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Voorwoord

Het Nova College in 2018: samen werken aan groei

Voor u ligt het jaarverslag over het kalenderjaar 2018. We kijken terug op een succesvol jaar. 
De Inspectie van het Onderwijs heeft verschillende van onze opleidingen bezocht en beoordeelde 
het Nova College uitzonderlijk goed. Onze studenten zijn de meest tevreden studenten van de 
Randstad en de tevredenheid van de bpv-bedrijven zit in de lift. Ook hebben we in 2018 gewerkt 
aan een nieuw strategisch beleidsplan en de kwaliteitsagenda. Wij geloven dat je echte betrokken-
heid alleen bereikt door de gezamenlijke ambities in kaart te brengen en met elkaar te delen. 
Het was prachtig om met elkaar tot concrete doelen voor de toekomst te komen. 

Andere hoogtepunten uit 2018 waren de Nova Bootcamp#2 van 16 maart waarbij zo’n 1.000 
collega’s bij elkaar kwamen om van elkaar te leren en student Fabienne Bakker die het Nova College 
vertegenwoordigde op de EuroSkills in Boedapest. Zij behaalde een medal of excellence. We zijn 
in 2018 ook gestart met de bouw van de Nova Campus Zijlweg in Haarlem en hebben het succes-
volle speedbootprogramma ter ondersteuning van innovatieve projecten afgerond. 

Om zelf te ervaren hoe onze ambities en plannen uitwerken in de teams en de vestigingen hebben 
we als College van Bestuur ook in 2018 regelmatig de vestigingen bezocht. Met veel plezier zijn 
we in gesprek gegaan over de activiteiten, hebben we deelgenomen aan de lessen en ons laten 
informeren over de ontwikkelingen in het onderwijs.  

Uit onze gesprekken en resultaten blijkt dat we als Nova College de student centraal zetten. 
Wij gunnen onze studenten een prachtig toekomstperspectief en dragen daar graag een flinke 
steen aan bij. Deze bijdrage heeft in 2018 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. 

Enkele voorbeelden van beleid dat in 2018 onze agenda heeft bepaald, zijn: de wet toelatings-
recht, de algemene verordening gegevensbescherming, pedagogisch-didactisch handelen, 
resultaat- en ontwikkelgesprekken en de strategische personeelsplanning.  

Met het nieuwe strategisch beleidsplan voor de komende jaren gaan we door op de weg die we 
zijn ingeslagen, maar wel met nóg meer focus en een scherpere definitie van onze koers. Dit plan 
is onze basis, en de inzet van de mensen die onze organisatie vormen, is onze kracht. Het is 
dankzij de betrokkenheid en inzet van alle medewerkers van het Nova College en Nova Contract 
dat onze studenten kunnen groeien als mens en het Nova College mooie resultaten behaalt. 

Als CvB zijn wij verantwoordelijk voor de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- 
en controlesystemen van het Nova College en voor het naleven van de branchecode goed bestuur
in het mbo. Jaarlijks vindt een risico-inventarisatie plaats op grond waarvan beheersmaatregelen 
worden genomen. Daarnaast volgen wij de bevindingen van de externe accountant op ten aanzien 
van onze interne beheersing. Ook verklaren wij dat op basis van de rapporten van de onderzoeken 
door de Inspectie van het Onderwijs en de interne audits alle opleidingen die het Nova College 
in 2018 heeft aangeboden, voldeden aan de wettelijke vereisten. Ten slotte worden de student-
dossiers intern gecontroleerd op basis van een controleprotocol en gecontroleerd door de externe 
accountant waarmee wij ook aan die wettelijke vereisten voldoen. 
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In dit jaarverslag leggen wij over het bovenstaande verantwoording af en kunt u over deze en alle 
andere ontwikkelingen en activiteiten lezen. Naast een groot compliment aan al onze medewerkers 
bedanken wij ook de studenten, bedrijven en instellingen voor het vertrouwen dat zij in het Nova 
College gesteld hebben.

Hans Snijders en Talitha van den Elst
College van Bestuur
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Leeswijzer

Dit jaarverslag is voor iedereen die geïnteresseerd is in het Nova College, en in het bijzonder 
voor alle belanghebbenden. Dat zijn onze studenten en medewerkers, gemeenten en provincie, 
en 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.

We hebben het jaarverslag ingedeeld in vier delen: het bestuursverslag, de jaarrekening, overige 
gegevens en tot slot een aantal bijlagen.

Het bestuursverslag begint met het Bericht van de Raad van Toezicht, waarin de Raad van Toezicht 
de onderwerpen noemt die hij het afgelopen jaar heeft behandeld. Datzelfde doen vervolgens de 
Studentenraad in het Bericht van de Studentenraad en de Ondernemingsraad van het Nova College 
in het Bericht van de Ondernemingsraad.
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 personeelsbeleid, 
en hoofdstuk 5 gaat over het bestuur en de bedrijfsvoering. Hierin gaan wij dieper in op onze 
kwaliteitszorg en op een aantal Novabrede projecten. Tot slot van het eerste deel geeft hoofdstuk 6 
inzicht in onze financiën.

In het tweede deel vindt u de jaarrekening.

Het derde deel, overige gegevens, bevat onder meer de controleverklaring van de accountant.

Het vierde en laatste deel bestaat uit bijlagen, met daarin de samenstelling van het bestuur, de 
medezeggenschapsorganen, de Raad van Toezicht, de adviescommissies en een overzicht van de 
vertegenwoordiging van de externe netwerken. Ook vindt u daarin een verklarende woordenlijst.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag? Dan nodigen wij u van harte uit die aan ons 
voor te leggen door een e-mail te sturen naar mc@novacollege.nl.
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Bericht van de Raad van Toezicht

Het afgelopen jaar hebben wij met veel plezier de ontwikkelingen, resultaten en activiteiten van het 
Nova College gevolgd, besproken en soms bezocht. De inspanningen die door alle medewerkers van 
het Nova College en Nova Contract worden geleverd, zorgen ervoor dat de studenten kwalitatief 
goed onderwijs krijgen en dat de organisatie zich blijft ontwikkelen om daarin ook in de toekomst 
te blijven voorzien. Vanuit onze rol als Raad van Toezicht (RvT) dragen wij daar graag aan bij. 

Toezicht
In 2018 hebben wij als RvT zeven keer vergaderd. Zesmaal met een reguliere agenda – bij de behan-
deling van de jaarrekening 2017 was de accountant aanwezig – en eenmaal met een agenda volledig 
gewijd aan het nieuwe strategisch beleidsplan, inclusief een bezoek aan de 3D Makers Zone in 
Haarlem. Bij al deze vergaderingen was ook het College van Bestuur (CvB) aanwezig. De reguliere 
vergaderingen 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 in- en externe ontwikkelingen 
onder andere de volgende onderwerpen besproken: 
• de kwaliteit van het onderwijs in samenhang met het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs;
• de totstandkoming van een nieuw Strategisch Beleidsplan en de Kwaliteitsagenda;
• de implementatie van de vestigingssturing;
• de strategische personeelsplanning;
• de Nova Campus Haarlem en de ontwikkelingen van de campus in Hoofddorp.

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;
• de (mondelinge) informatie van de accountant, die zijn bevindingen over de jaarrekening aan 
 ons heeft toegelicht;
• informatie uit rapporten van in- en externe instanties, zoals MBO in Bedrijf, het ministerie van 
 OCW en toezichthoudende instanties als de Inspectie van het Onderwijs en gesprekken met 
 de Ondernemingsraad (OR) en de Studentenraad (SR);
• aanwezigheid bij activiteiten zoals de opening schooljaar, managementbijeenkomsten en het 
 Open huis.

De auditcommissie is in 2018 viermaal bijeengekomen en de onderwijscommissie heeft twee keer 
vergaderd. We zijn zeer positief over het nut en de inzet van deze commissies.

Betrokkenheid bij de organisatie en contacten met stakeholders
In 2018 vonden twee gesprekken plaats met de Studentenraad en twee met de Ondernemingsraad. 
De agenda voor deze bijeenkomsten is gezamenlijk vastgesteld. Daarnaast hebben wij in wisselende 
samenstelling diverse activiteiten ondernomen: bijwonen van de opening van het schooljaar, werk-
bezoeken aan de vestigingen in Hoofddorp en Beverwijk en bezoek aan Open huizen. 

De RvT behartigt de belangen van het Nova College ook via haar vertegenwoordiging in het Platform 
Raden van Toezicht MBO. Daarnaast nemen leden incidenteel deel aan andere bijeenkomsten ter 
oriëntatie op en ter informatie over actuele ontwikkelingen in het mbo of het vak van toezichthouder.
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Samenstelling RvT
In 2018 hebben wij Willeke Briedé met ingang van februari 2019 benoemd als voorzitter van de RvT. 
Zij volgt dan Paul Rullmann op, die in verband met het aflopen van zijn tweede termijn, de RvT begin 
2019 verlaat. Willeke Briedé is tegelijk met haar benoeming begonnen aan haar tweede termijn als 
lid van de RvT. Ook Scief Houben is in 2018 begonnen aan zijn tweede termijn als lid van de RvT. 
Wij zijn trots dat wij een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur en toezicht 
hebben gerealiseerd. De RvT bestaat zelfs uit vier vrouwelijke en twee mannelijke leden. 

Evaluatie
Het Nova College heeft de ambitie een lerende organisatie te zijn. Ook als RvT proberen wij 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 onze toezichtvisie en ons toezichtkader hebben 
we onze evaluatie vorm gegeven en de uitkomsten hiervan vastgelegd. Daarnaast hebben we in 2018 
een stagiair van de Stichting Blikverruimers de mogelijkheid gegeven om ervaring op te doen als toezicht-
houder en hebben wij haar gevraagd op haar ervaringen met ons te reflecteren.  

Kwaliteit van onderwijs
Naast de reguliere informatievoorziening over tevredenheidsonderzoeken en audits zijn wij goed 
geïnformeerd over het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs. Ook is de onderwijscommissie 
als onderdeel van het onderzoek in gesprek gegaan met de inspecteurs. Wij hebben met genoegen 
kunnen kennisnemen van de goede uitkomsten van dit onderzoek.  

Organisatieontwikkeling
Ook in 2018 hebben we via de onderwijscommissie de ontwikkeling van de vestigingssturing gevolgd. 
De borging van de onderwijskwaliteit en het sturingsmodel hadden daarbij onze speciale aandacht. 

Strategisch Beleidsplan en Kwaliteitsagenda
De totstandkoming van de Kwaliteitsagenda viel samen met de voorbereidingen voor de nieuwe 
periode van het Strategisch Beleidsplan 2019-2022. Tijdens diverse bijeenkomsten hebben we 
met het CvB van gedachten gewisseld over de thema’s en ambities die uiteindelijk vorm hebben 
gekregen in beide plannen. 

Jaarrekening en begroting
In de vergadering van juni 2018 keurde de RvT de jaarrekening 2017 goed in aanwezigheid van 
de accountant en werd aan het CvB décharge verleend. Wij constateerden dat het Nova College een 
gezond beeld laat zien als het gaat om solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. In december 2018 
hebben wij goedkeuring verleend voor de begroting voor 2019. Daarbij hebben we vooruitgeblikt 
naar de meerjarenraming en over maatregelen gesproken om ook op de langere termijn deze gezonde 
financiële positie van het Nova College te behouden.

De RvT volgt de totstandkoming en realisatie van de begroting en beleidsplannen. We doen dit als onder-
deel van de planning- en controlcyclus. Naar de mening van de RvT is het Nova College terughoudend in 
het doen van grote of risicovolle uitgaven en door middel van Europese en nationale aanbestedingen kiest 
het Nova College voor het economisch meest voordelige aanbod. Bovendien biedt het Nova College voor-
namelijk publiek gefinancierd onderwijs 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 2018 onder meer laten informeren over het 
Integraal Kwaliteitsplan, het bpv-verbeterplan en de vsv-resultaten. Daar waar werkzaamheden zijn verricht 
door de onderwijsinspectie, monitort de RvT de door het Nova College ingezette acties naar aanleiding van 
die bevindingen.
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Huisvesting
Wij zijn verheugd dat in 2018 is gestart met de nieuwbouw op de Nova Campus in Haarlem. In april 
2018 hebben we hiervoor onze goedkeuring verleend. In december 2018 hebben we de vestiging 
bezocht en de vorderingen van de bouw kunnen zien. Ook hebben we ons laten informeren over de 
wijze waarop de verschillende vestigingen zich gezamenlijk voorbereiden om in 2020 met elkaar de 
campus in Haarlem in gebruik te nemen. Daarnaast hebben we ons op de hoogte laten stellen van de 
ontwikkelingen rondom de campus in Hoofddorp en de voornemens om te komen tot een strategisch 
huisvestingsplan in 2019. 

Werkgeverschap
De Remuneratiecommissie van de RvT heeft in maart 2018 functioneringsgesprekken over 2017 
gevoerd met het CvB. Deze gesprekken zijn schriftelijk vastgelegd en wij hebben vastgesteld dat de 
honoraria van de bestuurders binnen de kaders van de WNT vallen.
Met Ed van den Berg, tot 1 juni 2018 lid van het CvB van Nova College, is in 2018 een afrondend 
gesprek gevoerd met het oog op zijn pensionering. Samen met de medewerkers en contacten uit zijn 
netwerk hebben we afscheid van hem genomen. Wij hebben veel waardering voor zijn inzet voor het 
Nova College en de resultaten die hij heeft bereikt. 

Tot slot
Wij zijn trots op de resultaten die het Nova College in 2018 heeft behaald en trots op alle medewer-
kers van het Nova College en Nova Contract die elke dag weer inspanningen verrichten om kwalitatief 
goed (beroeps)onderwijs te realiseren. Wij kijken dan ook uit naar het nieuwe jaar waarin wij de 
ontwikkelingen weer met veel belangstelling volgen. 

Namens de Raad van Toezicht,
Willeke Briedé, voorzitter
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1 Christian Radich De Noorse windjammer Christian Radich bood in april 2018 44 eerstejaarsstudenten Koopvaardij Officier hun eerste 

mini-stage. Op deze manier doen studenten in hun eerste jaar al ervaring op zee op. 2 Zonnestroomdak Zijlweg De energie-installatie 

met ruim 500 zonnepanelen van Kennemer Energie op het dak van de Zijlweg in Haarlem is 4 december feestelijk geopend. De 100 deel-

nemers in dit project uit de omliggende buurten waren uitgenodigd om dit te vieren. Op de foto van links naar rechts: wethouder Cora-Yfke 

Sikkema, Erna Hollander, voorzitter Kennemer Energie en Talitha van den Elst, lid College van Bestuur van het Nova College. 3 EuroSkills 

Fabienne Bakker, student en Nederlands kampioen Gastvrouw, deed mee aan de EuroSkills in Budapest en sleepte een medaille voor excellent 

vakmanschap in de wacht. 4 Techniekdag Vijfhonderd basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 maakten bij de 3D Makers Zone in Haarlem 

eind januari kennis met een mix van technologische beroepen en opleidingen om ze te inspireren voor techniek. Voorlichters van het Nova 

College verzorgden workshops. 5 Gouden Schoolkantine Schaal De vestiging Nassaulaan heeft de Gouden Schoolkantine Schaal 2018 

ontvangen. Bij de entreeopleiding is eten het vakgebied van chef-kok en horecadocent Arjan Timmer. In zijn lessen leert hij zijn  

studenten gerechten zoveel mogelijk te bereiden met verse ingrediënten. Meedoen aan de Gezonde schoolaanpak vindt hij daarom een  

logische stap. 6 Ridderorde Ed van den Berg, lid College van Bestuur van het Nova College, heeft tijdens zijn afscheidsreceptie een koninklijke 

onderscheiding gekregen voor zijn bijzondere verdiensten voor het mbo. Hij kreeg de ridderorde uitgereikt door burgemeester Onno Hoes 

van de gemeente Haarlemmermeer. 7 Modeshow Studenten Mode handel hielden eind april de jaarlijkse modeshow op de Zijlweg in Haarlem.  

Ze showden de creaties die ze hadden ontworpen en gemaakt rond verschillende thema’s. Dit met ondersteuning van de studenten van de 

opleidingen Dans, Uiterlijke Verzorging, Interieuradviseur, Media, Evenementenorganisatie, Horeca en Orde en Veiligheid.

6

2018 in beeld

1

543

7

2
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Bericht van de Studentenraad

Vanaf de installatie op 1 november 2017 bestond de Studentenraad (SR) uit Bjorn Velzeboer, 
voorzitter, Roland van Wakeren, plaatsvervangend voorzitter, Charley Bus, secretaris, Dana Steffens, 
penningmeester, Leon D’Olijslager, Jared van der Zee en Lamiaa Elabd. In april 2018 nam Lindsay 
Kacimi het stokje over van Charlie Bus als vertegenwoordiger van de vestigingen Zijlweg, Bijdorplaan 
en Schoterstraat, en als secretaris van de SR. In mei 2018 heetten we Justin van Vliet welkom als 
de opvolger van Leon D’Olijslager en de nieuwe vertegenwoordiger van de Kanaalstraat en de 
Almenumerweg.
Lamiaa Elabd, Jared van der Zee en Roland van Wakeren verlieten de SR aan het einde van het 
schooljaar, waardoor er drie vacatures ontstonden. Ghislaine Dros bleek de enige kandidaat voor 
de vestigingen van Vavo & Educatie en werd automatisch benoemd op grond van het Reglement 
Studentenraad. Vanessa Ras werd de vertegenwoordiger van de vestigingen van Entree na een goed 
begeleide interne verkiezing. Emma de Nas won de verkiezingen bij de beide vestigingen van CIOS, 
IJsbaanlaan Haarlem en Bennebroekerweg Hoofddorp.

Activiteiten in 2018
Op 13 maart 2018 organiseerde de SR een uitwisselingsbijeenkomst met een afvaardiging van 
docenten en studenten van de juridische opleidingen van het ROC Horizon College op de Zijlweg. 
Medewerkers van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) gaven een workshop over het 
klachtrecht, studenten van het Juridisch Loket verzorgden een presentatie en de alumni-organisatie 
van de opleiding Orde & Veiligheid presenteerde zich aan de aanwezigen. De bijeenkomst werd 
afgesloten met een diner in het Novarestaurant.

Op 5 april 2018 gingen de leden van de SR in gesprek met functionarissen van de Inspectie van 
het Onderwijs. De SR accepteerde de uitnodiging van JOB om op 7 juni 2018 op het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Ingrid van Engelshoven van gedachten te wisselen 
over het goed functioneren van een studentenraad.

We hebben in het afgelopen jaar veelvuldig gebruikgemaakt van ons initiatiefrecht, bijvoorbeeld 
voor de EHBO. Onze visie is dat studenten niet alleen op school of tijdens een stage, maar ook in 
de maatschappij eerste hulp kunnen bieden. Ervaren medestudenten moeten alle studenten daarom 
al in het eerste jaar goed voorlichten over EHBO. Dit initiatief is opgepakt samen met de opleiding 
Verpleegkunde op de Paxlaan. De lessen zijn in voorbereiding.

Er komt een voorlichtingsfilm over de activiteiten van de SR die in de LB-lessen kan worden gebruikt. 
De SR heeft de opleiding Marketing en Media op de Zijlweg hiervoor gevraagd, omdat wij er voor-
standers van zijn om zo veel mogelijk talenten van studenten aan te boren.

De Studentenraad in het nieuwe schooljaar
We zijn in het nieuwe schooljaar weer enthousiast van start gegaan, en begin december hebben we 
onze visie gepresenteerd aan het College van Bestuur. In het kort komt die erop neer dat de SR het 
belangrijk vindt dat de theorie op school nog beter aansluit op de praktijk. Bovendien is de SR er een 
groot voorstander van om studenten ervaring op te laten doen door medestudenten van een lager 
opleidingsjaar of een andere opleiding voor te lichten.

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

De Ondernemingsraad (OR) heeft in 2018 een eigen Kaderbrief ontworpen en die besproken met 
het College van Bestuur (CvB), de Raad van Toezicht, de directeuren en de opleidingsmanagers. 
In de Kaderbrief staat ‘de Zegen van Zeven’ centraal: ten koste waarvan leveren wij hoogwaardig 
kwalitatief onderwijs? De Kaderbrief werd verspreid onder alle medewerkers. Enkele punten die 
voor stevige discussie zorgden, waren werkdruk, de verhouding tussen onderwijsgevend en onder-
steunend personeel en de verhouding tussen de functieschalen voor docenten LB, LC, en LD.

Aandachtspunten van de OR
Naast de Kaderbrief heeft de OR ingezet op een betere samenwerking met het CvB en de directeu-
ren. Zo vond twee keer een gezamenlijke scholing plaats en hebben we met de directeuren afspraken 
gemaakt om de dialoog te intensiveren.

We gaven het CvB advies over, en instemming op diverse onderwerpen. De Nova Campus Zijlweg 
(nieuwbouw) heeft onze aandacht. We hebben daarnaast veel tijd en aandacht besteed aan de 
regeling voor resultaat- en ontwikkelingsgesprekken. Na diverse aanpassingen, gingen we ermee 
akkoord.

