht medewerkers hebben in 
maart 2017 hun diploma PDG ontvangen. Veertien medewerkers zijn in oktober begonnen met de 
PDG-opleiding. Twee medewerkers hebben via een EVC-traject de PDG behaald.

Plan Done Check Act

Eind 2017 zijn we begonnen met de trainingen voor de examencommissies, afgestemd op de nieuwe 
examenorganisatie die op 1 augustus 2017 van kracht is geworden. De nieuwe leden in de examen-
commissies worden goed toegerust voor hun nieuwe taak en rol. Ook de rol van het bedrijfsleven bij de 
examinering, de validering van examens en de examinering van de keuzedelen staan centraal in de 
trainingen. De externe leden van de examencommissies en de deelnemende docenten doen mee aan 
deze trainingen, waaronder de leerlijn Focus op examinering in 2018.

Een tweede Bootcamp (de eerste was in 2016) vindt plaats in maart 2018 met een aanbod van 
honderd workshops voor docenten en medewerkers door docenten en medewerkers.

In 2018 gaan we de resultaten vergelijken van de studenttevredenheid (op basis van de JOB-monitor) 
over pedagogisch-didactisch handelen van docenten in teams die de training wel, en die de training niet 
hebben gevolgd. We bekijken dan of dit heeft geleid tot een verhoging van de studenttevredenheid op 
dit onderdeel.

Twaalf medewerkers behalen naar verwachting hun diploma PDG in februari 2018.
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Plan Done Check Act

Ambitie 3
We verbeteren de kwaliteit van het hrm-beleid.

Plan Done Check Act

Het thema Lerende organisatie hebben we in 2017 verder uitgewerkt in relatie tot het Strategisch 
Beleidsplan en het hrm-meerjarenplan. Tijdens managementdagen in augustus en oktober heeft de 
directieraad resultaatgericht sturen, zelforganiserende teams en kerntaken besproken, om hiervoor 
duidelijke kaders te bieden aan de getransformeerde organisatie.

In de nieuwe systemen HR2Day en Talentmanager is de mogelijkheid opgenomen om bekwaamheidsdos-
siers te onderhouden. Medewerkers kunnen in Talentmanager hun afgeronde scholing, al dan niet met een 
certificaat, downloaden in hun persoonlijke portfolio. De diploma’s en externe certificaten van opleidings-
instituten die zij hebben verkregen, kunnen zij uploaden in hun bekwaamheidsdossier in HR2Day.

Plan Done Check Act

In navolging van het vastgestelde meerjarenbeleidsplan Weet, denk, doe voor hr-beleid hebben we de 
scorecard lerende organisatie in tien teams uitgevoerd en een analyse gemaakt van de stand van zaken.

In de tabel staat het aantal functionerings- en beoordelingsgesprekken of resultaat- en ontwikkelge-
sprekken (R&O-gesprekken) die zijn gevoerd.

Aantal functionerings- en beoordelingsgesprekken of resultaat- en ontwikkelgesprekken

2013 2014 2015 2016 2017

Medewerkers 1.207 1.203 1.249 1.265 1.294

Gesprekken 1.340 1.383 1.607 1.546 1.275

Ratio 1,11 1,15 1,29 1,23 0,98

24 managers en 214 medewerkers hebben deelgenomen aan de twee pilotfases van het werken met 
R&O-gesprekken. De evaluatie hiervan bleek overwegend positief. Het hogere management heeft in 
2017 besloten om resultaatgericht sturen centraler te stellen en de R&O-gesprekken daar als een 
passende methodiek bij in te zetten. In oktober 2017 is besloten om door te gaan met de R&O-ge-
sprekken. In december 2017 is na een informele overlegronde met de OR besloten om het instem-
mingstraject met de OR in te gaan met een nieuwe regeling voor R&O-gesprekken, die de bestaande 
twee regelingen Functioneren en Beoordelen vervangt.

In december 2017 hebben elf opleidingsmanagers de training R&O-gesprekken gevolgd met een 
gemiddeld waarderingscijfer van 8,5. Deze manier van gespreksvoering spreekt ook de nieuwe  
managers (zeven van de elf deelnemers zijn nieuwe opleidingsmanagers) zeer aan.

Plan Done Check Act
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De focus ligt de komende periode op promotietrajecten om mensen binnen te houden. Het streven is 
om de R&O-gesprekscyclus op 1 augustus 2018 voor heel Nova in te voeren. Tot die tijd mogen de 
pilotdeelnemers doorgaan en worden de nieuwe directeuren en leidinggevenden getraind in het voeren 
van R&O-gesprekken.

De medewerker kan het digitale R&O-formulier zelf invullen en in HR2Day aanbieden aan de leidingge-
vende om een R&O-gesprek te voeren. De leidinggevende geeft feedback en er vindt een R&O-gesprek 
plaats.

In HR2Day en Talentmanager is de mogelijkheid opgenomen om de medewerkers hun eigen bekwaam-
heidsdossiers te laten onderhouden. Dat kan vanaf 2018, in relatie met het Lerarenregister. Aan de 
systemische link tussen Talentmanager en HR2Day wordt gewerkt.

Plan Done Check Act

Ambitie 4
We geven uitvoering aan de ambities van de lerarenagenda.

Plan Done Check Act

Over de communicatiemogelijkheden tussen de Novabrede systemen en het landelijke Lerarenregister 
en de zorgen daarover hebben de onderwijsorganisaties een brief gestuurd naar de minister van 
Onderwijs. Daarin staan de punten van zorg en het verzoek om uitstel te geven tot 1 augustus 2018.

Strategische personeelsplanning
We hebben een projectleider aangesteld om samen met de opleidingsteams een strategische perso-
neelsplanning te ontwikkelen. Drie pilotteams hebben ervaringen opgedaan met de methodiek die in 
het project is ontwikkeld om zelf inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige behoefte aan docenten 
(kwantitatief en kwalitatief), analoog aan het principe van Teams aan Zet. Na deze succesvolle pilotfase 
vindt de invoering in 2017-2018 plaats.

LB-LC- en LC-LD trajecten
We zijn in maart 2017 begonnen met de werving en selectie van interne kandidaten die een professio-
nalisering- en promotietraject (PEP) willen volgen. In totaal hebben 123 medewerkers zich hiervoor 
aangemeld. Hiervan zijn er 45 toegelaten tot een LC-traject en 11 tot een LD-traject, van wie er 
inmiddels twee gestopt zijn wegens persoonlijke omstandigheden. De teams hebben aangegeven wat 
op basis van hun strategische personeelsplanning de behoefte is aan deze promotietrajecten, waarbij 
de ruimte voor in totaal 55 fte ruimschoots is behaald.

De LC-docenten zijn begonnen met modules die zij, zoals ze in een intakegesprek met de Nova 
Academie lieten weten, graag willen volgen en die passen bij hun ontwikkeling in de LC-functie. De 
LD-docenten volgen merendeels een universitaire opleiding of hbo-masteropleiding met een gedegen 
onderzoekcomponent. De LD-docenten-in-opleiding wisselen hun ervaringen uit in LD-bijeenkomsten, 
waarin zij ook de verbindingsmogelijkheden in hun onderzoeksvragen samen onderzoeken. Vavo heeft 
een apart traject om een inhaalslag te maken en om zijn marktpositie voor nieuwe docenten aantrekke-
lijk te houden.



166 Jaarverslag 2017 ROC Nova College

Evaluatieonderzoek
Begin 2017 zijn de resultaten gepresenteerd van een evaluatieonderzoek onder directeuren, oplei-
dingsmanagers en LD-docenten. We hebben de positionering en ervaringen onderzocht van masterdo-
centen in LD-promotietrajecten uit de afgelopen twee tranches, om daarvan te leren voor de derde en 
volgende tranches. Dwarsverbanden leggen en structureel onderzoek doen in de onderwijspraktijk 
komen vaak onder druk te staan van de dagelijkse werkzaamheden. Door hier toch ruimte en tijd voor 
te maken en verder te gaan met het opleiden van LD-docenten, verstevigen wij de verankering van de 
lerende organisatie. Daarbij zijn er twee bijeenkomsten geweest met masterdocenten van de omlig-
gende vo- en vmbo-scholen, en hebben we een aantal masterdocenten uitgenodigd om deel te nemen 
aan de zogeheten Mackatons met bedrijven, studenten en docenten.