Het onderdeel Teams aan Zet is nog steeds niet overal goed uitgewerkt. Dit blijft daarom een 
aandachtspunt. De OR heeft het CvB aanbevolen een visiedocument te ontwikkelen. Een werk-
groep gaat zich buigen over de implementatie van dit visiedocument.

Een ander belangrijk punt is een regeling voor startende docenten. Het CvB nam ons voorstel 
over, zodat er in 2018 een goede regeling in werking trad. Binnenkort volgt een evaluatie.

Instemmingsrecht voor de begroting
De OR heeft in 2018 meermalen met de Studentenraad (SR) overlegd. Tot het laatst bleef instem-
ming van de OR en de SR op de hoofdlijnen van de begroting onzeker. Pas nadat het CvB schriftelijk 
enkele toezeggingen had gedaan, zoals meer LC- en LD-docenten in de formatie, implementeren 
van Teams aan Zet en een werkdrukplan, ging de gezamenlijke vergadering akkoord. We blijven 
het CvB in 2019 kritisch volgen om te zien of de toezeggingen worden nagevolgd.

Opendeurbeleid
In het jaarverslag 2017 schreven we dat we streven naar een opendeurbeleid. Zo vergaderen we 
letterlijk met een open deur en bezoeken we meerdere vestigingen. Zo waren we bijvoorbeeld te 
gast op de Zijlweg, de Tetterodelocatie en de locaties te Amstelveen, Beverwijk en Harlingen. Ook is 
het mogelijk om spreektijd aan te vragen. Dit hebben we opgenomen in ons huishoudelijk reglement. 
Collega’s kunnen ons bereiken via ons e-mailadres: or@novacollege.nl. Andersom legt de OR natuur-
lijk ook zijn oor te luisteren bij collega’s.

De OR is volgens het medewerkerstevredenheidsonderzoek met 0,5 punt zichtbaarder geworden 
voor alle medewerkers. Dit vinden we positief, maar nog niet genoeg, en daarom ontwikkelen we 
een communicatieplan met concrete voorstellen.

Namens de Ondernemingsraad,
John Brewster, voorzitter
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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

2016 2017 2018

Nova College 85,4% 84,6% 85,2%

Landelijk 84,5% 84,5% niet bekend

Studenttevredenheid

2016 2017 2018

Nova College 7,2 7,1 7,3

Landelijk 7,0 7,0 7,1

Medewerkerstevredenheid 

2014 2015 2018

Nova College 7,0 7,5 7,6

Landelijk 7,0 7,2 7,4

Bedrijventevredenheid (op een vijfpuntschaal)

2015 2017 2018

Nova College 3,4 3,5 3,6
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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 MBO Rijnland. 
Met ongeveer 1.300 medewerkers verzorgen we dagelijks onderwijs aan ongeveer 13.000 
studenten vanaf 16 jaar. Het Nova College biedt ruim 130 beroepsopleidingen verdeeld over 
de richtingen Autotechniek, Bouw en Infra, CIOS, Dans en Theater, Entree, Handel en Commercie, 
Horeca en Facility, ICT, Lab, Logistiek, Maritiem, Marketing en Media, MyTec, Orde en Veiligheid, 
Recreatie, Techniek, Uiterlijke Verzorging, Welzijn, Zakelijke dienstverlening en Zorg. 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 in het vavo.

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 beroeps-
onderwijs 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 reglementen van de Raad van Toezicht. Op 1 januari 2019 
is de code geactualiseerd.
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Organigram Nova College
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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 bevoegdheden 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 
verantwoordelijk 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, 
regelgeving, 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 advies-
bevoegd 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 instemmings- en advies-
bevoegd voordat het CvB 
een besluit neemt over be-
paalde zaken op het gebied 
van het beleid en de orga-
nisatie. Het reglement van de 
SR bepaalt de samenstelling, 
verkiezing, werkwijze en 
bevoegdheden van de SR.

Vestigingen
Ons onderwijs is georganiseerd 
over zeventien vestigingen en 
dependances, verdeeld over 
zeven clusters die elk worden 
aangestuurd door een vesti-
gingsdirecteur. Elke vestigings-
directeur heeft de verantwoor-
delijkheid voor één of meer 
vestigingen en een domein, 
en is eindverantwoordelijk 
voor onder meer:
• de dagelijkse gang van  
 zaken;
• bedrijfsvoering van de
 vestiging;
• onderwijskwaliteit en 
 examinering;
• rapportage aan het CvB.

De vestigingsdirecteur doet 
dit samen met zijn manage-
mentteam, dat bestaat uit 
de opleidingsmanagers en 
de servicemanager van die 
vestiging. De opleidings-
managers stellen, samen 
met hun team van docenten, 
instructeurs en ondersteuners, 
het onderwijsprogramma op 
voor de studenten, en voeren 
dat uit.

Stafafdelingen
In 2018 zijn het Bestuurs-
bureau en het Bureau Bedrijfs-
voering verder gegaan als vijf 
stafafdelingen, die elk onder 
leiding van een manager staan. 
De stafafdelingen ondersteunen 
en adviseren het CvB en de 
vestigingen bij het uitvoeren
van hun taken. Het Nova 
College heeft de volgende 
stafafdelingen: Bedrijfsvoering, 
HRM, Informatievoorziening & 
Techniek, Marketing & Com-
municatie en Onderwijs & 
Kwaliteit. Daarnaast wordt 
het CvB ondersteund door 
het bestuurssecretariaat en 
de controller. 

Nova Contract
Nova Contract is het organisa-
tieonderdeel waarin het Nova 
College zijn private activiteiten 
heeft ondergebracht. Nova 
Contract is een separate stich-
ting 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 dit hoofdstuk lichten we 
onze strategische uitgangspunten toe, blikken we terug op de afgelopen periode en kijken we naar 
de toekomst. Ook leest u hierin over samenwerking met organisaties in de regio.

2.1 Strategische uitgangspunten

In de periode 2016-2018 blijven onze missie, visie en kernwaarden richtinggevend voor ons handelen.  

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.

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 



GROEIEN
ALS MENS

Aandacht

Regels

Thuis Veilig

27

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 vervolg-
onderwijs. 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. Daarnaast verzorgt het Nova College volwasseneneducatie en basiseducatie
in het kader van terugdringen van laaggeletterdheid en verhoging van de maatschappelijke participatie 
van kwetsbare groepen. 2018 stond in het teken van het bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef 
met afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de MBO Raad 
en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsafspraken.
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2.1.5 Context

Rondom het Nova College ontwikkelt zich de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een afgebakend 
en volgebouwd 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 vak-
mensen. 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 blijven verbinden, kunnen we onze 
opleidingen daar adequaat op afstemmen en een regionale speler van belang zijn.

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 realiseren 
hebben we ingezet op een lerende organisatie en vestigingssturing, en verlangden 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 
onderscheiden van andere roc’s. In 2017 hebben we de studenttevredenheid tussentijds gemeten 
met het Nova Studentenonderzoek (de mini-JOB-monitor).

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 onderwijs-
proces.

Novabrede basiskwaliteit
Om Novabrede kwaliteitskaders te bewaken, hanteren wij een basiskwaliteit voor alle opleidingen 
op de thema’s:
• beoordeling opleiding (rapportcijfer)
• beoordeling van studentbegeleiding
• beoordeling van beroepspraktijkvorming (bpv)
• jaar- en diplomaresultaat
• borging stageplek
• financiële positie
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2.2 Speerpunten 2018

De speerpunten van het beleid 2018 komen voort uit het Strategisch Beleidsplan en uit in- en externe 
ontwikkelingen. Per beleidsterrein zijn dat:

Externe ontwikkelingen
• kwaliteitsafspraken mbo: kwaliteitsagenda 2019-2022
• wet Toelatingsrecht (bindend studieadvies nieuw in schooljaar 2018-2019)
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018)

Medewerkers
• professionalisering
• meerjaren-hr-beleid
• resultaat- en ontwikkelgesprekken

Bestuur en bedrijfsvoering
• implementatie Strategisch Beleidsplan
• opstellen Strategisch Beleidsplan 2019-2022
• opstellen Kwaliteitsagenda 2019-2022
• campusontwikkeling Haarlem
• doorontwikkeling vestigingssturing

Onderwijs
• verbeterplan beroepspraktijkvorming
• integraal kwaliteitsplan
• keuzedelen
• opleidingsportfolio
• projectportfolio
• toelatingsbeleid
• excellentie
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2.3 Voortgang strategisch beleid

2018 was het laatste jaar van ons Strategisch Beleidsplan (SBP) 2016-2018 en zijn we aan de 
slag gegaan met een plan voor de periode 2019-2022. Om vooruit te kunnen kijken, hebben we
eerst teruggeblikt en bekeken in hoeverre we onze ambities hebben behaald.

Strategisch Beleidsplan 2016-2018
Een terugblik naar de periode 2016-2018 leidde tot deze conclusies:
• Het Nova College heeft de afgelopen jaren heel goede resultaten behaald. Dit blijkt onder 
 andere uit de terugkoppeling van het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, 
 dat begin 2018 plaatsvond.
• De hoofddoelen van het SBP 2016-2018 zijn gedeeltelijk behaald:
 • De ambitie voor studenttevredenheid (nummer één in de Randstad) is behaald met een 7,2 
  in 2016, met een groei naar 7,3 in 2018.
 • De ambitie voor werkzekerheid (nummer één in Nederland) is niet behaald: we hebben landelijk 

een gedeelde 22e plaats bereikt. De werkzekerheid is gedurende de looptijd van het SBP  
echter wel gegroeid: die is boven de vastgestelde basiskwaliteit van 70 procent uitgekomen  
(dit verschilt wel sterk per opleiding). Daarnaast was werkzekerheid een thema van het  
Inspectieonderzoek. De Inspectie heeft daarbij geconcludeerd dat het thema leeft, herkenbaar  
is, goed wordt begrepen en overal terug te zien is.

 • De overgang naar vestigingssturing is afgerond, maar we moeten nog wel wat vraagstukken 
aanpakken. Begin 2018 heeft een werkgroep van opleidingsmanagers in een rapport de 
aandachtspunten voor invoering van vestigingssturing gesignaleerd. Het College van Bestuur 
(CvB) en de directie monitoren de afspraken die naar aanleiding hiervan zijn gemaakt, en die 
afspraken zijn ook een gespreksonderwerp in de expertgroepen Onderwijs en Beroepspraktijk-
vorming.

 • We geven de lerende organisatie vorm met de Nova Academie. Dat doen we met interne en 
externe opleidingen, kenniscafés, het ondersteunen van leergroepen en het begeleiden van 
managementdevelopmenttrajecten en intervisiebijeenkomsten. In 2018 zijn we bovendien 
verdergegaan met het invoeren van resultaat- en ontwikkelgesprekken om ook daarmee het 
lerend vermogen van de organisatie te versterken. Ook de auditsystematiek met interne en 
externe auditoren in de auditpool draagt hieraan bij door uitkomsten en aanbevelingen breed  
te delen en met verbeterpunten aan de slag te gaan. De opzet van de teamplannen is gericht  
op verbetering van de onderwijsprestaties. Met ondersteuning van onder andere MBO Beter-
trajecten en LeerKRACHT bevorderen wij de verbetercultuur in de organisatie.

  Het CvB bezoekt ieder schooljaar de vestigingen en schuift aan bij MT-vergaderingen. 
  De belangrijkste reden hiervoor is informatie vergaren en feedback ontvangen over ontwikke-

lingen. Daarnaast kan het CvB op deze wijze ook verbindingen stimuleren, zowel tussen de 
vestigingen als in de lijn met de merkwaarden en de ambities. 

 • De basiskwaliteit is verbeterd, maar nog niet voor elke indicator. Wij houden hier zicht op via 
het interne Nova ijkpunt (benchmark) 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.

Strategisch Beleidsplan 2019-2022
Met het Strategisch Beleidsplan 2019-2022 gaan we door op de ingezette koers met een focus 
op studenttevredenheid, werkzekerheid en basiskwaliteit. Daarnaast hebben we twee nieuwe 
speerpunten gedefinieerd: we willen onze bijdrage vergroten aan een ‘leven lang ontwikkelen’ 
en de organisatie wendbaarder maken. We blijven dus ook in de periode 2019-2022 inzetten op 
studenttevredenheid en werkzekerheid, maar breiden dat uit naar kwetsbare groepen en jongeren 
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zonder diploma. Deze uitbreiding is in lijn met de Nova Kwaliteitsagenda Samen sterk in de regio. 
We blijven ook de basiskwaliteit eisen van alle opleidingen, met een aangescherpt toezicht en met 
consequenties voor opleidingen die deze basiskwaliteit niet halen.

Een leven lang ontwikkelen
Een nieuw speerpunt van het Nova College is dat studenten, medewerkers en het werkveld de 
vaardigheden verwerven om zich een leven lang te ontwikkelen. Wij geloven dat het belangrijk is 
om iedereen voor te bereiden op de veranderende omgeving, niet alleen tijdens het verblijf op het 
Nova College en direct na het verlaten van de school, maar ook tijdens de loopbaan door bij-, her-  
en omscholing.

Een wendbare organisatie
Een ander nieuw speerpunt is dat we streven naar een wendbare organisatie. Naast onze koers in 
de richting van een lerende organisatie, willen we onze focus uitbreiden met een open houding tegen-
over het werkveld en de maatschappij, innovatie en het vergroten van ons vermogen om veranderingen 
door te voeren, zodat we ons kunnen aanpassen aan de snel veranderende wereld om ons heen.

Kwaliteitsagenda 2019-2022 
De Kwaliteitsagenda 2019-2022 Samen sterk in de regio is ook een belangrijke leidraad voor ons 
handelen de komende vier jaar. Daarin staan de thema’s opleiden voor de arbeidsmarkt van de toe-
komst, gelijke kansen, kwetsbare jongeren en professionalisering centraal. We pakken deze thema’s 
in samenhang met de speerpunten uit het SBP op.

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 ligt het accent voor de regio Noord op techniek, voor de regio Midden op 
zakelijke dienstverlening, sport, cultuur en gezondheidszorg, en voor de regio Zuid op zakelijke 
dienstverlening, sport en logistiek. In deze paragraaf een korte samenvatting van de inzet op de 
belangrijkste strategische samenwerkingsverbanden.

2.4.1 Gestructureerde aanpak

Een groot deel van de samenwerkingsverbanden is inmiddels ondergebracht in een aantal 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 uitwisselbaarheid van informatie tussen de 
projecten makkelijker en ondersteunt dit dus de lerende organisatie.
We onderhouden niet alleen via deze projecten contact met ons externe netwerk, maar ook op veel 
andere manieren. Om de samenwerking gestructureerder aan te pakken, zijn we in 2018 begonnen 
dat externe netwerk beter in kaart te brengen (zie ook bijlage 4). 
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2.4.2 Regionale profilering 

Onze studenten willen we zo goed mogelijk opleiden zodat zij aan de vraag vanuit het regionale 
bedrijfsleven voldoen. Regionale samenwerking en profilering is hiervoor noodzakelijk. Voor een aantal 
specifieke opleidingen werken we in landelijke samenwerkingsverbanden (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 heeft in 2018 verdere kleuring 
gekregen door de toevoeging van de fastserviceopleidingen aan ons portfolio.

2.4.3 Dialoog met het werkveld

Voor bijna alle domeinen hebben wij een adviescommissie, waarvan het CvB de leden benoemt. 
Zij denken mee over de ontwikkeling van ons onderwijs en adviseren de directeur en de opleidings-
managers. Eén keer per jaar nodigt het CvB de voorzitters van de adviescommissies uit om mee te 
praten over een actueel thema. In 2018 hebben wij hun gevraagd mee te denken over, en input te 
geven voor onze kwaliteits-agenda. In bijlage 3 vindt u de huidige samenstellingen van deze advies-
commissies.

2.4.4 Samenwerking met andere scholen en lokale overheden

De samenwerking met het voortgezet onderwijs (vo), hoger onderwijs (ho) en de lokale overheden 
loopt door bijna alle grote projecten heen. Met het vo en ho richten wij ons vooral op het optimaliseren 
van de doorlopende leerlijn. Op enkele locaties zijn wij ook verbonden door huisvesting (Hoofddorp 
(vo), Haarlem-Bijdorplaan (hbo) en 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. In 2018 
waren in de meeste gemeenten in ons werkgebied verkiezingen. Wij hebben de nieuwe wethouders 
direct betrokken bij de ontwikkelingen rondom onze kwaliteitsagenda. Op ambtelijk niveau hebben wij 
diverse contacten over uiteenlopende thema’s, zoals voortijdig schoolverlaten, regionale ontwikkeling 
en huisvesting.

2.4.5 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. 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.



33



34 Jaarverslag 2018 ROC Nova College

3 Onderwijs

In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste cijfers over ons onderwijs op een rij en gaan we in 
op de onderwijsontwikkelingen van 2018 en de manier waarop we die studenten die het nodig 
hebben extra hebben ondersteund.

3.1 Kengetallen onderwijs

Aantal studenten mbo

2016 2017 2018*

Bol 8.483 8.589 8.487

Bbl 2.443 2.508 2.857

Totaal* 10.926 11.097 11.344

* Voorlopige cijfers

Aantal studenten vavo

2016 2017 2018

Vmbo 280 286 265

Havo 842 802 746

Vwo 335 342 321

ISK 23

Totaal* 1.351 1.330 1.281

Aantal diploma’s en certificaten vavo

2016 2017 2018

Diploma’s Totaal 474 524 540

Vmbo 98 104 116

Havo 260 280 279

Vwo 116 140 145

Certificaten Totaal 554 584 521

Vmbo 92 90 77

Havo 343 362 321

Vwo 119 132 123
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3.2 Onderwijsontwikkelingen

In deze paragraaf gaan we in op het versterken van het pedagogisch-didactisch handelen, de aan-
stelling van een keuzedelenregisseur en de aansluiting van het vo op het mbo.

3.2.1 Pedagogisch-didactisch handelen

In 2018 stond het versterken van het pedagogisch-didactisch handelen hoog op de agenda. Om het belang 
hiervan te benadrukken, zijn er formele afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn gericht op drie pijlers:
1 formuleren, delen en vastleggen van een gezamenlijke aanpak
2 faciliteren van intercollegiale lesbezoeken
3 vragen van feedback aan studenten

In de vestigingsjaarplannen zijn voor elk van de drie pijlers doelstellingen opgenomen. Daarnaast is 
de afspraak dat deze pijlers ook terugkomen in de teamplannen. De verantwoording over deze afspraken 
vindt plaats tijdens de managementcontractgesprekken tussen de directeuren en het College van 
Bestuur. Per vestiging is er een zogeheten aanjager aangewezen die de directeur ondersteunt bij 
het vormgeven van deze afspraken. Deze aanjagers zijn dit jaar een aantal keer bij elkaar gekomen. 
Tijdens deze bijeenkomsten stond kennisdeling door het delen van goede voorbeelden centraal.

3.2.2 Keuzedelenregisseur

Bij de start van het schooljaar 2018-2019 is een keuzedelenregisseur aangesteld. Deze tijdelijke functie 
heeft als doel om de samenwerking binnen de domeinen te bevorderen en de administratieve processen 
te verbeteren op het gebied van keuzedelen. Dit heeft ertoe geleid dat sommige teams hun aanbod hebben 
aangepast of gezamenlijk gaan afstemmen. Om het hele administratieve proces te verbeteren, is het project 
Keuzedelentool gestart. In dit project ontwikkelt de keuzedelenregisseur samen met een externe ontwikkelaar 
een applicatie die het hele administratieve proces ondersteunt, van samenstelling van het aanbod tot de ad-
ministratieve verwerking van de keuzes die studenten maken. Deze tool moet in september 2020 klaar zijn.

3.2.3 Aansluiting vo-mbo

We werken op veel verschillende terreinen samen met het vo voor een sterke aansluiting met het mbo. 
Voorbeelden daarvan zijn de Maritieme Academie Holland, smalle doorstroomroutes, het profielkeuze-
evenement CHOICE en allerlei uitwisselingen van docenten en studenten. De focus van de samenwerking 
met verschillende vo-onderwijskoepels is in 2018 verbreed: naast de beroepsgerichte programmatische 
aansluiting vormen we ook werkgroepen voor kwetsbare jongeren en de aansluiting van de theoretische 
leerweg van het vmbo op het mbo.

3.2.4 Wet toelatingsrecht

Vanaf het schooljaar 2018-2019 geldt de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het 
mbo. Daarvoor hebben we in 2018 het beleid vastgesteld en hebben we alle aspirant-studenten op 
verschillende manieren voorgelicht. Alle herziene aanmeld- en intakeprocedures zijn in 2018 uitgevoerd. 
Het aantal intakes zonder positief advies of met afwijzing na aanvullende voorwaarden is in 2018 nog 
wat gedaald ten opzichte van 2017. We hebben naar aanleiding daarvan geen bezwaren ontvangen. 
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We hebben voor 1 april meer aanmeldingen dan een jaar eerder ontvangen. De procedure van het 
bindend studieadvies is verder ingericht. In 2019 geven we voor het eerst de bindende studieadviezen 
aan de eerstejaarsstudenten.

3.2.5 Beroepspraktijkvorming

In de periode 2016-2018 hebben we in het kader van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo gewerkt 
aan de verdere verbetering van de beroepspraktijkvorming (bpv). In de zomer van 2018 hebben we 
op basis van het studenttevredenheidsonderzoek en bedrijventevredenheidsonderzoek de balans op-
gemaakt in de eindrapportage voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We hebben 
de meeste doelstellingen behaald. Zie de eindrapportage bpv voor uitgebreide informatie.

Inspectie over bpv
In maart en april 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd 
bij het Nova College. Het thema dat hierbij centraal stond, was werkzekerheid, een van de strate-
gische ambities van Nova College. Hierover zegt de inspectie:

‘In de beroepspraktijkvorming komt werkzekerheid tot uiting in de verdere borging van de samenhang 
met de praktijk. Dit realiseert Nova College niet alleen door bedrijven meer te betrekken bij de ontwik-
keling, innovatie en evaluatie van het onderwijsprogramma. Ook zien we dat terug in de wijze waarop 
verbetering van de begeleiding en afstemming rondom de bpv gerealiseerd wordt. We zien een ontwik-
keling waarbij de contacten met de regio verder zijn versterkt en nieuwe samenwerkingsvormen zijn 
ontstaan. Opvallend daarbij is dat samen met het regionale werkveld een gedeelde verantwoordelijkheid 
en eigenaarschap is ontstaan voor de kwaliteit van onderwijs. We zien de wederkerigheid in contacten 
waarbij over en weer van elkaar geleerd wordt en er ruimte is voor kritische reflectie. De regionale 
partners en vertegenwoordigers van het werkveld zijn zeer tevreden over de betrokkenheid en de 
actieve en positieve bijdrage die Nova College levert aan de regio. We hebben gezien dat Nova College 
een verbindende rol heeft bij het samenbrengen van de verschillende gesprekspartners. Dit leidt 
bijvoorbeeld ook tot goed bezochte bedrijvendagen waarin studenten en bedrijven nader kennis 
maken met elkaar, en tot versterking van de beroepspraktijkvorming.’

Expertgroep bpv
Naast dat we er trots op zijn dat we de verbeterdoelstellingen hebben behaald, zijn we ook trots op 
de wijze waarop bpv een nog steviger plek heeft verworven in onze onderwijsorganisatie. Na de zomer-
vakantie in 2018 is de expertgroep bpv opgericht, met bpv-experts uit alle domeinen en alle vestigingen, 
met als doel om voort te borduren op de ingezette verbeteringen en onderling ervaringen uit te wisselen.

3.2.6 Mbo-hbo

Binnen het regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland wordt samengewerkt rondom de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het keuzedeel Voorbereiding hbo. Het doel van dit keuzedeel 
is dat mbo-studenten een bewuste studiekeuze maken en voorbereid zijn op het hbo-denkniveau 
en de hbo-manier van werken, waardoor zij hun kans op studiesucces met name in de propedeuse 
vergroten. Het aantal deelnemers aan de verschillende sectoraal ingevulde keuzedelen Voorbereiding 
hbo neemt toe.

De subsidie die we hebben aangevraagd voor het StudentLab is toegekend; in het landelijke Student-
Lab ontwikkelen studenten ideeën om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. Dit resulteerde 
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in hackathons, waarin mbo-studenten actief kennis maken met hbo-vaardigheden door een onderwijs-
module mbo-hbo te schrijven. CIOS neemt hierin het voortouw. Nova werkt in de regio mee aan de 
aanvraag en ontwikkeling van verschillende associate degrees (een hbo-opleiding op niveau 5), zoals 
ICT Networking & Security, Predictive Maintenance en Pedagogisch Educatief Professional.

3.2.7 Internationale contacten

Alle domeinen hebben in 2018 internationale contacten onderhouden. Zo doen alle studenten van 
Maritiem en Logistiek internationale ervaring op tijdens hun stages voor binnenvaart en zeevaart. 
Studenten van CIOS, Zorg & Welzijn, Techniek/ICT/Lab en Economie en Uiterlijke Verzorging hebben 
deelgenomen aan internationale programma’s in de verschillende bol-opleidingen. In alle domeinen 
is er sprake van groei.

Internationale stage
In 2018 zijn er in totaal 841 studenten op internationale stage geweest. 7,5 procent van alle Nova-
studenten gaat naar het buitenland (het landelijk gemiddelde is 7 procent). Daarvan vonden er 590 
zonder en 251 met Erasmus+-subsidie plaats. De stages varieerden in duur van een paar dagen 
(een stageweek) tot een half jaar. Zowel niveau 2-, niveau 3- als niveau 4-studenten gingen naar 
het buitenland.

In totaal hebben in het afgelopen jaar 142 medewerkers een bezoek aan het buitenland gebracht; 
dat is 11 procent van het aantal medewerkers. Hiervan vonden er 96 zonder en 46 met Erasmus+-
subsidie plaats. Medewerkers maakten dienstreizen om buitenlandse partners te bezoeken, scholing 
te volgen, studenten tijdens hun internationale bpv te bezoeken, pop-upschools te begeleiden of 
om aan een internationale conferentie deel te nemen. Medewerkers van Scheepvaart, Transport & 
Logistiek (STL) verzorgden workshops in Rusland voor scheepsofficieren. 9 medewerkers en 40 
studenten gingen naar landen buiten de EU.

Binnen ons excellentieprogramma is het aanbod aan pop-upschools verder uitgebreid. Ook zijn er 
steeds meer cross-overs tussen verschillende opleidingen en domeinen. De pop-upschool in Zweden 
voor niveau 2-studenten is herhaald. De studenten Werktuigbouw leerden lassen in Zweden en sloten 
dit af met een lascertificaat.

De tabel toont in 2018 geregistreerde buitenlandse activiteiten, gesplitst per domein. Vrijwel alle 
studenten van STL hebben deelgenomen aan internationale werkzaamheden. Als het om Nederlandse 
schepen ging, is dat niet opgenomen.

Mobiliteit per domein

Domein Studenten Medewerkers

CIOS 425 27 

Economie 244 54 

Techniek/ICT 118 42 

Zorg & Welzijn 52 17 

Scheepvaart, Transport & Logistiek 2 0 

Overig 0 2 

Totaal 841 142 
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Buitenlands bezoek
Het Nova College ontving studenten en collega’s uit onder andere Denemarken, Malta, Engeland, 
Spanje, Duitsland en Japan. De bezoeken vonden plaats in het kader van kennisuitwisseling met 
partners en uitwisselingsprogramma’s voor studenten en docenten. In vervolg op een bezoek aan 
het Oakton Community College in Chicago in 2017 hebben we een Amerikaanse collega bij het 
Nova College ontvangen om het partnerschap verder vorm te geven. STL verzorgde voor reder 
Spliethoff (zeevaart) vakmatige en culturele trainingen voor internationale officieren. Voor skilltrade 
werden er Engelstalige lessen in hydrografie gegeven onder toezicht van het International Hydro-
graphic Office. Ook werden er Engelstalige visserij-en-veiligheidstrainingen verzorgd.

Subsidie
Ook in 2018 heeft Nova College vanuit Erasmus+ subsidie toegekend gekregen voor buitenlandse 
stages en bezoeken van studenten en docenten. Er liepen drie verschillende projecten gedurende 
het jaar. Het subsidieproject (call) van 2016-2018 (à € 349.599,-) is in juni 2016 van start gegaan 
en in juli 2018 afgerond. In augustus 2017 is het subsidieproject 2017-2019 (à € 457.772,-) 
gestart, waarvan we inmiddels 90 procent hebben besteed. Tot slot ging in augustus 2018 het 
subsidieproject 2018-2020 (à € 461.037,-) van start, en daarvan hebben we inmiddels 40 procent 
besteed.

Internationaal en intercultureel bewustzijn
De 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 keuzedelen zijn in het afgelopen jaar verder ontwikkeld. Zorg & Welzijn 
heeft veel aandacht besteed aan het keuzedeel Internationalisering II ter voorbereiding van de 
studenten op hun stage in het buitenland.

3.3 Opleidingsportfolio

We hebben het proces om te komen tot een doelmatig opleidingsportfolio in 2018 verder aangescherpt. 

In 2018 hebben wij geen nieuwe opleidingen aan ons portfolio toegevoegd. We zijn wel gestart met 
de voorbereidingen voor de hotelschoolpraktijkroute die verbonden is met onze horeca-opleidingen.
Daarnaast hebben we in het kader van een aanvraag voor het Regionaal investeringsfonds mbo 
samen met het werkveld voorbereidingen getroffen om de opleiding Junior consultant duurzaamheid 
aan te bieden. Verder zijn onze aanvragen voor deze opleidingen voor een derde leerweg toegekend 
(tussen haakjes de crebonummers):
• Helpende Zorg & Welzijn (25498)
• Verzorgende IG (23187)
• Mbo-verpleegkundige (25480)
• Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (25477)
• Pedagogisch medewerker kinderopvang (25486)
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (25485)
• Begeleider gehandicaptenzorg (25475)
• Onderwijsassistent (25485)

De erkenning voor de derde leerweg is bij deze opleidingen nodig in verband met de pilot mbo-
certificaten, waarbij het domein Zorg & Welzijn de pilot start voor het certificaat Starten met 
verantwoorde zorg. In het regulier overleg met de roc’s uit Noord-Holland (met uitzondering van 
de Amsterdamse roc’s) is afstemming over het opleidingsportfolio een belangrijk gespreksthema; 
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zo bespreken we de plannen om opleidingen te beginnen of juist te beëindigen. Met de andere roc’s 
stemmen wij aan de hand van concrete ontwikkelingen in het opleidingsportfolio af.

In 2018 hebben wij besloten om de opleiding Verpleegkundige in de praktijk (VIP) over te dragen 
aan het Horizon College en ROC Kop van Noord-Holland. Wij verzorgden deze opleiding samen met
de Noordwest Ziekenhuisgroep (voorheen Foreest Medical School) in Alkmaar, maar constateerden
in het bestuurlijk overleg met beide roc’s dat de regionale onderwijsstructuur gebaat was bij een 
lokale versterking van het onderwijs.

3.4 Onderwijstijd

Met het oog op de doelgroep kiezen de entreeopleidingen voor een onderwijsvorm waarbinnen 
optimaal ruimte en mogelijkheden zijn voor een praktijkgerichte programmering van de begeleide 
onderwijstijd (BOT- uren). Het onderwijs sluit hiermee maximaal aan bij de leerstijl van de studenten.
Om deze praktijkgerichte programmering mogelijk te maken, hebben we met instemming van de 
Studentenraad en met inachtneming van de kwaliteit van de opleiding het aantal uren begeleide 
onderwijstijd vastgesteld op het minimum van 500 klokuren. 

3.5 Practoraten

Practoraten zijn – net als lectoraten in het hbo – gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo 
te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Een practoraat is een expertisecentrum 
voor het onderwijs met een onderzoekscomponent. De practoraten experimenteren samen met het 
werkveld en onderzoekscentra, verkennen vernieuwingen en doen onderzoek op de grenzen van hun 
eigen vakgebied. Hun ervaringen delen ze met de buitenwereld. Het Nova College kent drie practoraten:
1 Smart Technology Skills
2 Zorg- en welzijntechnologie
3 Ouderenzorg en wijkgericht werken

De practoraten zoeken onderling de samenwerking en hebben regelmatig overleg over hun rol op 
het Nova College. Het stimuleren van een onderzoekende houding binnen de teams is daarbij een 
belangrijk thema. De practors delen hun resultaten onder andere op Nova Portal, ons intranet.

3.5.1 Practoraat Smart Technology Skills

Smart Technology Skills zijn een combinatie van 21e-eeuwse vaardigheden en nieuwe opkomende 
technologieën. Practor Tom Hogendoorn richt zich in het practoraat Smart Technology Skills vooral 
op praktijkgericht onderzoek tijdens zogenoemde makathons, waarin mbo- en hbo-studenten, alumni 
en medewerkers bij elkaar komen om samen na te denken over oplossingen voor concrete vraag- 
stukken uit het bedrijfsleven. Hij doet onderzoek naar de vraag welke werkvormen succesvol zijn om  
de vaardigheden aan te leren voor verschillende slimme technologieën en welke mechanismen hierbij 
werkzaam zijn.

De volgende acties zijn ingezet:
• Nova College is een van de partners in KOMPAS21, een instrument waarmee studenten hun 

ontwikkeling kunnen volgen op het gebied van tien 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, 
communiceren, zelfregulatie en problemen oplossen;
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• er is een werkgroep opgericht om een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo te ontwikkelen waarin 
21e-eeuwse vaardigheden aan bod komen;

• we zijn een experiment gestart om projecten vanuit het bedrijfsleven verder te integreren in het 
onderwijsprogramma; 

• de practor heeft samen met een externe een training opgezet en gegeven voor coaches voor 
makathons;

• in samenwerking met een aantal collega’s ontwikkelt de practor een nieuwe opleiding Smart ICT 
Engineer rond internet of  things-oplossingen.

3.5.2 Practoraat Zorg- en welzijntechnologie

Met alle ontwikkelingen in de technologie is er een breed palet aan toepassingen en applicaties 
beschikbaar voor zorg en welzijn. Het is daarom van belang dat aankomende zorgprofessionals 
goed zijn aangesloten bij technologische ontwikkelingen, dat zij weten hoe zij die kunnen inzetten 
in de zorg en welzijn en dat zij weten wat de patiënten of cliënten nodig hebben aan technologische 
ondersteuning. Practor Laurence Alpay is ook associate lector bij Inholland voor eHealth. Zij richt 
zich voor het practoraat Zorg- en welzijntechnologie op deze twee punten: 
1 eHealth, gericht op zelfmanagement (eigen regie) van de cliënt en ondersteund door 
 professionals;
2 digitale competenties van de toekomstige zorgprofessionals om het gebruik van technologie in 
 zorg en welzijn in te zetten en ermee om te gaan.

3.5.3 Practoraat Ouderenzorg en wijkgericht werken

Nederland vergrijst. Er komen dus steeds meer ouderen en de ouderen worden steeds ouder. 
Waar het in de vorige eeuw gebruikelijk en mogelijk was om voor je te laten zorgen, is die behoefte 
in deze eeuw veranderd. Niet zorgen vóór, maar zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig zijn 
en de regie over hun eigen leven voeren. De participatiemaatschappij. Dat roept ook vragen op. 
Wat hebben mensen nodig om voor zichzelf te kunnen blijven zorgen? Hoe begeleid je dat en wat 
moet je daarvoor leren? Hoe en op welke manier moet je dat dan leren? Het practoraat Ouderenzorg 
en wijkgericht werken wil door het uitvoeren van praktijkonderzoek antwoorden vinden op deze 
vragen en het onderwijs erop aanpassen. Practor is Joke Christiaans. 

3.6 Regionaal investeringsfonds mbo

Nova College is penvoerder van drie projecten uit het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). 
Het gaat om de projecten praktijkroutes Zorg, CIV Techport en Smart Makers Education. 

3.6.1 Praktijkroute Zorg

In de praktijkroute Zorg werken verschillende partners in Kennemerland, Amstelland en Meerlanden 
samen met het Nova College, met als doel om de aansluiting van het zorgonderwijs op de regionale 
arbeidsmarkt te vergroten. De praktijkroute bestaat uit deze kernactiviteiten:
• Virtueel Expertisecentrum Zorg
 Doel: de deskundigheid van studenten en gediplomeerd personeel bevorderen met behulp van ICT.
 Toelichting: de werkbegeleiding van studenten staat onder druk door tekorten en de huidige 
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ontwikkelingen in de zorg. We onderzoeken de mogelijkheid om een app te ontwikkelen voor  
de werkbegeleiders van studenten en of de werkvorm makathon geschikt is om deze app vorm  
en inhoud te geven.

• Voorlichting en werving
 Doel: promotie van werken in de zorg met daarbij specifieke aandacht voor de praktijkroute 
 in een samenwerkingsverband tussen het Nova College en onze partners in het werkveld.
 Toelichting: de samenwerking krijgt steeds meer vorm en inhoud. De praktijkroute wordt onder 
 de aandacht gebracht op vmbo-scholen, op voorlichtingsbijeenkomsten en in oriëntatie-trajecten.
• Doorstroom mbo-hbo
 Doel: verbeteren van de aansluiting tussen het curriculum mbo-verpleegkunde en hbo-v.
 Toelichting: de ontwikkeling van een doorstroommodule is zo goed als afgerond. Een pilot 
 van deze module bieden we in het najaar van 2019 aan.
• Acht praktijkroutes
 Doel: onderwijs ontwikkelen samen met de instellingen, en zo veel mogelijk in én met de 
 instellingen uitvoeren. Opleidingen die een praktijkroute aanbieden zijn: Verpleegkunde, 
 Verzorgende/Maatschappelijke zorg en Maatschappelijke zorg.

3.6.2 Project CIV Techport

Het project Centrum voor Innovatief Vakmanschap Techport bestaat uit zes deelprojecten:
1 communicatie
2 curriculumontwikkeling
3 implementatie bol
4 implementatie bbl
5 professionaliseren
6 facilitering/praktijkruimte

Het project is in 2018 afgerond. Door de goede verbinding tussen de deelprojecten is de instroom 
van studenten in de maakindustrie gestegen. In de projectperiode 2015-2018 heeft het Nova College 
samen met haar partners (bedrijven en voortgezet onderwijs) verschillende opleidingen gebouwd 
voor zowel bol als bbl. Docenten en de werknemers van de bedrijven hebben samengewerkt aan het 
nieuwe curriculum. Dat sluit nu optimaal aan op de vraag van bedrijven, waardoor de werkzekerheid is 
vergroot. Voor studenten en deelnemers is het een uitdagende opleiding geworden die hen opleidt tot 
innovatieve technici. Daarnaast worden studenten uitgedaagd om ook naar andere disciplines te kijken 
en daarvan te leren.

Ditzelfde geldt voor docenten en de werkplekbegeleiders van de bedrijven: zij moeten nieuwe vaar-
digheden aanleren om dit te kunnen doceren. Ook zij volgen een professionaliseringstraject, zodat 
zij hier optimaal op zijn voorbereid. Dit scholingstraject bestaat onder andere uit teamontwikkeling, 
pedagogisch didactisch handelen, coaching en supervisie, en een instructiemodel ontwikkelen. Als 
we terugkijken op de projectperiode 2015-2018 zijn we zeer tevreden. Wat we hebben bereikt, is:
• een optimale samenwerking tussen Techniek Campus Techport (actielijnen kiezen, leren, werken 
 en innoveren) en CIV Techport mbo, met als doel investeren in innovatief technisch onderwijs;
• een goede verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven;
• een nieuwe opleiding MyTec met aanpassingen van practicum- en praktijklokalen;
• een stagemarkt en banenmarkt, waardoor er een optimale match is tussen student en stageplaats;
• bbl-opleidingen met een nieuw curriculum en een betere verbinding tussen elektrotechniek en 

werktuigbouwkunde;
• dat we met het keuzedeel inspelen op innovaties en samen met partners een leerlijn opstellen;
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• dat docenten en werkplekbegeleiders zijn geprofessionaliseerd;
• een nieuwe profielontwikkelscan en een palet aan trainingen.

3.6.3 Smart Makers Education

Smart Makers Education (SME) is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheid en 
(v)mbo- en hbo-instellingen. Met SME willen we in de regio aan de groeiende vraag naar mede-
werkers met verstand van Smart Technology en persoonlijke vaardigheden gericht op een leven
lang leren, creativiteit en ondernemerschap tegemoet komen. SME heeft een mooi jaar achter 
de rug en is nu halverwege de subsidieperiode. 2018 stond in het teken van succes en van 
groeiende landelijke aandacht voor het makathonconcept, waardoor we meer studenten bereikten. 
We hebben dat bereik vergroot met:
• techniekdagen voor het basisonderwijs;
• herijking van het project voor een doorlopende leerlijn;
• ontwikkeling van de opleiding Smart ICT Engineer;
• het aanscherpen van de aanpak van het practoraat Smart Technology Skills.

De ontwikkeling van lesmaterialen en trainingen rondom 3D-printing, glasvezeltechnologie en 
internet of things voor docenten loopt gestaag, maar vanwege capaciteitsproblemen minder snel 
dan gehoopt. Al met al zijn we zeer tevreden over de resultaten die we tot op heden met het 
project hebben behaald. Alle betrokken partners gaan met een positief gevoel de tweede helft 
van de subsidieperiode in.

Groeiende betrokkenheid
De organisatie van SME is ingericht en de betrokken partijen raken steeds beter op elkaar ingespeeld. 
We hebben een groeiende kern van partners die nauw bij het project betrokken zijn. We voeren 
gesprekken met diverse partijen om zich aan te sluiten, en hebben daardoor een groeiende bijdrage 
van partners die geen onderdeel zijn van de RIF-subsidiepartners. 