Nieuwe medewerkers
Medewerkers die nieuw binnenkomen, worden zorgvuldig begeleid met een programma dat hiervoor is 
opgezet op basis van een eerder project voor startende docenten. Nieuwe medewerkers waarderen de 
startdag aan het begin van het schooljaar erg.

Daarnaast zijn we op projectmatige wijze bezig om stagiairs van de lerarenopleidingen te professionali-
seren. Vanwege het zeer geringe aantal mogelijke opleidingsscholen hebben wij afgezien van een 
subsidieaanvraag.

Plan Done Check Act

Uit een tevredenheidsenquête onder veertig nieuwe medewerkers blijkt dat zij het introductieprogram-
ma (de startdag en de introductiedag) positief waarderen (gemiddeld een 7,5). Deze aanpak geeft 
nieuwe medewerkers het gevoel dat ze welkom zijn, en geeft hun veel praktische handvatten en 
informatie om mee aan het werk te gaan, en een helder beeld van de organisatiestructuur .

Plan Done Check Act

Het streven is om in 2020 te voldoen aan de accreditatie-eisen als opleidingsschool, zodat wij bij 
hernieuwde subsidiekansen kunnen deelnemen aan de aanvraag voor een subsidie voor het opleiden 
van stagiaires van lerarenopleidingen in het Nova College en de vergoeding van de begeleidingskosten.

Begeleiding van stagiairs en medewerkers
De projectleider OIDS ontwikkelt samen met de vestigingen en de teams een duidelijk beleid voor  
begeleiding van stagiairs van de lerarenopleidingen. We bieden ook in 2018 ruim 60 stagiairs en  
34 PDG’ers een opleidingsplaats en willen ook teams benaderen die nu nog geen gebruik maken  
van deze mogelijkheid, zodat ook zij hiermee de leercultuur in het team versterken.

We willen de begeleiding van medewerkers die na het begin van het schooljaar in augustus instromen 
verder professionaliseren, en bij deze groep dezelfde tevredenheid bereiken als bij de starters in 
augustus 2017.

Het College van Bestuur heeft alle nieuwe medewerkers uitgenodigd om begin 2018, als zij een 
halfjaar in dienst zijn bij het Nova College, bij hen op bezoek te komen en hun ervaringen en tips en 
tops met elkaar en het CvB te delen. Dit kan een impuls geven aan het verbeteren en leren van de 
organisatie van de ervaringen van medewerkers die vers van buiten komen.



167

ICT-bekwaamheid
In 2018 is, na de invoering van Office 365, met behulp van scholing en coaching on the job door de 
aanwezige ISO (informatie specialist onderwijs) de ICT-vaardigheid in 2018 op een hoger niveau 
gebracht. In februari 2018 heeft de directieraad van het Nova College besloten dat er een norm gesteld 
zal worden waar iedere medewerker aan moet voldoen als het om ICT-vaardigheid gaat.

In februari 2018 start een tweede tranche LB-LC-LD voor 18 fte. In de toekomst willen we jaarlijks een 
aantal medewerkers de mogelijkheid bieden om te professionaliseren en te promoveren naar een LC- of 
LD-functie.

Thema Excellentie

Plan Done Check Act

Ambitie 1
Excellente studenten kunnen bij het Nova College uitblinken door deel te nemen aan excellent vakman-
schap op alle niveaus in de vorm van vakwedstrijden.