De tweede helft
Twee jaar na ingang van de subsidie hebben we de ambities in de RIF-aanvraag voor ongeveer 45 
procent behaald. De actielijn Innoveren loopt voorop door het grote succes van de makathons. De 
actielijn Leren loopt iets achter, de actielijnen Kiezen en Onderzoek lopen volgens planning en voor 
de actielijn Werken ligt de nadruk vooral in de laatste twee jaar van de RIF-subsidie. We hebben op 
dit moment net geen 40 procent van de beschikbare middelen besteed, inclusief cofinanciering. 

3.7 Ondersteuning studenten

De student staat centraal bij het Nova College. Wij willen iedere student die zich aanmeldt passend 
onderwijs bieden, dat leidt tot een kwalificatie voor de arbeidsmarkt met werkzekerheid of doorstroom 
naar een hoger niveau. Het projectbureau Passend onderwijs/vsv werkt nauw samen met de dienst 
Onderwijs om het beleid op het gebied van passend onderwijs vorm en inhoud te geven en om 
voortijdig schoolverlaten (vsv) terug te dringen. Daarbij zijn het behalen van de doelstellingen zoals 
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 een zorgvuldige intakeprocedure zorgen 
we ervoor dat studenten een opleiding kiezen die voldoet aan de verwachtingen en aan de mogelijkhe-
den, en tijdens de opleiding bewaken we de voortgang en bieden we zo nodig intensieve begeleiding.
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Het voortijdig schoolverlaten vindt vooral aan het einde van het eerste en in het tweede schooljaar plaats. 
Als reden noemen veel vsv’ers 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 dat immers al een goed zicht heeft op de mogelijkheden 
van de student, zijn of haar 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 studenttevredenheidsonderzoeken en in te blijven zetten op profes-
sionalisering van docenten. 

In 2018 hebben wij veel overleg gevoerd om de 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 zijn de wachtlijsten bij hulpverleningsorganisaties. 
Daarnaast lijkt de complexiteit van de problematiek bij jongeren toe te nemen.

Wij spannen 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 studenten aan werk helpen.

Voortijdig schoolverlaters

Percentage nieuwe vsv’ers 2016 2017 2018*

Nova College 4,5% 5,3% 4,8%

Landelijk mbo 5,0% 5,4% 5,5%

Aantal vsv’ers Nova College 405 485 445

3.7.1 Maatregelen voor een regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten

Het Nova College is voor een deel 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, die we hierna toelichten:
• Pluspunt
• Trajectcoach
• Jobcoach
• Vsv-coach

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 contactschool. Daar-
naast heeft het voortgezet onderwijs in deze regio ingezet op trajectgroepen en Haarlem als centrumge-
meente voor de aanpak van verzuim door extra inzet leerplicht/RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
Voortijdig Schoolverlaten). Door dit alles konden we het aantal vsv’ers aanzienlijk verlagen.

3.7.2 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. 
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In 2017-2018 hebben 51 studenten aan een kort traject deelgenomen en 115 studenten aan een 
intensief, uitgebreid traject. Van de studenten die het korte traject in het schooljaar 2017-2018 
door-liepen, is 60 procent voor het onderwijs behouden. 23 procent volgt een opleiding aan het Nova 
College en 37 procent is overgestapt naar een andere onderwijsinstelling. Van de studenten die het 
lange traject doorliepen, is 90 procent voor het onderwijs behouden. 50 procent volgt een opleiding 
aan het Nova College en 40 procent is overgestapt naar een andere onderwijsinstelling.

3.7.3 Intern begeleider: trajectcoach

Trajectcoaches bieden extra begeleiding aan studenten met een meervoudige problematiek die geen 
startkwalificatie hebben en die voorheen geen indicatie hadden voor leerlinggebonden financiering 
(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 2018 hebben wij totaal 357 
studenten begeleid. 168 van deze studenten zijn uitgestroomd; 141 succesvol (22 startkwalificatie, 
113 volgen zelfstandig een (vervolg)opleiding en 6 een ander plustraject) en 27 niet. Bij 23 studenten 
kwam dit door persoonsgebonden factoren en bij 4 studenten door studie- of beroepskeuzegebonden 
factoren. In 2019 zetten we de begeleiding voort van 169 studenten.

De trajectcoaches van de Entreeopleiding hebben in 2017-2018 212 studenten intensief begeleid. 
113 van hen zijn succesvol doorgestroomd naar een hoger niveau. 41 vervolgden de opleiding op 
niveau 1, 29 gediplomeerden stroomden niet door en 29 verlieten ongediplomeerd de opleiding.

3.7.4 Jobcoach

Ook in 2018 is een jobcoach actief geweest voor de regio West-Kennemerland en de agglomeratie 
Amsterdam. De jobcoach ondersteunde bol- en bbl-studenten bij het vinden van werk, op voorwaarde 
dat zij op 1 oktober jonger waren dan 22 jaar en geen startkwalificatie hadden. In 2018 heeft de job-
coach 111 studenten begeleid. De jobcoach is erin geslaagd 41 studenten te plaatsen bij een werkgever. 
14 studenten hebben zelfstandig een werkgever gevonden dankzij ondersteuning van de jobcoach, die 
hulp bood bij het opstellen van hun cv en hun tips gaf. 10 studenten bleken geen hulp nodig te hebben 
en voor 26 studenten is de bemiddeling niet succesvol verlopen: zij zijn gestopt met de opleiding of 
ze waren niet gemotiveerd. 19 studenten bevinden zich nog in een bemiddelingstraject.

Extra aandacht is er voor de niveau 1-student. Juist voor deze doelgroep is het vaak moeilijk werk te 
vinden en zich zelfstandig op de arbeidsmarkt te begeven. Uit onderzoek blijkt dat dit onder andere 
te maken heeft met het beperktere netwerk van de niveau 1-student. 

Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook deze doelgroep te begeleiden naar de 
arbeidsmarkt. Dankzij bemiddeling van een jobcoach hebben 6 studenten werk gevonden. Daarvan 
is 1 student doorgestroomd naar een niveau 2-bbl-opleiding. 1 student heeft zelfstandig een werk-
gever gevonden met ondersteuning van de jobcoach.

3.7.5 Vsv-coach

In vsv is een significant verschil zichtbaar tussen kwalificatieplichtige studenten (16- en 17-jarigen) 
en de 18- tot 23-jarigen. Voor deze laatste doelgroep zetten we ons daarom extra in. Voordat wij de 
verplichte wettelijke melding van verzuim doen, krijgt een student een uitnodiging voor een preventief 
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spreekuur. Met studenten die veel verzuimen voeren de vsv-coaches begeleidingsgesprekken in nauwe 
afstemming met hun studieloopbaanbegeleiders. Soms volgt er een doorverwijzing naar het schoolmaat-
schappelijk werk, en soms ook naar ons externe netwerk. 

Begeleiding vsv-coaches schooljaar 2017-2018

Stand van zaken op 1 oktober Studenten

Gediplomeerd 38

Vervolgonderwijs Nova 145

Gestopt bij Nova, geen vsv 26

Gestopt bij Nova, vsv 20

Totaal 229

Aantal gevoerde gesprekken 264

3.7.6 Intern begeleider leerlinggebonden financiering

De intern begeleider leerlinggebonden financiering (IB/LGF) voert de extra ondersteuning uit die is 
overeengekomen in de bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Op het gebied van LGF besteden we 
extra aandacht aan het pedagogisch-didactisch handelen in de klas. Dit gebeurt met scholing en 
coaching op basis van de behoefte van IB/LGF’s en docenten. Expertisecentrum Passend Onderwijs 
(ExPO) verzorgt de begeleiding van studenten met beperkingen van cluster 1 tot en met 4. ExPO is 
onderverdeeld in een algemeen ondersteunend deel en een specifiek ondersteunend deel dat de IB/
LGF’s ondersteunt.

In de afgelopen vijf jaar zagen we het aantal studenten met een beperking stijgen: van 328 studenten 
in 2015 naar 460 in 2018. Het aantal voortijdig uitgevallen studenten uit deze groep steeg van 15 
studenten in 2015 (4,6 procent) naar 27 studenten in 2018 (5,9 procent).

3.7.7 Schoolmaatschappelijk werk

Het Nova College heeft met het schoolmaatschappelijk werk een laagdrempelige zorgvoorziening 
voor zijn studenten. Iets minder dan zevenhonderd studenten hebben in 2018 gebruikgemaakt van 
schoolmaatschappelijk werk of de schoolpsycholoog. Dat aantal is een kleine stijging ten opzichte 
van 2017. De schoolmaatschappelijk werkers (smw’er) richten zich op kortdurende hulpverlening 
van vijf tot zes gesprekken aan studenten en in een klein aantal gevallen hun ouders of verzorgers. 
Daarnaast bieden ze ondersteuning of consultatie voor opleidingen, studieloopbaan- en trajectbe-
geleiders en ze werken samen met, of verwijzen naar externe partijen, zoals Jeugdzorg, verslavings-
zorg of schuldhulpverlening. Het schoolmaatschappelijk werk is ook onderdeel van het zorgadvies-
team in de regio. Bovendien zijn ze ook contactpersoon voor DUO en handelen zij aanvragen af 
voor de voorzieningen van de prestatiebeurs. Verder neemt het schoolmaatschappelijk werk ook het 
taakgebied van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld voor zijn rekening, zijn smw’ers aanspreekpunt 
bij radicalisering en spelen zij een belangrijke rol bij de regeling leermiddelen voor de minima.

In het schooljaar 2017-2018 is het percentage vsv gelijk gebleven onder studenten die begeleiding 
hebben gehad van schoolmaatschappelijk werk: 6,3 procent. Dit percentage is gecorrigeerd voor de 
studenten die al uitgestroomd waren of in een uitstroomtraject zaten.
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8
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9

8 CHOICE Begin 2018 organiseerde het Nova College CHOICE voor bijna vijfduizend tweedejaars vmbo van veertig vmbo-scholen uit de 

regio. Zij deden mee aan een carrousel van activiteiten als voorbereiding op de profielkeuze in het vmbo. 9 Minister op bezoek Minister 

van Onderwijs Ingrid van Engelshoven bezocht eind januari 2018 de voorstelling van TheaterAanZ over seksuele diversiteit voor alle eerste-

jaars studenten Welzijn op de Planetenlaan in Haarlem. 10 Feestelijke afsluiting In juli 2018 ontving alweer de derde groep van het 

schakeltraject een bewijs van deelname waarmee ze toelaatbaar zijn voor de opleiding Verzorgende-IG. 11 Juridisch loket en Escaperoom 

Feestelijke opening van het Juridisch loket voor en door studenten van de opleiding Juridisch administratieve dienstverlening en de 

Escaperoom van de opleiding Verpleegkunde met realistische opdrachten over EHBO en bhv. 12 Nova Ambassadeur CIOS’er Alexander 

Ancher is gekozen tot Nova Ambassadeur 2018. Hij vertegenwoordigde het Nova College bij drie challenges in het YouTubeprogramma 

Mbo’ers pakken aan met Jan Versteegh als presentator. Op de foto feliciteert Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur, Alexander met 

zijn verkiezing. 13 Eindvoorstellingen Begin juli voerden de studenten van de opleidingen Dans en Theater in Haarlem een serie eind-

voorstellingen op in de Toneelschuur. Het dansprogramma bestond uit eigen producties van studenten en docenten in verschillende stijlen. 

De theaterstudenten speelden monologen, eenakters en scenes, die zij zelf hadden geschreven en geregisseerd. 14 Start bouw In  

oktober zijn HBB Groep en De Geus Bouw gestart met de bouw van de Nova Campus Zijlweg. Verwachte oplevering is zomervakantie 

2020. 15 CIOS 70 jaar CIOS Haarlem Hoofddorp bestond 70 jaar en vierde dat met allerlei festiviteiten voor studenten, oud-studenten 

en medewerkers. Bijna 800 oud-studenten en (oud)medewerkers kwamen naar het CIOS in Haarlem om bij te praten.

2018 in beeld
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4 Medewerkers

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. 
Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling van medewerkers centraal. We hebben dit 
vertaald naar de kerncompetentie zelfontwikkeling: de bereidheid jezelf te ontwikkelen op basis van 
een verbeterd zelfinzicht.

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

Het Nova College wil voor medewerkers vooral een werkgever zijn die voortdurend de ontwikkeling 
van 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 
(zie 4.2.1).

Het Nova College heeft in een plan van aanpak aangegeven hoe medewerkers en teams professionali-
seren. Dat vloeit voort uit het bestuursakkoord tussen de werkgevers in het mbo, verenigd in de MBO 
Raad, en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan van aanpak heeft een vervolg 
gekregen in de ambities die in het Integraal kwaliteitsplan 2015-2018 zijn opgenomen. 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 2018)

 December 2016 2017 2018

Medewerkers 1.265 1.293 1.315

Fte 977 992 1.015
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Functieverdeling van de medewerkers van het Nova College

December 2016 2017 2018

fte % fte % fte %

Vestigingen Docenten LB 208 21% 228 23% 241 24%

Docenten LC 317 32% 309 31% 304 30%

Docenten LD 27 3% 28 3% 29 3%

Directeuren/Opleidingsmanagers 50 5% 53 5% 51 5%

Instructeur/Onderwijsassistent/ 

Begeleider-opleider

 25 3% 26 2% 35 3%

Ondersteunend 161 16% 167 17% 171 17%

Vestigingen totaal 788 80% 811 81% 831 82%

Projecten 57 6% 46 5% 57 6%

Management/Bedrijfsvoering 132 14% 135 14% 127 12%

Nova College totaal 977 100% 992 100% 1.015 100%

Instroom en uitstroom medewerkers Nova College

December 2016 Instroom 2017 Uitstroom 2017 December 2017

Aantal medewerkers 1.265 155 127 1.293

Instroom 2018 Uitstroom 2018 December 2018

Aantal medewerkers 162 140 1.315

Er is een toename in uitstroom van medewerkers; die hebben we in de volgende tabel uitgewerkt.  
Het verlooppercentage in 2017 was 9,9 procent en in 2018 10,6 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.

Redenen uitstroom medewerkers Nova College

2016 2017 2018

FPU/pensioen 24 34 34

Einde tijdelijke aanstelling 35 31 39

Arbeidsongeschiktheid 1 4 2

Overlijden 1 3 0

Eigen verzoek 29 50 58

Overig 1 5 7

Totaal 91 127 140
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Verhouding voltijd- en deeltijdbetrekkingen Nova College

December 2016 2017 2018

Voltijd 26% 34% 33%

Deeltijd 74% 66% 67%

Verhouding man-vrouw Nova College

December 2016 2017 2018

Man 41% 41% 40%

Vrouw 59% 59% 60%

Verhouding vaste en tijdelijke formatie Nova College

December 2016 2017 2018

fte % fte % fte %

Formatie vast 857 88% 846 85% 840 83%

Formatie tijdelijk 120 12% 146 15% 175 17%

Totaal 977 100% 992 100% 1.015 100%

Bij het Nova College is het beleid dat een vast dienstverband pas ingaat nadat een medewerker eerst 
twee jaar een tijdelijk dienstverband heeft gehad. 

Leeftijdsopbouw Nova College

December 2016 2017 2018

Tot 25 jaar 1% 1% 1%

25-34 jaar 10% 10% 11%

35-44 jaar 18% 19% 19%

45-54 jaar 29% 28% 28%

55+ 42% 42% 41%

Ziekteverzuim

2016 2017 2018

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

Het verzuimpercentage is het totale verzuim in fte afgezet tegen het totaal aantal beschikbare fte. Het 
gemiddelde verzuimpercentage over 2018 is uitgekomen op 5,5 procent. De gemiddelde verzuimduur 
in 2018 is uitgekomen op 21,0 dagen. In 2017 was dit 27,8 dagen, dit is een daling van 24,4 procent. 
Het nul-verzuim is het percentage medewerkers met een verzuimfrequentie van 0. Dit percentage zegt 
iets over de vitaliteit van de organisatie. In 2018 was het nul-verzuim 43,4 procent. In 2017 was dit 
43,1 procent en dat is een relatieve stijging van 0,86 procent.
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Flexibele formatie

Onderverdeling inhuur extern personeel (in euro’s)

Detachering Uitzendkrachten Overig (zoals zzp) Totaal

2016 441.392 974.144 1.077.524 2.493.060 

2017 66.362 372.059 1.511.439 1.949.860

2018 758.953 501.632 1.463.937 2.724.522

Resultaat en ontwikkeling
Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken (R&O) zijn in de plaats gekomen van de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. In oktober 2018 is de nieuwe regeling R&O-gesprekscyclus vastgesteld 
met instemming van de OR. Alle directieleden en managers zijn getraind in de uitgangspunten en de 
werkwijze in de R&O-gespreksvoering. De medewerkersbijeenkomsten worden voortgezet in 2019.
De gesprekscyclus richt zich op het resultaat en de ontwikkeling door de prestaties, het potentieel 
en het plezier centraal te stellen in de gesprekken tussen medewerkers en hun leidinggevenden. 
Afgesproken is dat iedere medewerker in 2019 een R&O-gesprek heeft gevoerd met zijn of haar 
leidinggevende.

Deze gesprekken zijn lastig te vergelijken met de functionerings- en beoordelingsgesprekken, 
waardoor het percentage en de ratio van de gesprekken niet is aan te leveren over 2018.

4.2 Hr-beleid en ontwikkeling

In het hr-beleid zijn onder meer punten uit het hoofdstuk professionalisering van het IKP opgenomen, 
zoals het ontwikkelen en implementeren van resultaat- en ontwikkelgesprekken.

Strategische personeelsplanning
Het College van Bestuur heeft kaders vastgesteld voor formatieplanning en strategische personeels-
planning (SPP). Deze kaders zijn vertaald in het plan van aanpak SPP. In de periode mei 2017 tot en 
met mei 2018 vonden workshops SPP plaats bij de vestigingen. Er is vervolgens een analyse gemaakt 
waaruit de belangrijkste thema’s voor het Nova College in de komende jaren naar voren kwamen. 
De belangrijkste thema’s zijn dat het Nova College:
• een werkgever is die inhoudelijk aantrekkelijk werk biedt en autonomie en groeimogelijkheden 

stimuleert;
• alle medewerkers, jong en oud, stimuleert om gedurende hun hele loopbaan goed, gemotiveerd 
 en gezond te kunnen blijven werken;
• een lerende en wendbare organisatie is.

Opleiden in de School
Het Nova College heeft in 2018 ingezet op het professionaliseren van de begeleiding van stagiairs 
van de verschillende lerarenopleidingen. Er is een begeleidingsstructuur vastgesteld en er zijn profes-
sionaliseringsgelden vanuit het IKP ingezet voor de verdere ontwikkeling tot opleidingsschool. Het doel 
daarvan is om jaarlijks gemiddeld 70 stagiairs van de verschillende lerarenopleidingen een stageplaats 
te bieden. Voor de coördinatie en organisatie van een Novabrede aanpak is een projectleider Opleiden 
in de School aangesteld voor 0,4 fte.
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We hebben promotie- en professionaliseringsbeleid vastgesteld voor het begeleiden van nieuwe mede-
werkers die via de instructeursopleiding of het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) instromen 
als nieuwe docent. In oktober 2018 waren dat 18 zij-instromers die gestart zijn met het PDG.

4.2.1 De Nova Academie

Om onze visie uit te voeren, investeren we in de bekwaamheid van onze docenten en medewerkers. 
Medewerkers krijgen via de Nova Academie de mogelijkheid om te groeien in hun vak en er een 
professionele en uitdagende invulling aan te geven. De Nova Academie verzorgt de scholing voor 
het hele Nova College, van conciërge tot lid van het College van Bestuur.

Scholingsuren totaal

2016* 2017 2018*

Scholingsuren totaal 60.726 48.740 97.413

* Inclusief Nova Bootcamp  

Scholingsuren personeel

2017 2018

Aantal deelnemers 

aan trainingen

Aantal 

uren

Aantal deelnemers 

aan trainingen

Aantal 

uren

Ondersteunend personeel 854 6.811 390 4.603

Onderwijzend personeel 3.675 41.929 4.355 84.810

In maart 2018 vond de tweede Nova Bootcamp plaats, een studiedag in de vorm van een workshop-
marathon vóór en dóór alle medewerkers van het Nova College. Doel was kennisdelen. Ook zijn hier  
de resultaten gepresenteerd van de Nova Speedboten, een innovatieprogramma van 14 kleinschalige 
experimenten. 

Daarnaast hebben medewerkers van de Zijlweg de challenge day in het leven geroepen. In voorberei-
ding op de Nova Campus Haarlem hebben docenten en studenten workshops gegeven waarin ze heb-
ben geëxperimenteerd met vernieuwende onderwijsconcepten. De workshops waren voor alle eerste-
jaars bol-studenten, die in 2020 naar deze campus verhuizen. Doel is om te komen tot een onderwijs-
visie die gedragen wordt door alle opleidingen op de campus en om elkaar beter te leren kennen.

In 2017 hebben 1.118 medewerkers scholing gevolgd. Het aantal medewerkers dat zich in 2018 
schoolde is 1.203, waarvan 143 ondersteuners en 1.060 onderwijzend personeelsleden. Het 
verschil in aantal tussen 2017 en 2018 kan deels verklaard worden doordat in 2018 het systeem 
Talentmanager is geïmplementeerd, waardoor de registratie beter verliep.

Van de totale scholingsuren zijn 20.584 uren (11.140 in 2017) besteed aan externe scholing 
en 25.450 (7.392 in 2017) uren aan scholing van zij-instromers voor het behalen van het Peda-
gogisch Didactisch Getuigschrift (waarvan 19.309 uren intern en 6.141 uren extern geschoold).

In 2018 zijn we begonnen met een vierde tranche promotie- en professionaliseringstrajecten van 
LB-LC. Er zijn 43 personen met een LC-traject gestart, met verschillende opleidingen en modules 
van opleidingen.
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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 deelnemers sloot het traject af in 2017. Zij hebben ervoor gekozen de gezamenlijke 
leergroepbijeenkomsten voort te zetten. Er zijn nu drie 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 middenmana-
gers en toetst of deze overeenkomen met het leeraanbod. Groep 3 is in september 2017 gestart en 
heeft in december 2018 onderwijskundig leiderschap afgerond; de groep gaat nu het tweede jaar in. 
Groep 1 heeft nog leergroepbijeenkomsten en groep 2 is klaar met het driejarige md-traject (afgerond 
in juni 2018).

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 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 2018 heeft het Loopbaancentrum 108 trajecten begeleid (tegen 91 in 2017 en 67 in 2016).

Nieuwe trajecten

2016 2017 2018

Gestart in het lopende jaar 40 52 57

Overzicht afgeronde trajecten

2016 2017 2018

Loopbaanoriëntatie/ontwikkelingstraject 10 17 29

Herplaatsingstraject 5 3 5

Re-integratietraject 8 21 35

Ondersteuning 20 2 2
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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 bewustwording van inzetbaarheid te stimuleren, is de workshop ‘Regie op loopbaan’ in 2018 
twee keer van start gegaan. Het beoogde resultaat is dat meer medewerkers zich oriënteren op 
hun loopbaanwensen en inzetbaarheid. De deelnemers waardeerden de workshop met een 4,4 
op een schaal van 5. De toename van het aantal re-integratietrajecten heeft een relatie met het 
percentage van het langdurend verzuim. In 2018 is de loopbaanadviseur in een vroeger stadium 
betrokken bij het re-integratieproces van medewerkers. De doorlooptijd van de re-integratietrajecten 
is met vier maanden gereduceerd ten opzichte van 2017.

Kengetallen werving en selectie
2018 geeft een vergelijkbaar beeld met 2017 op het gestelde aantal vacatures. De aantrekkende 
arbeidsmarkt maakt dat de reguliere wervingskanalen onvoldoende zijn om de juiste kandidaten te 
werven. We zetten daarom meer en nieuwe wervingskanalen in. Hierdoor is het gemiddeld aantal 
reacties op de vacatures vergelijkbaar met 2017.

Kengetallen werving en selectie

2016 2017 2018

Totaal aantal vacatures 141 180 187

Gemiddeld aantal interne reacties na vacaturestelling 2,6 1,7 1,6

Gemiddeld aantal externe reacties na vacaturestelling 22 13,8 12,2

Percentage vacatures intern vervuld 13% 12% 5%

Gemiddelde doorlooptijd in dagen voor extern vervulde vacatures, gerekend 

van vacaturestelling tot aanstellingsbrief

42 40 38

Profielscan 1.154 1.197 1.155

4.3 Arbeidsomstandigheden

De speerpunten in het Arbomeerjarenplan 2018-2019 zijn:
• Nova Fit
• veiligheid, zowel fysieke veiligheid als sociale veiligheid
• psychosociale arbeidsbelasting
• incidentenregistratie

Het Nova College heeft in 2018 geen Inspectiebezoeken gehad van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid.

4.3.1 Nova Fit

Nova Fit en Nova Vitaal zijn samengegaan onder de naam Nova Fit. 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 Fit 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.



55

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 een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) af. Dat doet de opleidingsmanager, 
die wordt begeleid door een arbocoördinator of veiligheidskundige.

In 2018 is veel aandacht besteed aan voorlichting over de arboprocessen binnen het Nova College. 
Het Plan Integrale Veiligheid 2017-2020 heeft hiermee meer draagvlak gekregen en is gedeeld met 
alle opleidingsmanagers. Daarnaast is er een factsheet opgesteld met de belangrijkste informatie, 
die op de vestigingen is verspreid.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
In 2018 hebben we in 10 vestigingen 31 deel-RI&E’s opgesteld, uitgewerkt en laten toetsen door 
arbodienst Zorg van de Zaak. In 2018 is er een format ontwikkeld om de RI&E’s en de belangrijkste 
verbeterpunten aan te bieden aan het College van Bestuur. Op deze manier is beter in beeld hoe de 
vestigingen knelpunten aanpakken. Uit de RI&E’s komen beleidsknelpunten naar voren en knelpunten 
die specifiek voor een vestiging gelden. De risicoweging (op gezondheidsschade) bepaalt de belang-
rijkheid van het knelpunt. De belangrijkste knelpunten zijn:
• binnenklimaat;
• borging van de veiligheid in bpv-bedrijven;
• voorlichting en onderwijs op het gebied van de risico’s van het werk (artikel 8 Arbowet). 
 Voor administratief werk is dit voorlichting over de ergonomische instellingen van de werkplek;
• het ontbreken van adequaat beleid voor arbeidsomstandigheden en psychosociale arbeidsbelas-

ting, en in het bijzonder voor werkdruk;
• onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden rond arbeidsomstandigheden.

Incidenten
Nova registreert de incidenten volgens de eisen in Axxerion. Eens in de twee maanden bespreekt 
het crisisteam deze incidenten en de maatregelen die we naar aanleiding daarvan kunnen nemen. 
Dat kan leiden tot acties om herhaling te voorkomen. In 2018 is de nieuwe incidentenregeling voor 
studenten vastgesteld. 

In 2018 zijn er 75 incidenten geregistreerd (tegen 58 in 2017), 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 het aantal incidenten betekent niet dat het minder veilig is geworden op school, 
maar dat we vollediger registreren. Ondanks de toename blijft het aantal geregistreerde incidenten 
betrekkelijk laag in vergelijking met de dagelijkse ervaringen. Het blijft van belang de incident-
registratie nog verder te verbeteren, zodat we gerichter advies kunnen geven over het voorkomen 
of elimineren van risico’s.
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Aantal incidenten 2018

Aard van het incident 2016 2017 2018

Bedreiging betrokkene, bedreiging familie, intimidatie 1 5 7

Cyberpesten 1 3 0

Brand 0 0 2

Diefstal, vermissing 2 3 8

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

EHBO 11 12 14

Inbraak 0 0 2

Negeren van veiligheidsvoorschriften 1 0 0

Ongeval of bijna-ongeval 4 9 9

Uitschelden, beledigen, pesten 0 0 5

Vechtpartij, mishandeling, ongewenst gedrag 6 7 18

Verkeersongeval, privéongeluk 0 0 2

Vernieling 4 4 5

Wapenbezit en -distributie 1 1 1

Anders of niet ingevuld 8 13 1

Totaal 39 58 75

Preventieorganisatie
De preventiemedewerkers hebben een gezamenlijke training gevolgd. Ieder kwartaal vindt er 
overleg plaats waarin de belangrijkste aandachtspunten worden besproken. Op de vestigingen is 
het bekend dat er een preventiemedewerker werkzaam is en wat zijn of haar taken zijn. De ervaring 
en samenwerking verloopt goed.

4.3.3 Psychosociale arbeidsbelasting

In het Arbomeerjarenplan 2018-2019 is een speerpunt opgenomen om beleid te ontwikkelen voor 
psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De onderdelen die hierin worden onderzocht zijn: agressie 
en geweld, intimidatie, discriminatie en werkdruk. De verwachting is dat werkdruk de meeste span-
ningen veroorzaakt. Hiervoor stellen we een PDCA-cyclus op, zodat we kunnen zoeken naar verbe-
teringen. Eind 2018 zijn we begonnen met het uitvoeren van het plan van aanpak, waarbij we een 
risico-inventarisatie en -evaluatie voor PSA opstellen. In 2019 wordt dit onderzoek afgerond en 
worden de uitkomsten gepresenteerd.
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4.4 Nova Contract

Aantal medewerkers/fte Nova Contract

2016 2017 2018

Totaal aantal medewerkers 18 15 13

Totaal aantal fte 10 7 6

Functieverdeling van de medewerkers Nova Contract

December 2016 2017 2018

fte % fte % fte %

Docenten 4 43% 4 60% 3 50%

Projectleider 1 11% 0 0% 0 0%

Instructeur 1 11% 0,5 6% 0,4 6%

Onderwijsassistent 0 4% 0,5 6% 0,4 7%

Begeleider-opleider 1 8% 1 14% 0,2 3%

Ondersteunend 3 23% 1 14% 2 34%

Nova Contract totaal 10 100% 7 100% 6 100%

Instroom en uitstroom aantal medewerkers Nova Contract

December 2016 Instroom 2017 Uitstroom 2017 December 2017

Aantal medewerkers 18 0 3 15

Instroom 2018 Uitstroom 2018 December 2018

Aantal medewerkers 0 2 13

Redenen uitstroom medewerkers Nova Contract

2016 2017 2018

FPU/pensioen 1 0 0

Einde tijdelijke aanstelling 2 1 1

Arbeidsongeschiktheid 0 0 0

Overlijden 0 0 0

Eigen verzoek 3 0 0

Overig 0 2 1

Totaal 6 3 2

Verhouding voltijd- en deeltijdbetrekkingen Nova Contract

December 2016 2017 2018

Voltijd 28% 69% 52%

Deeltijd 72% 31% 48%
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Verhouding man-vrouw Nova Contract

December 2016 2017 2018

Man 41% 60% 62%

Vrouw 59% 40% 38%

Verhouding vaste en tijdelijke formatie Nova Contract

December 2016 2017 2018

fte % fte % fte %

Formatie vast 9 97% 9 97% 6 100%

Formatie tijdelijk 0,3 3% 0,3 3% 0 0%

Leeftijdsopbouw Nova Contract

December 2016 2017 2018

Tot 25 jaar 11% 6% 0%

25-34 jaar 0% 0% 8%

35-44 jaar 6% 0% 0%

45-54 jaar 22% 27% 15%

55+ 61% 67% 77%

4.5 Participatiewet

Het Nova College biedt onderwijs aan op niveau 1 tot en met 4. Niveau 1 is ondergebracht in 
onze Entreeopleiding. Een deel van de studenten dat instroomt bij Entree valt mogelijk onder het 
doelgroepenregister. Om deze studenten te ondersteunen hebben we ervaringsbanen gecreëerd. 
Hiermee bieden we, onze eigen studenten met een (mogelijke) indicatie, een werkervaringsplek 
binnen onze organisatie aan. Gedurende een jaar kunnen ze ervaring opdoen en het beste uit
zichzelf halen. Ze groeien als mens, ontwikkelen zich verder en doen uiteraard werkervaring op. 
Hiermee vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt om een duurzame werkplek te kunnen 
vinden. We werken daarbij nauw samen met Randstad Participatie. Naast de verloning biedt 
Randstad de medewerkers jobcoaching aan. De jobcoach en de leidinggevende kijken samen 
naar de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker. Binnen dat jaar proberen we hem/haar via 
Randstad Participatie en ons eigen netwerk naar een andere werkplek te begeleiden en soms 
naar een opleiding. De vrijgekomen ervaringsbaan wordt dan opnieuw ingevuld door een volgende 
participant. Tot nu toe is onze ervaring heel positief, zowel voor de participant, als voor het team 
waar de participant werkt. Bewustwording, teamgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel en het draag-
vlak worden gestimuleerd. 

Daarnaast vinden we Social return via de aanbestedingstraject belangrijk en ook bij onze reguliere 
vacatures staan we uiteraard open voor mensen uit het doelgroepenregister.
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5 Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk laten we zien hoe we de kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering bewaken, 
en hoe we de studenten huisvesten. Daarna gaan we in op ons klachtenmanagement en tot slot 
vertellen we meer over de meldingen die de vertrouwenspersonen hebben ontvangen.

5.1 Kwaliteitszorg

In deze paragraaf gaan we in op hoe het Nova College de kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering 
bewaakt. Daarvoor lichten we eerst de inspectie en kwaliteitszorg toe om daarna een uitgebreid 
overzicht te geven van een van de instrumenten van dat kwaliteitszorgstelsel: periodieke kwaliteits-
onderzoeken.

5.1.1 Kwaliteitszorgstelsel 

Het Nova College ondersteunt zijn 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. Instrumen-
ten die deel uitmaken van het kwaliteitszorgstelsel zijn: kwaliteitsonderzoeken, zelfevaluaties, manage-
mentinformatie en een auditsysteem. Voor de checkfase van de PDCA-cyclus binnen ons kwaliteits-
zorgstelsel 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 dienst-
verlening verder te verbeteren.

5.1.2 Kwaliteitsonderzoeken

Periodiek onderzoeken we de mate waarin we aan de behoeften en verwachtingen van onze belang-
hebbenden voldoen op onderwijskundig en organisatorisch gebied. De onderzoeken geven de stand 
van zaken weer op dit moment (heden). Ook laten ze zien of beleidswijzigingen, getroffen maatrege-
len en gestelde doelen hebben geleid tot een gewijzigd resultaat (verleden). Tot slot is het belang-
rijkste 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 verbeter-
acties 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 2018 vonden 
onderstaande onderzoeken en audits plaats:
• JOB-monitor 2018
• Bpv-onderzoek 2018



Gemiddelde rapportcijfer studenttevredenheid opleiding per vestiging
Bron: JOB-monitor 2018

2018
2016

Benchmark

Nova College

Beverwijk

Entree

Haarlem Zijlweg

CIOS

Hoofddorp

Maritiem

6 87 7,56,5

7,1

7,3

7,1

7,2

6,7

7,2

7,3

7,5

7,2

7,1

7,8

7,9

7,2

7,1

7,1
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• Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018
• Vavo-onderzoek 2018
• Cursisttevredenheid Educatie
• Zelfevaluatie Examinering 2017-2018
• Interne audits begeleiding 2018
• Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs

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

JOB-monitor
Het landelijke studenttevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten, de JOB-Monitor, wordt één keer in 
de twee jaar uitgevoerd. In de periode van december 2017 tot en met 19 maart 2018 hebben 7.028 
studenten deelgenomen aan het onderzoek, wat een respons van 67,4 procent geeft.

Mbo-studenten van het Nova geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,3 voor hun opleiding; dit is 0,2 
punt hoger dan de landelijke benchmark van 7,1. Binnen de Randstad scoort het Nova het hoogst op de 
studenttevredenheid, samen met MBO Utrecht. Zes opleidingen van het Nova krijgen de hoogste waarde-
ring in Nederland.

De scores op de vragen zijn gelijk gebleven of licht gestegen ten opzichte van 2016. Tussen de vestigin-
gen zijn er wel vrij grote verschillen te zien. Op alle vestigingen is het rapportcijfer gestegen.



Gemiddelde score Nova College en domeinen 2017-2018
Bron: BPV onderzoek 2018

2018
2017

Nova College

CIOS

Economie

STL

Techniek & ICT

Entree

Zorg en Welzijn

1 53 42

3,6

3,5

3,6

3,6

3,6

3,2

3,6

3,5

3,6

3,5

3,6

3,6

3,6

3,6
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De onderdelen die het laagst beoordeeld zijn door de studenten, zijn net als in 2016 het gebruik van
de aangeschafte boeken (2,8) en het tijdig doorgeven van roosterwijzigingen (2,8). Opvallend hierin 
is dat Entree bovengemiddeld goed scoort (4,1) op het gebruik van aangeschafte boeken. Het tijdig 
doorgeven van roosterwijzigingen laat geen grote verschillen zien tussen de vestigingen.

In 2018 zijn de scores van de vragen over de voorbereiding op de beroepspraktijkvorming (bpv) en de 
aansluiting van de lessen op de bpv, zeer positief beoordeeld. Beide onderwerpen scoren een 3,6, wat 
0,2 punt hoger is dan het landelijk gemiddelde. Ook beoordelen de studenten de begeleiding bij de 
beroepskeuze of een andere vervolgstap bovengemiddeld goed. Studenten weten goed wat ze na de 
opleiding kunnen gaan doen (4,0) en zijn tevreden over de begeleiding bij de keuze voor een vervolg-
stap (3,6). Beide vragen scoren ook hier 0,2 punt hoger dan de landelijke benchmark.

Bpv-onderzoek
In april en mei 2018 is een bpv-onderzoek uitgezet onder alle leerbedrijven waar studenten van het 
Nova College een bpv-plek hebben gehad. 25% van de bedrijven heeft de vragenlijst ingevuld.

De gemiddelde tevredenheidsscore is bij alle domeinen licht gestegen of gelijk gebleven ten opzichte 
van 2017. Bij Scheepvaart, Transport & Logistiek is de grootste stijging te zien: van een 3,2 naar een 
3,5. De maatregelen uit het bpv-verbeterplan hebben het gewenste effect gehad.

Het meest genoemde verbeterpunt bij de open vragen is dat begeleiders grote verschillen ervaren tussen 
de studenten wat betreft hun kennis, vaardigheden, motivatie en beroepshouding. Ook geven de bedrijven 
aan dat de begeleiding vanuit het Nova College voor verbetering vatbaar is; er is bijvoorbeeld meer behoef-
te aan persoonlijk contact. Van al deze onderwerpen zijn de scores hoger dan in het vorige onderzoek. 
Er is een stijgende lijn te zien in hoe de praktijkbegeleiders de kwaliteit van de studenten beoordelen. 
Dit geldt ook voor de begeleiding en communicatie vanuit het Nova College. De best scorende vragen 



Tevredenheidsscore per locatie
Bron: Medewerkersonderzoek E�ectory 2018 Nova College

ROC Nova College

Aanval op de uitval / SMW

Beverwijk

Entree

Haarlem Zijlweg

CIOS

Hoofddorp

Management

4 5 6 7 8 9

Maritiem

Stafafdelingen

Vavo & Educatie

7,6

7,3

7,7

7,6

7,1

8,0

8,1

7,5

7,6

7,8

7,4
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zijn de beroepshouding van de studenten (3,8) en de nuttigheid van de bezoeken door de contact-
persoon van het Nova College (4,0).

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018
In de maand oktober heeft het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. 
De respons was 74,8 procent. De scores op bevlogenheid en tevredenheid zijn beide met 0,1 punt 
gestegen. Op tevredenheid scoort het Nova College 0,2 punt hoger dan de landelijke benchmark, 
maar gelijk aan het niveau van het onderzoek in 2015. De betrokkenheidsscore is gelijk gebleven 
aan het onderzoek uit 2015.

De medewerkers zijn het meest trots op hun collega’s en de sfeer in het Nova College. Werkdruk 
daarentegen is het meest genoemde verbeterpunt. Het percentage medewerkers dat geen goede 
werkdruk ervaart, is 4 procent gestegen ten opzichte van het vorige onderzoek.

Vavo-onderzoek 2018
Van 8 januari tot en met 16 maart 2018 is er een onderzoek uitgevoerd onder de vavo-studenten. 
Vavo Nova College heeft ervoor gezorgd dat in totaal achttien scholen hebben deelgenomen aan het 
vavo-onderzoek, waarmee er voor het eerst een landelijke benchmark was. De studenten kregen vragen 
over verschillende onderwerpen, onder andere de docenten, het lesprogramma en de examinering. 



Scores per onderwerp
Bron: Vavo-studentonderzoek Kwaliteitscholen 2018

Benchmark
Nova College

Informatievoorziening

Lessen / programma

Docenten

Examens / toetsen

Studiebegeleiding

Lesmateriaal

Keuze / loopbaanbegeleiding

Faciliteiten

4 5 6 7 8 9

Organisatie

Veiligheid / omgeving

Rapportcijfer

6,4

7,3

7,2

6,6

7,1

7,3

6,2

8,3

7,1

6,5

6,1

6,8

7,5

6,7

5,9

7,0

6,3

7,7

6,9

7,4

7,0

6,2
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Op alle onderwerpen scoort het Nova College lager dan de benchmark. Studenten beoordeelden de 
examens en toetsen het hoogst. Het minst tevreden, ook landelijk, zijn de studenten over de keuze- 
en loopbaanbegeleiding, met name over de begeleiding bij het maken van een keuze voor na het vavo. 
Het grootste deel van de studenten (86 procent) geeft aan zich veilig te voelen op school en vindt 
dat de school er ook voldoende aan doet om de student zich veilig te laten voelen (78,3 procent).
De resultaten van het onderzoek bieden aanknopingspunten voor verbetering. De teams nemen deze 
op in hun teamplannen. 