Plan Done Check Act

We hebben het aantal vakwedstrijden uitgebreid en we hebben gezorgd voor een zo breed mogelijke 
spreiding ervan. De opleidingen zijn hierbij ondersteund, waardoor ook zij die voor het eerst meedoen 
(zoals Zorg en Welzijn), nu in staat zijn om zulke wedstrijden vorm te geven. De voorrondes vonden 
plaats op 3 oktober 2017.

Op 19 oktober 2017 hebben de gezamenlijke voorrondes voor de techniekvaardigheden plaats- 
gevonden bij het Nova College in Beverwijk. Dat gebeurde in samenwerking met drie regionale roc’s  
en de opleidingsbedrijven. Motorvoertuigentechniek is hierbij als nieuwe opleiding aangesloten. Ook  
bij overige vakwedstrijden is het bedrijfsleven betrokken, namelijk voor de jurering, sponsoring en om 
opdrachten bij te stellen.

Op basis van de voorrondes hebben we per opleiding een deelnemer aangemeld voor de kwalificatie-
wedstrijden in november 2017 en januari 2018, met uitzondering van de opleidingen Installatietech-
niek en Elektrotechniek, waarvoor geen kwalificatiewedstrijden worden georganiseerd.

Of studenten meedoen aan de wedstrijden valt of staat met enthousiaste docenten. Zij organiseren 
de wedstrijden, motiveren zo veel mogelijk studenten om mee te doen en begeleiden hen ook bij de 
kwalificatiewedstrijden in het land, het NK en zelfs het EK. Een van onze docenten is jurylid geweest 
tijdens de WorldSkills in oktober in Abu Dhabi. Uit registratie van de uren blijkt dat we toch meer  
onderwijstijd per wedstrijd investeren dan de geschatte veertig uur. Vooral nieuwe wedstrijden vergen 
veel tijd. Voor zowel de techniekwedstrijden als de overige vakwedstrijden zijn draaiboeken en hand-
boeken opgesteld, die we na ieder evenement updaten.
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Plan Done Check Act

Het enthousiasmeren van andere opleidingen heeft vruchten afgeworpen, want die hebben volop 
meegedaan. In totaal neemt het Nova College deel aan zestien vakwedstrijden. Dat betekent een groei 
van zeven wedstrijden vergeleken met 2016. Er is ook een groei in diversiteit, te weten: Verpleegkunde, 
Motorvoertuigentechniek, Beveiliging en tweemaal ICT en Economie. En ook het enthousiasme groeit 
enorm: opleidingen geven zichzelf op voor deelname. 

Een kleine honderd studenten namen deel aan de wedstrijden, inclusief voorrondes Techniek, waaraan 
28 deelnemers meededen. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal studenten vergeleken met 
2016, namelijk van 52 naar 100 deelnemers.

De deelname van CIOS heeft vertraging opgelopen, onder meer door de wisseling van het manage-
ment. Er is afgesproken dat CIOS in 2018 ook meedoet aan de vakwedstrijden.

Plan Done Check Act

We breiden de vakwedstrijden uit, met name voor de horeca. Skills Heroes heeft ons gevraagd om de 
kwalificatiewedstrijden te organiseren voor de kappers. Alle deelnemende roc’s uit heel Nederland 
komen op 30 januari 2018 naar het Nova College op de Zijlweg, waar wij voor de begeleiders een 
speciaal programma verzorgen. Daarnaast heeft Skills Talents ons gevraagd om begin 2018 de vak-
wedstrijden voor horeca te organiseren voor de regionale vmbo’s.

Plan Done Check Act

Ambitie 2
Excellente studenten kunnen bij het Nova College uitblinken door deel te nemen aan verzwaarde 
programma’s binnen bestaande opleidingen.

Plan Done Check Act

Tweetalige opleidingen IVS (vereniging International Vocational Studies)
Bij de professionalisering van docenten boeken we vooruitgang binnen het team, maar die is niet 
specifiek op excellentie gericht. Vanwege de grote groep nieuwe docenten is nadruk op professiona-
lisering van groot belang om excellente kwaliteit te kunnen blijven bieden. We hebben eraan gewerkt 
om studieloopbaanbegeleiders en vakdocenten bewust te maken van het predicaat excellent dat deze 
opleiding draagt.