Cursisttevredenheid Educatie
In 2018 is voor de derde keer een klassikaal groepsinterview gehouden onder de cursisten van 
Educatie. Zij zijn gevraagd naar hun mening over de lessen, de docenten en het gevoel van veiligheid. 
De groepsgrootte lag tussen de 9 en 14 cursisten. Gemiddeld gaven zij een 7,6 voor de gevolgde 
cursus. De gemiddelde scores per klas varieerden tussen de 6,7 en 8,2.

In het onderzoek kwamen verschillende onderwerpen naar voren die voor verbetering vatbaar zijn. 
Een veelgenoemd verbeterpunt is dat cursisten graag meer echt les zouden willen hebben in plaats
van tijd voor zelfstudie. Ook werd het niveauverschil genoemd als een verbeterpunt: lessen gaan 
voor sommigen te langzaam of zijn te gemakkelijk. Tot slot zijn cursisten over het algemeen tevreden 
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over de docenten, maar worden er wel verschillen ervaren tussen de docenten, bijvoorbeeld in de 
mate van adequaatheid en hoe streng ze zijn.

Zelfevaluatie Examinering 2017-2018
De jaarlijkse zelfevaluatie Examinering bestaat uit twee onderdelen: de examencommissie beoordeelt 
de kwaliteit van het exameninstrumentarium en de teams beoordelen de kwaliteit van de afname en de 
beoordeling. De examencommissies geven aan dat zij intensief contact hebben met de examenleveran-
ciers om zicht en grip te hebben op de kwaliteit van de exameninstrumenten. Verder geven zij aan dat 
het nog te vroeg is om te zeggen of ze tevreden zijn over de kwaliteit van de examens voor de keuze-
delen en andere HKS-examens omdat er nog niet voldoende ervaring mee opgedaan is.
De teams hebben intensief contact met het werkveld om de nieuwe exameninstrumenten te implemen-
teren om de kwaliteit van de afname en de beoordeling in de praktijk te borgen. Zij beoordelen deze 
als voldoende tot goed.

Interne audits begeleiding 2018
In 2018 is bij tien teams, verdeeld over zeven vestigingen, een interne audit gehouden over zorg, 
begeleiding en verzuim. Het doel van de audits was om in kaart te brengen hoe de teams omgaan 
met de begeleiding van studenten, de additionele ondersteuning en het verzuimprotocol. De studenten 
gaven in de auditgesprekken aan dat zij tevreden zijn over de begeleiding en additionele ondersteuning 
die zij krijgen. Uit de gesprekken met de studieloopbaanbegeleiders, trajectbegeleiders en intern bege-
leiders bleek dat de scheiding tussen begeleiding en zorg een punt van aandacht is. Ook bleek dat bij 
de verschillende teams de begeleiding en additionele ondersteuning op uiteenlopende wijzen wordt 
ingevuld. Als gevolg van vestigingssturing is er sprake van een overgang van centrale naar decentrale 
aansturing van de zorgteams. Uit de audits komen aanbevelingen om deze nieuwe structuur te versterken.

Vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs
In maart en april 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het vierjaarlijks onderzoek 
negen opleidingen onderzocht. De centrale vraag daarbij was of de sturing op kwaliteit op orde is en er 
sprake is van deugdelijk financieel beheer. Het centrale thema was onze eigen strategische ambitie: 
werkzekerheid.

Centrale thema: werkzekerheid
In het kader van het thema werkzekerheid is bij acht opleidingen onderzoek gedaan naar Onderwijs-
programma, Beroepspraktijkvorming en Kwaliteitszorg en ambitie. Alle standaarden zijn beoordeeld als 
voldoende. Bij de opleidingen Maritiem officier alle schepen en Handhaver toezicht en veiligheid werd 
de Verantwoording en dialoog gewaardeerd als goed, vanwege de grote betrokkenheid van het bedrijfs-
leven bij de opzet en afstemming van de opleiding en de beroepspraktijkvorming. Bij zes opleidingen 
is daarnaast onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de examinering en diplomering. Deze is bij alle 
opleidingen minimaal beoordeeld als voldoende.

‘Buitengewoon stimulerend en uitdagend’
Het bestuur had vooraf twee opleidingen voorgedragen als goede opleiding, en één opleiding als 
risico-opleiding, vanwege onvoldoende onderwijsresultaten. De opleiding Coördinator sport, bewegen 
en gezondheid is door de Inspectie gewaardeerd als goede opleiding. Alle standaarden waren voldoen-
de, ontwikkeling en begeleiding, het leerklimaat en de kwaliteitszorg en -cultuur zijn gewaardeerd als 
goed. De Inspectie noemt het leerklimaat ‘buitengewoon stimulerend en uitdagend’.
Bij de opleiding Mbo-verpleegkundige werden zes standaarden gewaardeerd als goed, waaronder de 
afname en beoordeling bij examinering. De Inspectie omschrijft deze als ‘deskundig en gewetensvol’.
Vanwege onvoldoende onderwijsresultaten is de opleiding Zelfstandig werkend kok onderzocht als 
risico-opleiding. De Inspectie heeft het onderwijsproces, het schoolklimaat, de kwaliteitszorg en alle 



66 Jaarverslag 2018 ROC Nova College

onderliggende standaarden gewaardeerd als goed. Zij noemt het onderwijsprogramma ‘uitdagend en 
contextrijk’, de afname en beoordeling van de examinering ‘staat als een huis’. Ondanks de onvoldoende 
onderwijsresultaten heeft de Inspectie de opleiding als geheel daarom beoordeeld als voldoende.

Als negende opleiding heeft de Inspectie bij Educatie de opleiding Nederlands als tweede taal onder-
zocht. De inspecteurs hebben het didactisch handelen gewaardeerd als goed. Zij zagen ‘uitdagende 
lessen waarin met enthousiasme en in een passend tempo veel wordt geleerd’. Omdat ook de kwali-
teitszorg is gewaardeerd als goed, kreeg de opleiding in zijn geheel de waardering goed.

Hoog maatschappelijk- en omgevingsbewustzijn
Aan het einde van de onderzoeksperiode heeft de Inspectie gesproken met de studentenraad, de 
ondernemingsraad, de Raad van Toezicht, een aantal directeuren, het College van Bestuur en mede-
werkers van een aantal stafafdelingen. Op instellingsniveau is de kwaliteitszorg en het financieel 
beheer beoordeeld als voldoende. De Inspectie zag het thema werkzekerheid uit de strategische 
ambitie duidelijk terug in de sturingslijn van de vestigingen en teamplannen en in de uitvoering van 
het programma en de beroepspraktijkvorming. Sterk vindt zij verder de wijze waarop het bestuur 
invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid voor goed beroepsonderwijs voor de studenten en de 
arbeidsmarkt. De Inspectie ziet daarbij een hoog maatschappelijk en omgevingsbewustzijn.
De rapportages zijn te vinden op de site van de onderwijsinspectie.

ISO-certificering
Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van Nova Contract beoordeeld. In 2018 zijn drie 
interne audits en één externe audit gehouden. De focus lag hierbij op de overgang van ISO 9001:2008 
naar ISO 9001:2015 Naar aanleiding van de externe audit is de ISO-certificering weer voor een jaar 
verlengd.

Kwaliteitsverbeteringstrajecten
Nova College hanteert verschillende indicatoren om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren, zoals 
onderwijsresultaten, studenttevredenheid en voortijdig schoolverlaten. Als we zien dat een opleiding 
niet voldoet aan de normen, starten we een verbetertraject. Afhankelijk van de omvang van de afwijking 
van de norm, 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 rende-
menten. 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 gereedschapskisten waar 
situationeel uit geput kan worden. 



67

In 2018 liep bij één team een MBO Beter-traject en bij één team een LeerKRACHT-traject. Deze hebben 
geleid tot verbetering. Eind 2018 zijn twee andere teams aan de slag gegaan met LeerKRACHT om de 
onderwijsresultaten te verbeteren.

5.2 Huisvesting

Het Nova College heeft diverse onderwijslocaties in Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Harlingen, Hoofd-
dorp, IJmuiden en Velsen. In 2018 zijn er geen grote veranderingen geweest bij de huisvesting van de 
verschillende onderwijslocaties en de ondersteunende diensten.

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 
Haarlem. Met deze huisvestingsplannen wil het Nova College studenten een excellente omgeving bieden 
met goede faciliteiten en moderne praktijklokalen. Het is de bedoeling dat studenten zich thuis en veilig 
voelen. Ook draagt de campus bij aan een goede relatie met het werkveld, omdat we nauwer gaan 
samenwerken.

In 2018 hebben HBB Groep en de Geus Bouw de Europese aanbesteding gewonnen, is de bouwvergun-
ningsprocedure afgerond en is de bouw begonnen. De palen voor het onderwijsgebouw, het paviljoen
en de fietsenstalling zijn geslagen. De verwachte oplevering is in het eerste kwartaal van 2020. Omdat 
we duurzaamheid heel belangrijk vinden, hebben we het dak van het bestaande gebouw beschikbaar 
gesteld voor een collectieve zonnestroominstallatie. Daar maken inmiddels buurtbewoners gebruik 
van, zodat zij vlak bij huis hun eigen stroom opwekken. Het zonnestroomdak levert sinds eind augustus 
stroom; de regionale coöperatie Kennemer Energie is eigenaar van de installatie.

Net voor de jaarwisseling 2018-2019 is een aanbestedingstraject doorlopen voor studentenhuisvesting 
op het terrein van de vestiging IJmuiden. De aanbesteding is gegund aan De Groot Vroomshoop, 
die het gebouw in de zomer van 2019 oplevert.

Ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, de studentenpopulatie, het onderwijs- en portfoliobeleid, milieu-
eisen en het vertrek van het Hoofdvaart College van onze campus in Hoofddorp zijn aanleiding om 
ons in 2019 te oriënteren op de toekomstige huisvesting van de onderwijs- en ondersteunende 
activiteiten van Nova College. Hiertoe stellen we een uitgangspuntennotitie op.

5.3 Klachten

Het aantal klachten is in vergelijking met het voorgaande jaar afgenomen. De gevoerde bezwaar- en 
beroepsprocedures zijn echter toegenomen. In de meeste gevallen zijn de klacht-, bezwaar- en beroeps-
procedures zorgvuldig uitgevoerd. Eén klacht is ter behandeling naar het College van Bestuur gezonden, 
en uiteindelijk naar tevredenheid van de student afgehandeld. Zowel de klachten als de bezwaar- en 
beroepschriften bieden ons de kans om verbeteringen aan te brengen. Wij streven ernaar om onze 
dienstverlening continu te verbeteren, zodat klachten en procedures zoveel mogelijk kunnen worden 
voorkomen. Ook werken we voortdurend aan de verdere professionalisering van de klachtenprocedure  
en de bezwaar- en beroepsprocedures.
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Klachtenprocedures

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 acht klachten binnengekomen.

Afhandeling De indieners van een klacht hebben een ontvangstbevestiging ont-

vangen. 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. Eén klacht is 

doorgestuurd naar het College van Bestuur.

Commissie van Beroep 

voor de Examens 

Er zijn drie bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van een examinator of de 

examencommissie. Er zijn vijf beroepsprocedures gevoerd 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.

Burgerlijk Wetboek In één geval is beroep aangetekend bij de rechtbank tegen een verwijderingsbesluit.

5.4 Vertrouwenspersonen

Het Nova College heeft zes vertrouwenspersonen. Medewerkers en studenten kunnen bij hen terecht als 
zij te maken krijgen met discriminatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld. De vertrouwens-
personen luisteren, helpen bij het vinden van een oplossing, ondersteunen zo nodig bij het indienen van 
een klacht en geven nazorg. Uiteraard behandelen zij alle informatie die zij krijgen vertrouwelijk.

In de tabel staat het totaaloverzicht van de meldingen die de vertrouwenspersonen hebben ontvangen.

Meldingen bij vertrouwenspersonen

Totaal aantal meldingen Categorie Student-

student

Personeel-

personeel

Student-

personeel

Overig

2016 2017 2018 Thema

11 8  6 Agressie en geweld 0 3 2 1

0 1  0 Diefstal 0 0 0 0

6 0  0 Discriminatie/racisme 0 0 0 0

1 0  0 Drugs/alcohol 0 0 0 0

9 9  7 Pesten 5 1 1 0

2  2  3 Seksuele intimidatie 1 0 2 0

29 21 30 Intimidatie 3 22 5 0

3 5  1 Misbruik van digitale middelen 0 0 1 0

32 27  17 Persoonlijke problemen 0 1 0 16

35 29  33 Overig 2 3 0 28

128 102  97 Totaal 11 30 11 45
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Over het algemeen kunnen we stellen dat het aantal meldingen in vergelijking met vorig jaar stabiel is. 
Opvallend is de flinke toename van meldingen in de categorie Intimidatie. Het grootste deel van deze 
meldingen werd gedaan in de regio Midden. Anders dan voorgaande jaren komen de meldingen van 
verschillende vestigingen uit deze regio. Deze categorie blijft een belangrijk aandachtsgebied. Wij zien 
dat intimidatie een grote impact heeft op melders en andere betrokkenen.

Tot de categorie Overig behoren meldingen op het gebied van onder andere werkdruk, examinering 
en bpv. Het zijn meldingen die we niet in een van de andere categorieën van ongewenst gedrag 
kunnen plaatsen, maar die wel gemeld worden bij de vertrouwenspersonen.
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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 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 2016 2017 2018

Liquiditeit (current ratio) < 0,5 2,43 2,59 2,46

Solvabiliteit 2 < 0,3 0,77 0,76 0,74

Weerstandsvermogen < 5 % 56,2% 57,8% 56,3%

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

Huisvestingsratio > 15 % 9,5% 9,3% 8,9%

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 en onderwijslocaties. Over een periode van  
drie 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 2018 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 2018: minder dan begroot
Het geconsolideerde exploitatieresultaat over de periode januari tot en met december 2018 bedraagt 
circa € 0,4 miljoen negatief. Oorspronkelijk was een resultaat van € 0,1 miljoen begroot. Het resultaat 
is beheersmatig tot stand gekomen en € 0,5 miljoen minder dan begroot. 
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In onderstaand overzicht zijn per post de verschillen tussen de realisatie en de begroting weergegeven. 

Begroot resultaat 2018

Bedragen x €1.000,- 

Begroot resultaat 2018 103

Hogere rijksbijdrage 1.973  

Hogere wettelijke  college-, cursus- en examengelden 214

Lagere afschrijvingen 22

Lagere huisvestingslasten 501

Lagere overige lasten 869

Totaal positieve afwijkingen  3.579

Lagere overheidsbijdrage en subsidies overige overheden 22  

Lagere baten werk i.o.v. derden 242

Lagere overige baten 73

Hogere personeelslasten 3.682

Financiële baten en lasten 52

Totaal negatieve afwijkingen 4.071

Gerealiseerd resultaat 2018  -389

6.3 Financiële situatie op balansdatum

Het eigen vermogen bedraagt eind 2018 € 61,0 miljoen. Uitgedrukt in een percentage van het balans-
totaal bedraagt het eigen vermogen 74 procent (2017: 76 procent). Dit is ten opzichte van de totale 
baten 56 procent (2017: 58 procent). 

De liquide middelen bedragen circa € 35,2 miljoen. Aan de hand van een geactualiseerde liquiditeits-
prognose 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 2018 2,46 (eind 2017: 2,59). 

Op 31 december 2018 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 vanwege onzekere factoren. 
Denk aan calamiteiten, een onverwachte mutatie van 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 verrichte betalingen. Voor zover liquide middelen tijdelijk niet direct beschikbaar behoeven te 
zijn, storten wij deze middelen op een spaarrekening. Van belegging in derivaten is geen sprake. 
In het jaar 2018 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 90 procent van onze totale baten. Het grootste deel van de 
rijksbijdrage ontvangen wij in de vorm van een lumpsum bekostiging. De hoogte van de lumpsum 
rijksbijdrage voor het mbo is afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten en het aantal afgegeven 
diploma’s. Met ingang van het jaar 2019 is de bekostigingssystematiek gewijzigd doordat de cascade-
methodiek voor de berekening van de verblijfsbekostiging is afgeschaft. In de jaren 2019 tot en met 
2021 ontvangen wij daardoor een overgangsbekostiging.

In het jaar 2019 maken wij nieuwe kwaliteitsafspraken met de minister van OCW. De Commissie Kwali-
teitsafspraken MBO (CKMBO) heeft onze kwaliteitsagenda 2019-2022 als voldoende gekwalificeerd.  
Met inachtneming van het advies van de commissie besluit de minister uiterlijk 1 augustus 2019 of onze 
kwaliteitsagenda kwalitatief voldoende is. Bij een positief besluit ontvangen wij in de periode 2019-2022 
jaarlijks middelen uit het investeringsbudget (75 procent van ons totale budget voor kwaliteitsafspraken). 
Wanneer wij de gestelde doelen behalen ontvangen wij in de jaren 2021 en 2023 middelen uit het 
resultaatafhankelijk budget (25 procent van ons totale budget voor kwaliteitsafspraken). 

De personeelslasten maken ongeveer 73 procent van onze totale lasten uit. De stijging van lasten voor 
personeel in loondienst wordt vooral veroorzaakt door periodieke verhogingen van de salarissen en de 
cao-aanpassingen. Normaliter wordt de cao-stijging gecompenseerd en tot op heden bevinden wij ons 
binnen de bandbreedte van de loon- en prijsindexatie.

Op de vestiging Zijlweg in Haarlem vindt nieuwbouw plaats en in de meerjarenraming 2020-2023 
gaan wij ervan uit dat we een multifunctioneel onderwijsgebouw met ingang van het kalenderjaar 
2020 in gebruik nemen. De afschrijvingskosten stijgen dan, terwijl de huisvestingskosten dalen. 
Wij financieren de nieuwbouw uit eigen middelen, zodat een lening niet nodig is. 

Over het jaar 2019 is een negatief exploitatieresultaat begroot van circa € 2,0 miljoen. Op 18 decem-
ber 2018 heeft de Raad van Toezicht de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2024 goed-
gekeurd. De raming van baten en lasten staat in paragraaf 6.6.
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6.6 Continuïteitsparagraaf

6.6.1 Gegevensset 

Kengetallen

Stand 31 december 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Studentenaantallen beroepsonderwijs 11.344 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Studentenaantallen vavo 1.281 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Personele bezetting

- Management/directie 9 9 9 9 9 9

- Onderwijzend personeel 609 645 645 645 645 645

- Overige medewerkers 397 345 330 330 330 330

 
Toelichting op de geprognosticeerde balans en raming van baten en lasten
Wij gaan uit van stabilisatie van studentenaantallen de komende jaren. Analyse van ontwikkelingen
in onder andere demografische gegevens, instroom, uitval, uitstroom en het concurrentieveld heeft tot 
deze conclusie geleid. Het uitgangspunt van stabilisatie is leidend geweest in het financieel meerjaren-
perspectief, zoals opgenomen in de begroting 2019. Liquiditeit, rentabiliteit en investeringsbehoefte 
zijn hiervan afgeleid. Dit geldt tevens voor onderstaande meerjarenprognoses van balans en staat van 
baten en lasten.

Aangezien de CKMBO onze kwaliteitsagenda 2019-2022 als voldoende heeft gekwalificeerd, wij de 
gestelde doelen verwachten te behalen en wij ervan uitgaan dat na het jaar 2022 de kwaliteitsgelden 
gecontinueerd worden, hebben wij voor de periode 2019-2023 de volledige kwaliteitsgelden geraamd. 
Omdat de minister de laatste tranche van het resultaatafhankelijke budget in het najaar 2023 vaststelt, 
en voor ons niet bekend is op welke wijze deze baten toegerekend moeten worden, hebben wij voor-
alsnog over het jaar 2022 een exploitatietekort geraamd en over het jaar 2023 een spiegelbeeldig 
exploitatieoverschot. 

De afschrijvingskosten stijgen als de nieuwbouw gerealiseerd wordt. Vervolgens kunnen de huis-
vestingskosten dalen omdat huur voor een bepaalde locatie beëindigd kan worden en een besparing 
op energiekosten mogelijk is.

In de meerjarenraming en de liquiditeitsprognose is geen rekening gehouden met respectievelijk 
baten en inkomsten uit verkoop van de onderwijslocatie die we gaan afstoten als de nieuwbouw is 
gerealiseerd. We hebben een ruwe schatting gemaakt van de verwachte afschrijvingskosten en uitgaven 
indien het nog vast te stellen strategisch huisvestingsplan en meerjarenonderhoudsplan de komende 
jaren uitgevoerd wordt.

Met inachtneming van bovenstaande is aan de hand van de begroting 2019 ceteris paribus de 
meerjarenraming opgesteld.