In 2017 is een MOOC-project gestart met de naam ‘pop-up school mind-set’ (een van de speedboot-
projecten waarin we online opdrachten aanbieden, met nadruk op het merit en distinction niveau. Een 
andere activiteit die we voor excellente IVS-studenten organiseren buiten het reguliere curriculum, is 
gastsprekers uitnodigen op het gebied van zakelijk flirten en pitchen. Op het gebied van pitchen sloot 
de gastdocent goed aan bij de belevingswereld van de jongeren, en kon hij duidelijk maken waarom 
sommige zaken niet werken. Zijn betoog over het gebruik van straattaal in een zakelijke omgeving 
heeft indruk gemaakt op onze studenten. Zakelijk flirten haalde onze studenten uit hun comfortzone. 
De gastlessen zijn door de studenten positief ontvangen. 
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Er is voor IVS-studenten ook een pop-upexchange met Cambridge georganiseerd en een eerste 
pop-upschool Green in Portugal. 

De tweetalige opleiding Medewerker Marketing IVS is haar tweede jaar ingegaan. 14 van de 67 huidige 
tweedejaars is overgestapt van Junior Accountmanager naar Marketing Medewerker, na gesprekken met 
loopbaandocenten. Ongeveer de helft van de nieuwe instromers voor 2018-2019 meldt zich aan voor 
Marketing.

Er waren plannen om in september 2017 te starten met de tweetalige opleiding Media Productiemana-
ger IVS. Die plannen bevinden zich nog in de onderzoeksfase. Het voornemen is om in het tweede 
semester van 2017-2018, breder dan alleen voor de opleiding Media, te inventariseren of er in het 
werkveld, het hbo en de opleidingen behoefte is aan nieuwe tweetalige opleidingen, en zo ja welke. 

Het plan om het predicaat topstageplek (topbedrijven die uitdagende stages bieden) te maken, is nog 
niet van de grond gekomen. De verkenning om tot een weloverwogen besluit te komen, blijkt meer tijd 
te kosten. Om uitdagende stageplaatsen bij topbedrijven te verzamelen, hebben we onderzoek uitge-
voerd bij multinationals en vervolgacties in het teamplan opgenomen.

MyTec
De toplijn die we in 2016 hebben ontwikkeld, is verder uitgebreid en bestaat uit een drieluik:
• verdieping/verbreding;
• soft skills;
• persoonlijke ontwikkeling.

Verpleegkunde in de Praktijk, VIP
Hoewel we bij de intake op leerbaarheid toetsen, blijkt in de praktijk dat factoren die de daadwerkelijke 
leerbaarheid bepalen ook (negatief) beïnvloed worden door leeftijdgebonden aspecten. Een ervan valt 
onder de noemer faalangst. Daar is nu een ondersteunende training voor studenten voor, die positief 
bijdraagt aan de voorwaarden voor leerbaarheid en welbevinden.

Er waren plannen voor een schrijfgroep om een beleidsplan te schrijven: Excellente VIP-studenten en 
docenten – wat is daarvoor nodig? Nieuw inzicht toont dat dat niet nodig is, omdat door het nieuwe 
kwalificatiedossier volgens de herziene kwalificatiestructuur (HKS) veel excellente componenten in het 
curriculum, of in de keuzedelen, standaard zijn geworden (zie ook pagina 23 van de vorige tussenrap-
portage).

Binnen NoordWest Academie Alkmaar (voorheen Foreest Medical School) is naast de mbo-VIP ook een 
hbo-VIP in ontwikkeling met AVANS Plus in Breda en het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Daarbij is 
aandacht voor doorstroom mbo-hbo.

Momenteel biedt de verpleegkunde opleiding VIP geen buitenlandstage aan, omdat de NW Academie 
Alkmaar een grote behoefte heeft aan stagiairs in het ziekenhuis zelf. Bovendien wordt er binnen dit 
samenwerkingsverband gewerkt aan verbreding in de regio met Heliomare, waar weer nieuwe expertise 
en mogelijk excellente vakken uit voortkomen.

Plan Done Check Act
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Tweetalige opleidingen IVS
De huidige tweedejaars, waarvoor tien extra blokuren zijn ingepland, scoren hoger dan vorig jaar en 
de feedback die ze ontvangen is gebaseerd op de hogere niveaus merit en distinction. 
Voor eerstejaars is de norm naar boven bijgesteld: het merit-niveau. In het tweede semester hebben 
we uren gereserveerd om naar dit niveau toe te werken. Alle opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze  
op distinction-niveau behaald kunnen worden. 

Aantal en prognose bol-studenten

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

Leerjaar 1 49 75 100 100

Leerjaar 2 50 55 70 100

Leerjaar 3 50 60 50 70

MyTec
Er nemen in het schooljaar 2017-2018 zeven (geselecteerde) vierdejaarsstudenten deel aan de toplijn 
en 12 derdejaars. 
De eerste groep van zeven studenten heeft inmiddels zijn eerste certificaat ‘VCA vol’ ontvangen. 
Dit certificaat biedt extra kennis over:
• wet- en regelgeving binnen Europa;
• hoe je onveilige situaties en handelingen herkent;
• maatregelen om mogelijke ongevallen te voorkomen; 
• het leiding geven aan toolboxvergaderingen.

Verpleegkunde in de Praktijk, VIP
Veertien studenten hebben een flexbaan of vaste baan bij de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar 
gekregen. Een aantal gaat door met hbo-v. Aanvullende bpv-opdrachten in een bol-traject per leerjaar 
zijn gereed. We hebben extra uren van colleges en masterclasses voor excellente vakken opgenomen in 
de Onderwijsleidraad.

Aantallen studenten VIP Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar (voorheen Foreest MC)

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

Bol 44 80 80 90 95 118

Bbl 0 0 40 80 77 78

Afgestudeerd 30 40 34

Plan Done Check Act

Tweetalige opleidingen IVS
Als het speedboot project ‘pop-up school mind-set’ is afgerond, wordt onderzocht of en hoe het 
experiment een duurzaam karakter kan krijgen. Voor de MOOC schrijven we een business- en 
communicatieplan en we brengen het binnen de organisatie actief onder de aandacht. 
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MyTec
In januari 2018 vindt de werving plaats onder de huidige derdejaarsstudenten voor het volgen van 
de toplijn; maximaal tien studenten kunnen deelnemen.
Het Kohnstamm Instituut en de UvA volgen dit traject in een gezamenlijk onderzoek met inzet van 
NRO-subsidie voor praktijkgericht onderzoek. We hebben in november 2017 een enquête gehouden. 
De uitkomst is niet representatief, doordat onvoldoende scholen deelnamen. We plannen nu medio 
2018 individuele gesprekken met studenten die het excellentieprogramma volgen.

Verpleegkunde in de Praktijk, VIP
De verbreding en samenwerking vindt nu plaats met Heliomare en wordt op 17 februari 2018  
geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst met de NWA en Heliomare.

CIOS
Wegens een wisseling van management heeft CIOS een achterstand opgelopen, maar dit schooljaar 
beginnen we met de intake en selectie van de studenten, en in het najaar start het programma met circa 
12 studenten. Het doel van het verzwaarde CIOS-programma is om de meest getalenteerde en gemoti-
veerde CIOS-studenten uit te dagen met extra inhoudelijke verdieping en verbreding van hun opleiding. 
Hierdoor biedt het excellentieprogramma een toegevoegde waarde voor de student op de arbeidsmarkt 
of voor een vervolgstudie. De student leert om vakoverstijgend en kritisch te denken, en om opgedane 
kennis sectoroverstijgend dan wel interdisciplinair toe te passen. Het programma bestaat uit drie 
periodes:
• collegethema’s (onder andere gastcolleges);
• bezoeken aan vooraanstaande bedrijven (onder andere aan Papendal);
• een semiwetenschappelijk experiment.