De meerjarenbegroting is ontleend aan onze planning & controlcyclus. Omdat de verwachtingen voor 
de komende jaren sinds december 2018 niet substantieel zijn gewijzigd en geen nieuwe concrete 
informatie beschikbaar is, achten wij het raadzaam om de door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
cijfers te presenteren. 
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Balans en geprognosticeerde Balans

Bedragen x € 1.000,- 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVA 

Immateriële vaste activa       

Materiële vaste activa 42.980 58.855 59.855 59.855 58.555 55.655

Financiële vaste activa       

Totaal vaste activa 42.980 58.855 59.855 59.855 58.555 55.655

Vorderingen 4.048 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Liquide middelen 35.194 20.765 18.595 15.725 11.655 19.985

Totaal vlottende activa 39.242 24.765 22.595 19.725 15.655 23.985

Totaal activa 82.222 83.620 82.450 79.580 74.210 79.640

PASSIVA     

Eigen vermogen       

Algemene reserve 60.682 58.671 58.661 59.151 55.141 60.431

Bestemmingsreserve publiek       

Bestemmingsreserve privaat 314 325 335 345 355 365

Bestemmingsfonds publiek       

Bestemmingsfonds privaat       

Voorzieningen 4.262 4.500 4.500 4.600 4.500 4.500

Langlopende schulden 1.036 960 884 809 733 657

Kortlopende schulden 15.928 19.164 18.070 14.675 13.481 13.687

Totaal passiva 82.222 83.620 82.450 79.580 74.210 79.640
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Geconsolideerde Staat en Raming van Baten en Lasten

Bedragen x € 1.000,- 2018 2019 2020 2021 2022 2023

BATEN

Rijksbijdrage 96.443 97.030 99.600 101.400 98.600 109.400

Overige overheidsbijdragen en 

subsidies

1.028 1.035 1.030 1.030 1.030 1.030

College-, cursus en examengeld 1.389 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Baten werk in opdracht van derden 4.271 4.095 4.000 4.000 4.000 4.000

Overige baten 5.263 5.260 5.200 5.200 5.200 5.200

Totaal baten 108.394 108.420 110.830 112.630 109.830 120.630

LASTEN

Personeelslasten 80.484 80.655 81.000 82.500 83.900 85.300

Afschrijvingen 3.871 3.825 4.200 4.700 5.000 5.100

Huisvestingslasten 7.300 7.680 7.800 7.400 7.400 7.400

Overige lasten 17.076 18.260 17.830 17.530 17.530 17.530

Totaal lasten 108.731 110.420 110.830 112.130 113.830 115.330

Saldo baten en lasten -337 -2.000 0 500 -4.000 5.300

Saldo financiële bedrijfsvoering -52 0 0 0 0 0

Totaal resultaat -389 -2.000 0 500 -4.000 5.300

Incidentele baten en lasten in totaal 

resultaat
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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 kwaliteits-
zorgsysteem 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 vestigings- 
en teamplannen en deelbegrotingen staan 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 (onder meer het 
aantal studenten en vsv) en maandelijks (onder meer budgetrapportage en formatieontwikkeling) 
beschikbaar zijn. Viermaandelijks wordt op basis van analyses een uitbreide rapportage opgesteld, 
die het management voldoende sturingsinformatie geeft. Daarnaast ontvangen wij periodiek infor-
matie over de opbrengsten, jaar- en diplomaresultaat, kwaliteit van de examinering en het onderwijs-
proces en de tevredenheid van studenten, bedrijven en medewerkers.

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 
werkzaamheden, 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, wetgever en medewerkers. Risicomanagement draagt bij aan de realisatie 
van onze doelstellingen. Managers en medewerkers hebben samen risico’s getraceerd en geclassi-
ficeerd. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de risico’s die wij lopen en wordt tegelijkertijd het 
risicobewustzijn in de organisatie 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.

Demografische ontwikkeling en verschuiving van onderwijsdeelname 
Landelijk gezien is sprake van een daling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs als gevolg van een demografische krimp. Vooralsnog zien wij weliswaar in 
onze ramingen stabilisatie van het aantal studenten, maar ook wij moeten rekening houden met de 
mogelijkheid van afname van het aantal studenten door demografische ontwikkelingen. Daarnaast 
vindt een verschuiving plaats in onderwijsdeelname. Vooral leerlingen vanuit het vmbo kiezen 
steeds vaker voor een havoroute naar het hbo in plaats van het mbo. Beide ontwikkelingen vragen 
om een strategische afweging van onze positionering in het veld en kunnen impact hebben op ons 
personeelsbestand en huisvesting.  

Personeel
Veranderingen vragen veel van onze organisatie als geheel en van onze medewerkers in het bijzon-
der. Innovatie, permanent herontwerp in relatie tot herziene kwalificatiestructuur, invulling keuzedelen 
en actieve betrokkenheid van studenten en bedrijven vragen veel organisatiekracht bij implementatie. 
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De uitwerking van keuzedelen, examinering van keuzedelen en flexibiliteit in het curriculum versus 
stabiliteit binnen onderwijsteams en het lesprogramma hebben impact op de werkbelasting van 
betrokken medewerkers. De grens van het absorptievermogen van medewerkers als gevolg van de 
veranderingen lijkt bereikt, waardoor het risico op uitval bestaat. Aan de wijze van verantwoording 
worden steeds hogere eisen gesteld en de druk vanwege krimpende budgetten binnen de reguliere 
processen en de toenemende zorgvraag vanuit passend onderwijs leiden tot een spanningsveld. 
Het bewaken van de werkdruk en vitaliteit van onze medewerkers vragen aandacht.

Het opleiden tot 21th century skills vraagt om het flexibel inrichten van onderwijsvormen met cross-
overs, het inpassen van digitalisering en het proces van een leven lang ontwikkelen. De komende jaren 
zal steeds meer vraag zijn naar inzet van gekwalificeerde vakkrachten, die flexibel inzetbaar zijn en 
een synergie tussen onderwijs en praktijk mogelijk maken. Doordat relatief veel mensen met pensioen 
gaan de komende jaren, is ook veel nieuw personeel nodig. Bij een onder druk staande arbeidsmarkt 
is dit extra moeilijk.

Inhuur externen/ZZP’ers 
Wij maken veel gebruik van inhuur derden. Vooral de regelgeving omtrent de inzet van externen en 
het gebruik van modelovereenkomsten is complex. De handhaving van de wet DBA is uitgesteld tot 
1 januari 2020. Op dit moment dienen opdrachtgevers en opdrachtnemers wel te handelen conform 
de wet DBA. De belastingdienst treedt alleen op bij evidente gevallen van schijnzelfstandigheid. 
Het op de juiste manier omgaan met externe inhuur blijft een aandachtspunt.  

Informatiebeveiliging en privacy 
Sinds 25 mei 2018 is de wet Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van kracht. Wij zijn ons bewust van de risico’s op het gebied van internetbeveiliging en de gevaren 
van cyberaanvallen, evenals van onze eigen verantwoordelijkheid in het omgaan met data. Het niet 
voldoen aan de AVG kan tot hoge boetes leiden. De toenemende afhankelijkheid van internet, ook 
in het onderwijs, betekent dat cybersecurity hoog op onze agenda blijft staan.

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 tot 
een minimum te beperken.

Rapportage toezichthoudende orgaan
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de realisatie van doelstellingen, financiën, het financieel 
beheer, risico’s en het functioneren van het College van Bestuur. In het jaar 2018 heeft een audit-
commissie de Raad van Toezicht 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).
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6.7 Aanvullende informatie WEB

Het ministerie van OCW heeft een aantal specifieke thema’s benoemd in de notitie Helderheid in de 
bekostiging 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 

overeenkomst 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 2018 zijn 2 studenten vanwege persoonlijke 

omstandigheden uitgestroomd en 1 student wegens het behalen van een 

diploma.

Verzorgen van onderwijs 

in geïntegreerde trajecten 

educatie en beroepsonderwijs

Op 1 oktober 2018 verzorgde het Nova College voor 20 studenten 

onderwijs in een geïntegreerd traject.

Studenten die veranderen

van opleiding/leerweg

Uit de vergelijking van peildatum 1 februari 2019 met peildatum 1 oktober 

2018 blijkt dat 439 studenten naar een ander crebo zijn overgestapt; het 

aantal dat naar een andere leerweg is overgestapt is 33, waarvan 31 van 

bol naar bbl en 2 van bbl naar bol.

Bedrijven waarvoor 

maatwerktrajecten 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.

Het Nova College heeft geen samenwerkingsovereenkomsten met vo-instellingen afgesloten. 
Wanneer vo-scholen een leerling overdragen aan het Vavo, dan wordt hiervoor een uitbestedings-
overeenkomst opgesteld. 

Het Nova College programmeert haar onderwijs in overeenstemming met de wettelijke nominale 
studieduur.

Maritieme contractactiviteiten
Het Nova College heeft haar maritieme contractactiviteiten ondergebracht bij Nova Contract, 
dat 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 onderwijs-
locatie in contact met toekomstige maritieme collega’s en door interactie doen zij praktische 
vaardigheden op. De contractactiviteiten worden niet gefinancierd met publieke middelen. 
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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 
voor 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 2018

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa
(in euro's)

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 42.980.113 41.689.298

Totaal vaste activa 42.980.113 41.689.298

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 4.048.029 3.768.173
1.2.4 Liquide middelen 35.193.965 35.527.122

Totaal vlottende activa 39.241.994 39.295.295

Totaal Activa 82.222.107 80.984.593

Passiva
(in euro's)

2.1 Eigen vermogen 60.996.129 61.385.493

2.2 Voorzieningen 4.262.000 3.340.000

2.3 Langlopende schulden 1.035.914 1.111.713

2.4 Kortlopende schulden 15.928.064 15.147.387

Totaal Passiva 82.222.107 80.984.593

31 dec. 2018 31 dec. 2017

31 dec. 2018 31 dec. 2017

Jaarrekening 2018
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018

(in euro's)

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 96.442.576 94.470.000 93.205.628
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies 1.027.576 1.050.000 1.267.813

overige overheden
3.3 Wettelijke college- / cursus- / 1.388.876 1.175.000 1.293.237

examengelden
3.4 Baten werk i.o.v. derden 4.271.442 4.512.712 4.848.909
3.5 Overige baten 5.263.318 5.336.442 5.563.666

Totaal baten 108.393.788 106.544.154 106.179.253

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 80.483.311 76.802.448 77.417.589
4.2 Afschrijvingen 3.871.288 3.892.865 4.111.975
4.3 Huisvestingslasten 7.300.419 7.800.600 7.046.734
4.4 Overige lasten 17.076.182 17.945.241 15.390.906

Totaal lasten 108.731.200 106.441.154 103.967.204

Saldo baten en lasten -337.412 103.000 2.212.049

6 Financiële baten en lasten -51.952 - -32.252

Saldo financiële baten en lasten -51.952 - -32.252

Resultaat -389.364 103.000 2.179.797

Begroting 2018 Werkelijk 2017Werkelijk 2018

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018

(in euro's)

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 96.442.576 94.470.000 93.205.628
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies 1.027.576 1.050.000 1.267.813

overige overheden
3.3 Wettelijke college- / cursus- / 1.388.876 1.175.000 1.293.237

examengelden
3.4 Baten werk i.o.v. derden 4.271.442 4.512.712 4.848.909
3.5 Overige baten 5.263.318 5.336.442 5.563.666

Totaal baten 108.393.788 106.544.154 106.179.253

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 80.483.311 76.802.448 77.417.589
4.2 Afschrijvingen 3.871.288 3.892.865 4.111.975
4.3 Huisvestingslasten 7.300.419 7.800.600 7.046.734
4.4 Overige lasten 17.076.182 17.945.241 15.390.906

Totaal lasten 108.731.200 106.441.154 103.967.204

Saldo baten en lasten -337.412 103.000 2.212.049

6 Financiële baten en lasten -51.952 - -32.252

Saldo financiële baten en lasten -51.952 - -32.252

Resultaat -389.364 103.000 2.179.797

Begroting 2018 Werkelijk 2017Werkelijk 2018
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -337.412 2.212.049

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 3.871.288 4.111.975
- mutaties voorzieningen 922.000 848.000

4.455.876 7.172.024

Verandering in vlottende middelen:
- vorderingen -279.856 345.408
- schulden 759.222 1.568.334

479.366 1.913.742

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.935.242 9.085.766

Ontvangen interest 22 10.570
Betaalde interest -30.519 -32.509

-30.497 -21.939

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.904.745 9.063.827

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -5.162.103 -2.518.554
Desinvesteringen materiële vaste activa - 146.783

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.162.103 -2.371.771

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -75.799 -75.799

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -75.799 -75.799

Mutatie liquide middelen -333.157 6.616.257

Beginstand liquide middelen 35.527.122 28.910.865
Mutatie liquide middelen -333.157 6.616.257

Eindstand liquide middelen 35.193.965 35.527.122

20172018
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.

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018 en de 
geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018

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 2017 geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 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.



90 Jaarverslag 2018 ROC Nova College

Eigen vermogen

Algemene reserve en bestemde reserves
De algemene reserve en bestemde reserves worden gevormd uit de resultaten tot en met het boekjaar 2018.
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.

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 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad (12-maands voortschrijdend gemiddelde) 103,8%. 
De actuele dekkingsgraad van het ABP bedroeg op dat moment 97,0%. De actuele 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 (beleidsdekkingsgraad) 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 2018

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 2018
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 1 januari 2018 8.182.910 25.741.381 6.251.776 1.513.231 41.689.298

•  Aanschafwaarde desinvesteringen - - - - -
•  Afschrijvingen desinvesteringen - - - - -
•  Ingebruikname activa in uitvoering - - 302.753 -302.753 -
•  Investeringen - 377.600 1.412.337 3.372.166 5.162.103
•  Afschrijvingen -37.597 -2.338.803 -1.494.888 - -3.871.288

Totaal mutaties -37.597 -1.961.203 220.202 3.069.413 1.290.815

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde 10.012.847 78.192.140 39.998.598 4.582.644 132.786.229
Cumulatieve afschrijving -1.867.534 -54.411.962 -33.526.620 - -89.806.116

Boekwaarde per 31 december 2018 8.145.313 23.780.178 6.471.978 4.582.644 42.980.113

WOZ en verzekerde waarde gebouwen
Bedrag Peildatum

(in euro's)

WOZ-waarde gebouwen en terreinen 49.591.000 01-01-2017
Verzekerde waarde gebouwen 88.620.858 31-12-2018

De gebouwen vormen de belangrijkste activa. De WOZ-waarde is weliswaar ten opzichte van 2017 afgenomen 
met € 728.000 (-1,45%). maar de WOZ-waarde is nog steeds ruimschoots hoger dan de boekwaarde.
De verzekerde waarde is ten opzichte van 2017 niet gewijzigd.
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1.2.2 Vorderingen

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

1.2.2.1 Debiteuren 1.953.630 1.419.593
1.2.2.3 Vorderingen op gemeenten en GR's 166.849 115.652
1.2.2.6 Vorderingen op personeel 14.624 14.437
1.2.2.7 Studenten / deelnemers / cursisten 380.342 444.783
1.2.2.10 Overige vorderingen 19.710 23.353
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 807.037 922.623
1.2.2.15 Overlopende activa overige 713.159 877.724
1.2.2.16 Voorziening oninbaarheid (MBO) -7.322 -49.992

Totaal 4.048.029 3.768.173

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

1.2.2.3 Vorderingen op gemeenten en GR's

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

•  Gemeenten en overige instellingen 2017 - 115.652
•  Gemeenten en overige instellingen 2018 166.849 -

Totaal 166.849 115.652

1.2.2.15 Overlopende activa overige 

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

•  Nog te ontvangen bedragen 535.870 637.719
•  Nog te ontvangen overige projecten 40.292 -
•  Nog te ontvangen deelnemersbijdragen 136.997 240.005

Totaal 713.159 877.724

Nog te ontvangen overige projecten

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

•  Erasmus + 2015-2017 36.864 -
•  House of Skills - ESF 633 -
•  House of Skills - EFRO 2.795 -

Totaal 40.292 -
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1.2.2.16 Voorziening oninbaarheid (MBO)

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

Stand per 1 januari 2018 49.992 60.492

Onttrekking -42.670 -10.500
Dotatie - -

Stand per 31 december 2018 7.322 49.992

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

1.2.4 Liquide middelen

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

1.2.4.1 Kasmiddelen 22.284 32.863
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 35.171.681 35.494.259

Totaal 35.193.965 35.527.122

Alle tegoeden zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking met uitzondering van de bankgaranties van € 118.404. 

2.1 Eigen vermogen

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

Stand per Resultaat Overige Stand per
1 januari 2018 mutaties 31 december

2018 2018 2018
(in euro's)

2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.1 •  Algemene reserve (publiek) 61.071.298 -414.522 - 60.656.776

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)
2.1.1.3 •  Bestemmingsreserve private activiteiten 314.195 25.158 - 339.353

Totaal 61.385.493 -389.364 - 60.996.129

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

2018 mutaties 2018
(in euro's)

2.2.1 Personele voorzieningen
2.2.1.2 Verlofsparen en sabbatical leave 1.420.000 147.500 385.500 42.000 1.700.000
2.2.1.4 Jubileumvoorziening 703.000 83.000 91.000 18.000 729.000
2.2.1.5 Werkloosheidsbijdragen 1.207.000 600.000 1.209.000 6.000 1.822.000
2.2.2 Voorziening verlieslatende contracten 10.000 10.000 11.000 - 11.000

Totaal 3.340.000 840.500 1.696.500 66.000 4.262.000

Onderverdeling standen per 31 december 2018

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

2.2.1.2 Verlofsparen en sabbatical leave 218.000 852.000 630.000 1.700.000
2.2.1.4 Jubileumvoorziening 48.000 130.000 551.000 729.000
2.2.1.5 Werkloosheidsbijdragen 410.000 1.067.000 345.000 1.822.000
2.2.2 Voorziening verlieslatende contracten 11.000 - - 11.000

Totaal 687.000 2.049.000 1.526.000 4.262.000

Verlofsparen en sabbatical leave
Voor de medewerkers die in het jaar 2018 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. De grondslag voor de berekening van de voorziening vormt het feitelijk gebruik van de regeling. In vergelijking met
het jaar 2017 hebben in 2018 meer medewerkers gebruik gemaakt van de regeling, waardoor het saldo van de voorziening is
gestegen. De disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde per 31 december 2018 is 0,31% en is ten opzichte
van voorgaand jaar gedaald (2017: 1,10%).

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 2018 is 0,61% en is ten opzichte van
voorgaand jaar gedaald (2017: 0,88%).

Werkloosheidsbijdragen
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 2018 is 0,20% en is ten opzichte van
voorgaand jaar gedaald (2017: 0,51%).

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.2018 31 dec.2017
(in euro's)

2.3.7 Overige langlopende schulden 1.035.914 1.111.713

Totaal 1.035.914 1.111.713

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 2018 totaal
1 jan.2018 1 jan.2018 1 jan.2018 2018 31 dec.2018

(in euro's)

•  Stichting Kennemer-Cios 1.111.713 75.799 1.187.512 - 75.799 1.111.713

1.111.713 75.799 1.187.512 - 75.799 1.111.713

Onderverdeling standen per 31 december 2018

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

31 dec.2018 31 dec.2018 31 dec.2018
(in euro's)

•  Stichting Kennemer-Cios 1.111.713 75.799 1.035.914 303.195 732.719

1.111.713 75.799 1.035.914 303.195 732.719

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.2018 31 dec.2017
(in euro's)

2.4.2 Schulden aan andere deelnemingen 6.050 32.718
2.4.4 Schulden aan OCW / EZ 899.316 -
2.4.6 Schulden aan gemeenten en GRn 77.543 25.557
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten 142.465 121.284
2.4.8 Crediteuren 1.705.026 1.469.326
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.745.365 3.627.714
2.4.10 Pensioenen 959.990 912.972
2.4.12 Overige kortlopende schulden 156.399 118.222
2.4.13 Vooruit ontvangen college-, cursus-, les- en examengelden 553.748 907.721
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW / EZ 1.955.777 2.236.786
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 293.727 335.688
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 833.894 702.208
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 3.648.233 3.236.649
2.4.18 Te betalen interest 21.455 -
2.4.19 Overige overlopende passiva 929.076 1.420.542

Totaal 15.928.064 15.147.387

In 2017 werd een schuld aan Stichting Examenservice Transport en logistiek ad € 5.445 verantwoord onder de post
crediteuren. Deze wordt vanaf 2018 onder de post schulden aan andere deelnemingen gepresenteerd. 
De vergelijkende cijfers van 2017 zijn hierop aangepast.