Plan Done Check Act

Ambitie 3
Excellente studenten kunnen bij het Nova College uitblinken door deel te nemen aan een internationaal 
programma voor uitmuntende studenten.

Plan Done Check Act

We hebben de keuzedelen Internationalisering I en II ontwikkeld en studenten kunnen deze volgen bij 
Zorg en Welzijn (twaalf weken van vier lesuren). Bij het samenstellen van de keuzedelen hebben we 
geput uit onze ervaringen met de studenten die in de afgelopen jaren een internationale stage hebben 
gevolgd. Daaruit bleek dat voor zo’n stage een aantal competenties heel belangrijk is. We hebben 
verschillende lesmethoden gebruikt om de studenten te laten oefenen; zo hebben we ze in groepjes 
laten werken en competenties laten benoemen, een landendeskundige ingehuurd en we hebben een 
acteur ingehuurd om verschillende situaties na te spelen. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed 
aan de cultuurverschillen waarmee de studenten te maken krijgen en hoe zij met zulke verschillen 
kunnen omgaan; denk aan vaktaal en werktijden in het land van de stage en aan beroepscompetenties 
die anders zijn.
Bij Techniek is in Zweden het keuzedeel International 1: Awareness (intercultural diversity) uitgevoerd 
tijdens een tweeweekse stage. 

De pop-up bij Zorg en Welzijn gaat niet plaatsvinden. Toen we het Integraal Kwaliteitsplan opstelden, 
hebben we serieus over dat voornemen nagedacht, omdat het een mooie verlenging zou zijn van de 
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internationale stages bij Zorg en Welzijn. Maar sinds een dik jaar is er veel veranderd in het werkveld 
van de zorg en kinderopvang. De druk om medewerkers op te leiden (bijvoorbeeld in praktijkroutes) is 
erg toegenomen en eigenlijk wel vergelijkbaar met de technieksector. Dat vraagt nu veel meer aandacht 
dan toen te voorspellen was. Dus door veranderingen op de arbeidsmarkt en overeenkomsten die 
daarmee samenhangen, zoals met het Regionaal investeringsfonds mbo, geven we daaraan nu voorrang.

Plan Done Check Act

Keuzedelen Internationaal 
We hebben keuzedeel Internationaal I ingezet voor 12 studenten op niveau 2 Werktuigbouwkunde. 
Keuzedeel Internationalisering II hebben we als pilot ingezet bij 4 studenten Zorg, en bieden we nu aan 
in tien lessen voorafgaand aan de stage voor 22 studenten, die bij terugkomst nog twee lessen krijgen. 
De eerste reacties zijn positief: de behandelde thema’s waren succesvol, omdat ze de studenten ervan 
bewust maken dat stagelopen in het buitenland nogal verschilt van een vakantie in dat land. De studen-
ten hebben voor hun vertrek in presentaties laten zien dat zij bekend zijn met alle onderwerpen die we 
hebben besproken. Zij zijn zich nu veel bewuster van wat zij gaan doen tijdens een internationale stage 
en wat zij daar (mogelijk) tegenkomen. De studenten lieten weten zich nu goed voorbereid te voelen.

Minder succesvol is de ondersteuning bij het aanvragen van een uitwonendenbeurs. Wij hebben 
gemerkt dat als wij studenten hierbij begeleiden, zij erg op ons leunen. DUO is een studentenaangele-
genheid, maar doordat wij de studenten hielpen, werd het een docentenaangelegenheid. De studenten 
hebben het idee dat docenten invloed hebben op DUO en op de subsidie die zij krijgen. De volgende 
lesgroep van het keuzedeel zullen we hierover adviseren, maar we leggen daarbij de verantwoordelijk-
heid waar die hoort: bij de studenten. 

Diplomasupplement
Het diplomasupplement (schoolstatement) voor excellente stages in het buitenland is klaar en de 
eerste 25 supplementen zijn uitgedeeld. Het supplement wordt uitgereikt aan iedereen die een interna-
tionale bpv (ibpv) heeft gedaan of deel heeft genomen aan een excellentieprogramma in het buitenland 
(pop-up). In het formulier zijn keuzemenu’s verwerkt, zodat duidelijk is of het om een reguliere ibpv 
gaat of om een excellentieprogramma. 

Pop-upschools
De pop-upschools breiden we langzaam uit. Naast de pop-upschools in Malaga, Berlijn en Liverpool, 
vond in november een pop-upschool plaats in Zweden voor niveau-2-studenten (13 studenten gedu-
rende 15 dagen) die daar een Europees lasdiploma konden behalen. Dit is een groot succes geworden, 
mede door een, met name sportief, teambuildingprogramma vooraf in drie sessies door een extern 
bureau. Dit krijgt een vervolg in zowel Zweden als Nederland.

Pop-upschool@home bij Economie
In oktober-november hebben we een pop-upschool@home uitgevoerd. Voor dit project hebben we 
samenwerking gezocht met Cambridge Leadership College (CLS), die twaalf studenten naar Nova 
College Haarlem heeft uitgezonden. Ook de principal en vice-principal zijn naar Haarlem gekomen. 
Een week lang hebben studenten van CLS en Nova College een opdracht uitgevoerd bij Museum 
Haarlem en Viacom. Dit heeft tot mooie resultaten geleid: de studenten hebben de website en het 
promotiemateriaal van Museum Haarlem in het Engels vertaald en studenten hebben Viacom gead-
viseerd over het gebruik van een betaalde app. Viacom en Museum Haarlem zijn zeer te spreken over 
de inzet en kwaliteit van de studenten. Bij een volgende pop-upschool@home gaan we studenten 
nog meer trainen in het denken in businessmodellen. Het verblijf in gastgezinnen werd door studenten 
en de gezinnen als zeer positief ervaren.
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Plan Done Check Act

Begin 2018 volgt een uitgebreidere evaluatie van de keuzedelen.

In 2018 bekijken we hoe we de pop-upschool@home kunnen uitbouwen. De eerste gesprekken met 
ondernemers zijn gestart. We zijn aan het onderhandelen over een pop-upschool in Castellon, Spanje. 
Er gaan in ieder geval weer pop-upschools van start in Liverpool, Malaga en Berlijn. Wij streven naar 
een combinatie van diverse afdelingen van Economie, Techniek en Zorg en Welzijn, variërend van tien 
tot twintig studenten. 
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Financiële paragraaf

Thema’s

 Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018

x  €1.000

1 Professionalisering 700 550 900

    

2 Taal- en rekenonderwijs 1.150 1.400 1.300 

    

3 Beroepspraktijkvorming 500 600 600 

    

4 Voortijdig Schoolverlaten / 

 Kwetsbare jongeren 

1.000 900 900 

    

5 Studiesucces Inbegrepen in 1 t/m 4 Inbegrepen in 1 t/m 4 Inbegrepen in 1 t/m 4

 Totalen 3.350 3.450 3.700 

 Ontvangsten 3.450 3.500 3.700

    

6 Excellentie 560 590 600

 Ontvangsten 560 600 600
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Colofon

Uitgave
Het geïntegreerd Jaardocument 2017 is een uitgave van het ROC Nova College in opdracht 
van het College van Bestuur.

Wilt u meer exemplaren van dit jaarverslag? Dat kan: u kunt het downloaden via novacollege.nl 
of (alleen intern) Nova Portal/Kwaliteitszorg Info/jaarverslag 2017.

Coördinatie en realisatie
Bestuurssecretariaat, bureau Kwaliteitszorg en Marketing & Communicatie Nova College

Coördinatie en realisatie op het gebied van financiën
Bureau Audit & Control Nova College
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Taalcentrum-VU en Marketing & Communicatie Nova College
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Disclaimer
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fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van het Nova College.
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