2.4.2 Schulden aan andere deelnemingen

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

•  Stichting Techniekcampus Techport 6.050 27.273
•  Stichting Examenservice Transport en logistiek - 5.445

Totaal 6.050 32.718

2.4.4 Schulden aan OCW / EZ

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

•  Techport MBO (RIF) 899.316 -

Totaal 899.316 -

De niet-bestede subsidie voor het project Techport MBO (RIF) is per ultimo 2018 verantwoord onder de post schulden
aan OCW / EZ in verband met de afloop van het project in 2018. Per ultimo 2017 was het saldo nog te besteden voor dit
project verantwoord onder de post vooruit ontvangen subsidies OCW / EZ.
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2.4.6 Schulden aan gemeenten en GRn

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

2017 verslagjaar 31 december 31 december
2018 2018

(in euro's)

•  Gem.Amsterdam "Aanval op de Uitval 2017-2018" 41.483 87.000 87.000 87.000 -
•  Gem.Amsterdam "Aanval op de Uitval 2018-2019" - 87.000 34.091 34.091 52.909
•  Gem.Haarlem "Jobcoach werkt 2017" -5.000 30.000 35.000 35.000 -5.000
•  Gem.Haarlem "Entree Zorg voor de Buurt" -10.926 70.500 34.515 34.515 35.985
•  Gem.Haarlem "Jobcoach 2018" - 40.000 45.000 45.000 -5.000
•  Gem.Haarlem "VSV Coach 2018" - 30.000 32.010 32.010 -2.010
•  Gem.Haarlem "Entree werkt 2018" - 15.000 14.341 14.341 659

Totaal 25.557 359.500 281.957 281.957 77.543

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

2.4.9.1 Loonheffing 3.711.525 3.587.824
2.4.9.2 Omzetbelasting 35.613 41.074
2.4.9.3 Premies sociale verzekeringen -1.773 -1.184

Totaal 3.745.365 3.627.714
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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 2017
(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 24.991
•  Lerarenbeurs 2017-2018 854063 20-09-2017 168.259 ja 133.708
•  Lerarenbeurs 2018-2019 928259 20-09-2018 163.852 nee -
•  Zij-instroom 501620 21-01-2013 57.000 ja 5.627
•  Zij-instroom 682201 20-02-2015 160.000 ja 12.510
•  Zij-instroom 769740 15-04-2016 140.000 ja 17.035
•  Zij-instroom 865475 19-12-2017 160.000 nee 96.400
•  Zij-instroom 140.000 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 232.205
•  Voorz. leermiddelen minimagezinnen '18-'19 926389 21-08-2018 231.026 nee -
•  Salarismix 2018 884231 22-01-2018 2.372.617 ja -

Totaal 4.368.630 701.526

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

2017 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 24.991 - - 118.557 93.566 24.991
•  Lerarenbeurs 2017-2018 133.708 -8.461 93.340 153.452 118.545 31.907
•  Lerarenbeurs 2018-2019 - 163.852 39.002 163.852 39.002 124.850
•  Zij-instroom 5.627 - - 57.000 51.373 5.627
•  Zij-instroom 12.510 - - 160.000 147.490 12.510
•  Zij-instroom 17.035 - - 140.000 122.965 17.035
•  Zij-instroom 96.400 - 40.155 160.000 103.755 56.245
•  Zij-instroom - 140.000 42.246 140.000 42.246 97.754
•  Voorz. leermiddelen minimagezinnen '16-'17 115.381 - - 115.381 - 115.381
•  Voorz. leermiddelen minimagezinnen '17-'18 232.205 - - 234.602 2.397 232.205
•  Voorz. leermiddelen minimagezinnen '18-'19 - 231.026 53.929 465.628 56.326 177.097
•  Salarismix 2018 - 2.372.617 2.372.617 2.372.617 2.372.617 -

Totaal 701.526 2.899.034 2.641.289 4.588.425 3.393.949 959.271
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G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving Toewijzing Toewijzing Bedrag Saldo per

Kenmerk Datum toewijzing 31 december
2017

(in euro's)

•  Schoolmaatschappelijk werk 777649 20-01-2017 302.908 -
•  Schoolmaatschappelijk werk 874314 22-01-2018 285.702 -
•  Techport MBO (RIF) 646857 20-10-2014 2.000.000 767.575

Totaal 2.588.610 767.575

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

2017 verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar ultimo
 verslagjaar

(in euro's)

•  Schoolmaatschappelijk werk - - - 302.908 302.908 -
•  Schoolmaatschappelijk werk - 285.702 285.702 285.702 285.702 -
•  Techport MBO (RIF) 767.575 300.000 168.259 2.000.000 1.100.684 899.316

Totaal 767.575 585.702 453.961 2.588.610 1.689.294 899.316

De niet-bestede subsidie voor het project Techport MBO (RIF) is per ultimo 2018 verantwoord onder de post schulden
aan OCW / EZ in verband met de afloop van het project in 2018.

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

Kenmerk Datum toewijzing 31 december partners
2017 2018

(in euro's)

•  Doorstroom mbo-hbo DHBO18007 27-03-2018 150.000 - -

•  Praktijkroute zorg (RIF) 940713 23-05-2016 261.048 -4.467 -

•  Programmagelden VSV 17718 14-11-2016 2.840.760 574.522 171.000
•  Smart 3D maker education (RIF) 1190718 23-05-2017 1.054.431 197.630 -

Totaal 4.306.239 767.685 171.000

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

2017 verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar ultimo
 verslagjaar

(in euro's)

•  Doorstroom mbo-hbo - 150.000 2.484 150.000 2.484 147.516
•  Praktijkroute zorg (RIF) -4.467 52.210 47.852 195.787 195.896 -109
•  Programmagelden VSV 574.522 710.190 457.593 2.130.570 1.132.451 656.119
•  Smart 3D maker education (RIF) 197.630 210.886 215.536 579.937 386.957 192.980

Totaal 767.685 1.123.286 723.465 3.056.294 1.717.788 996.506
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2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies

(in euro's)

Stand per 1 januari 2018 335.688
Af: vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten 41.961

Stand per 31 december 2018 293.727

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.2018 31 dec.2017
(in euro's)

•  Vooruit ontvangen termijnen 745.489 570.433
•  Vooruit ontvangen bedragen 88.405 131.775

Totaal 833.894 702.208

Vooruit ontvangen termijnen

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

•  Erasmus + 2016-2018 16.538 21.620
•  Erasmus + 2017-2019 - 172.707
•  Erasmus + 2018-2020 238.174 -
•  Plusvoorziening ROC Amsterdam 357.851 253.753
•  Overige projecten 132.926 122.353

Totaal 745.489 570.433

Overige projecten

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

31 dec.2017 verslagjaar verslagjaar 31 dec.2018 31 dec.2018
(in euro's)

•  St. Onderwijs arbeidsm.fonds "Versnelling prof. dialoog" 19.175 40.454 10.478 31.757 8.697
•  Cofinanciering Praktijkroute zorg 30.000 30.000 - - 30.000
•  Cofinanciering Smart 3D maker education 73.178 188.400 49.649 94.171 94.229

Totaal 122.353 258.854 60.127 125.928 132.926

2.4.19 Overige overlopende passiva

31 dec.2018 31 dec.2017
(in euro's)

•  Nog te betalen bedragen 854.426 1.339.345
•  Accountantskosten 74.650 81.197

Totaal 929.076 1.420.542

In 2017 werden verschuldigde bedragen aan Stichting Techniekcampus Techport ad € 27.273 verantwoord onder de post nog
te betalen bedragen. Deze worden vanaf 2018 onder de post schulden aan andere deelnemingen gepresenteerd.
De vergelijkende cijfers van 2017 zijn hierop aangepast.
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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 2018 is € 295.257.

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 (2017: circa € 9 miljoen).

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

•  Korter dan 1 jaar 2.584.145
•  Eén tot vijf jaar 4.927.088
•  Langer dan vijf jaar 756.165

Overige verplichtingen
Behalve bovenstaande verplichtingen zijn er nog andere verplichtingen; deze bedragen circa € 8 miljoen. Dit betreffen 
onder meer verplichtingen inzake schoonmaakwerkzaamheden (€ 2,2 miljoen), uitbesteed onderwijs (€ 1,4 miljoen), 
energie (€ 1,0 miljoen), kopieerwerkzaamheden (€ 0,9 miljoen), onderhoud (€ 0,6 miljoen), netwerk (€ 0,5 miljoen), nieuw-
bouw Zijlweg (€ 0,4 miljoen), catering (€ 0,3 miljoen), software (€ 0,2 miljoen) en verzekeringen (€ 0,2 miljoen). 

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

•  Korter dan 1 jaar 6.156.000
•  Eén tot vijf jaar 1.887.321
•  Langer dan vijf jaar -

Garantstellingen
Op jaareinde bedragen de voorwaardelijke verplichtingen uit hoofde van verstrekte garanties aan derden € 118.404.
De specificatie van de verstrekte bankgaranties per 31 december 2018 is als volgt:
 - bankgarantie ter waarde van € 15.216 aan RpG Vastgoed B.V.;
 - bankgarantie ter waarde van € 53.231 aan Cultural Investments Holding B.V;
 - en een bankgarantie ter waarde van € 49.957 aan Dreesweg C.V.

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 geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018

3.1 Rijksbijdragen

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

3.1.1 Rijksbijdragen OCW / EZ
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 84.559.574 82.505.000 81.488.159
3.1.2 Overige subsidies OCW / EZ
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 11.883.002 11.965.000 11.717.469

Totaal 96.442.576 94.470.000 93.205.628

De rijksbijdragen zijn in totaal circa € 2,0 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 € 1,7 miljoen als resultaat van compensatie voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 en
inhouding op de bekostiging 2018 van mbo-instellingen voor regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst, een hogere lumpsum
voor vavo van circa € 0,2 miljoen als resultaat van compensatie voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 en een hogere
lumpsum voor wachtgeld van circa € 0,1 miljoen.
De realisatie van de Overige subsidies OCW is circa € 0,1 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 € 0,4 miljoen lager dan begroot. Dit komt voort uit een lager resultaatafhankelijk budget van kwaliteitsafspraken van circa
€ 0,4 miljoen (circa € 0,7 miljoen minder voor studiewaarde en circa € 0,3 miljoen meer voor VSV).

In vergelijking met het jaar 2017 zijn de rijksbijdragen per saldo met circa € 3,2 miljoen toegenomen en bestaan voornamelijk uit
de volgende componenten. Als gevolg van hoger landelijk budget is er is een stijging van de lumpsum voor het beroepsonderwijs
met circa € 2,5 miljoen. Ook heeft de minister van OCW circa € 0,5 miljoen meer middelen beschikbaar gesteld voor vavo als
gevolg van hoger landelijk budget en een hoger aandeel van het Nova College in de landelijke totalen. De realisatie van overige
subsidies OCW is circa € 0,2 miljoen hoger, voornamelijk doordat er meer middelen beschikbaar gesteld zijn voor de
kwaliteitafspraken.

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

•  Geoormerkte OCW subsidies 3.818.715 3.465.000 1.491.343
•  Niet geoormerkte OCW subsidies 8.064.287 8.500.000 10.226.126

Totaal 11.883.002 11.965.000 11.717.469

Geoormerkte OCW subsidies

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

•  Voorziening leermiddel   53.929 - 2.397
•  Salarismix leraren MBO   2.372.617 2.242.651 -
•  Doorstroom MBO-HBO 2.484 - -
•  Lerarenbeurs 132.342 - 88.407
•  Regeling Zij-instroom 82.401 - 288.345
•  Praktijkroute zorg (RIF) 47.852 64.642 102.291
•  Programmagelden VSV 457.593 520.190 472.493
•  Schoolmaatschappelijk Werk 285.702 300.000 310.335
•  Techport MBO (RIF) 168.259 260.000 55.654
•  Smart 3D maker educatio (RIF) 215.536 77.517 171.421

Totaal 3.818.715 3.465.000 1.491.343
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Niet geoormerkte OCW subsidies

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

•  Kwaliteitsafspraken 8.064.287 8.500.000 7.706.945
•  Vergoeding salarismix - - 2.318.863
•  Prestatiebox MBO (variabel) - - 200.000
•  Wettelijke rente BVE - - 318

Totaal 8.064.287 8.500.000 10.226.126

3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

3.2.1 Participatiebudget 732.105 900.000 954.543
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 295.471 150.000 313.270

Totaal 1.027.576 1.050.000 1.267.813

In 2017 werd de subsidie vaccinatie stageplaatsen zorg ad € 58.500 van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
verantwoord onder de post overige baten. Deze worden vanaf 2018 onder de post overige overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden gepresenteerd. De vergelijkende cijfers van 2017 zijn hierop aangepast.

3.2.1 Participatiebudget

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

3.2.1.1 Participatiebudget Educatie 732.105 900.000 954.543

Totaal 732.105 900.000 954.543

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 217.918 150.000 254.770
3.2.2.3 Overige overheden 77.553 - 58.500

Totaal 295.471 150.000 313.270

3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

3.3.2 Cursusgelden sector MBO 1.388.876 1.175.000 1.293.237

Totaal 1.388.876 1.175.000 1.293.237
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3.4 Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

3.4.1 Contractonderwijs
3.4.1.1 Contractonderwijs (exclusief inburgering) 4.271.442 4.512.712 4.848.909

Totaal 4.271.442 4.512.712 4.848.909

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben minder leerlingen uitbesteed ten opzichte van voorgaand jaar waardoor 
circa € 0,5 miljoen minder baten zijn gerealiseerd. Nova Contract heeft ten opzichte van 2017 circa € 0,1 miljoen minder
maatwerk voor bedrijven en instellingen geoffreerd en uitgevoerd.

3.5 Overige baten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

3.5.1 Opbrengst verhuur 1.051.464 984.500 1.024.131
3.5.2 Detachering personeel 443.192 255.041 567.523
3.5.6 Deelnemersbijdragen (MBO) 2.412.350 2.845.634 2.425.412
3.5.10 Overige 1.356.312 1.251.267 1.546.600

Totaal 5.263.318 5.336.442 5.563.666

De overige baten zijn in vergelijking met 2017 circa € 0,3 miljoen lager. Dit is voornamelijk het gevolg dat in 2017 een 
bijdrage is ontvangen van Stichting Steunfonds voor aanschaf boeken van ruim € 0,2 miljoen.

In 2017 werd de subsidie vaccinatie stageplaatsen zorg ad € 58.500 van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
verantwoord onder de post overige baten. Deze worden vanaf 2018 onder de post overige overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden gepresenteerd. De vergelijkende cijfers van 2017 zijn hierop aangepast.

3.5.10 Overige

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

3.5.10.2 Overige subsidies 736.221 748.767 602.233
3.5.10.3 Overige baten 620.091 502.500 944.367

Totaal 1.356.312 1.251.267 1.546.600
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4.1 Personeelslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen 57.648.661 56.842.321
4.1.1.2 Sociale lasten 7.840.449 7.345.533
4.1.1.5 Pensioenlasten 8.340.495 7.957.693

73.829.605 72.875.428 72.145.547

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 1.751.099 750 1.539.876
4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst 3.067.875 2.179.720 2.234.749
4.1.2.3 Overige 2.167.581 1.784.250 1.862.448

6.986.555 3.964.720 5.637.073

4.1.3 Ontvangen vergoedingen
4.1.3.3 Overige uitkeringen, die de personeelslasten verminderen -332.849 -37.700 -365.031

-332.849 -37.700 -365.031

Totaal 80.483.311 76.802.448 77.417.589

De personele lasten zijn € 3,7 miljoen hoger dan begroot door grotere personele bezetting, meer personeel niet in loondienst en
een hogere dotatie aan de voorziening werkloosheidsbijdragen. In vergelijking met het jaar 2017 zijn de lasten € 3,1 miljoen
hoger als gevolg de grotere personele bezetting en meer personeel niet in loondienst.

Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar fulltime
equivalenten 1008 (2017: 988). In 2018 waren er gemiddeld 1001 fte's werkzaam bij de Stichting voor Educatie en
Beroepsonderwijs (2017: 980). Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.

4.2 Afschrijvingen

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa
4.2.2.1 Terreininrichting, gebouwen en verbouwingen 2.376.400 2.276.938 2.580.645
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 1.494.888 1.615.927 1.531.330

Totaal 3.871.288 3.892.865 4.111.975
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4.3 Huisvestingslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

4.3.1 Huurlasten 3.265.785 3.365.960 3.165.530
4.3.2 Verzekeringslasten 69.365 70.880 68.324
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 1.425.133 1.742.460 1.379.465
4.3.4 Energie en water 915.647 1.036.500 848.859
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.254.286 1.240.000 1.219.786
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 320.259 344.800 328.409
4.3.8 Overige huisvestingslasten 49.944 - 36.361

Totaal 7.300.419 7.800.600 7.046.734

Door de classificatie van de huurovereenkomst van een onderwijspand als een langlopende schuld, maakt een bedrag
van € 106.318 geen deel uit van de post huur. Dit bedrag wordt verantwoord als aflossing op de uitstaande verplichting
en als rentelast.

Onder de post onderhoudslasten (klein onderhoud) worden ook de kosten van groot onderhoud verantwoord, aangezien Nova
College sinds 2016 niet langer gebruikmaakt van de mogelijkheid tot het vormen van een onderhoudsvoorziening.

De onderhoudslasten zijn per saldo € 0,3 miljoen achtergebleven bij de begroting. Dit komt enerzijds door een
onderschrijding van de post klein onderhoud en kleine aanpassingen (€ 0,9 miljoen) en anderzijds door een overschrijding van
de post meerjarenonderhoud, onderhoudscontracten en correctief-/klachtenonderhoud (€ 0,6 miljoen). De onderuitputting bij
de post energie en water (€ 0,1 miljoen) komt voornamelijk voort uit het feit dat de daadwerkelijke energieprijzen lager waren
dan waar bij de begroting rekening mee kon worden gehouden.

4.4 Overige lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

4.4.1 Administratie en beheer 8.459.730 9.051.400 7.434.422
4.4.2 Inventaris en apparatuur 2.043.047 2.070.000 1.436.142
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 4.538.889 4.901.234 4.349.998
4.4.5 Overige 2.034.516 1.922.607 2.170.344

Totaal 17.076.182 17.945.241 15.390.906

Op de post administratie en beheer is ruim € 1,0 miljoen meer uitgegeven dan in 2017. Oorzaken hiervoor zijn een hogere
besteding aan promotiekosten (€ 0,4 miljoen; met name het doorontwikkelen van de website, het relatiemagazine Jij & Nova
en extra activiteiten ten behoeve van de profilering van Nova-vestigingen en haar specifieke opleidingen), software
(€ 0,2 miljoen; met name op het gebied van cybersecurity, cloudservice en Facility Management), uitbestede advies-
werkzaamheden (€ 0,2 miljoen, waaronder het actualiseren van het strategisch beleidsplan 2019-2022) en catering
(€ 0,1 miljoen; met name Nova Bootcamp en CIOS 70 jaar).
De stijging bij de post inventaris en apparatuur wordt grotendeels veroorzaakt door een bezuiniging op de aanvulling en het
onderhoud van computerapparatuur in 2017 (€ 0,5 miljoen).
De stijging bij de post leer- en hulpmiddelen (directe onderwijskosten) is grotendeels te verklaren door hogere kosten voor
buitenschoolse activiteiten bij de vestiging IJsbaanlaan (€ 0,2 miljoen).

De post administratie en beheer is € 0,6 miljoen lager uitgekomen dan begroot, omdat er minder is uitgegeven aan
promotiekosten (waaronder € 0,3 miljoen bij Marketing en Communicatie en € 0,2 miljoen bij CIOS).
De onderuitputting op de post leer- en hulpmiddelen (directe onderwijskosten, € 0,4 miljoen) wordt grotendeels veroorzaakt
door het achterblijven van de post leskosten bij vestiging Steve Bikostraat (€ 0,1 miljoen; vnl. in verband met het on hold
zetten van de ontwikkeling van de doorlopende leerlijnen door uitstel van het vertrek van het Hoofdvaart College), de vestiging
Tetterodestraat (€ 0,1 miljoen) en door het achterblijven van de post begeleiding, activiteiten en service bij vestiging
IJsbaanlaan (€ 0,2 miljoen; enerzijds door een actieve terugdringing van de kosten voor de studenten en anderzijds door het
uitstellen van de ambitie om het aantal projectweken te verhogen).
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Accountantslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

•  Kosten onderzoek jaarrekening (Deloitte Accountants B.V.) 91.000 85.950 85.950
•  Andere controleopdrachten (Deloitte Accountants B.V.) 26.000 22.500 25.497
•  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

Totaal 117.000 120.550 139.119

De accountantslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. De hier gepresenteerde
accountantslasten 2018 bestaan uit reeds gefactureerde bedragen en een inschatting van de nog te verwachten kosten.
De accountantslasten 2017 betreffen de definitieve bedragen.

6.1 Financiële baten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 22 - 257

Totaal 22 - 257

6.2 Financiële lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk
2018 2018 2017

(in euro's)

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 51.974 - 32.509

Totaal 51.974 - 32.509

De rentelasten zijn in 2018 relatief een stuk hoger dan in 2017. Dit komt voornamelijk omdat onze huisbankier vanaf
1 november 2018 een negatieve creditrente in rekening brengt over de rekening-couranttegoeden die bij haar worden
aangehouden, indien deze tegoeden een zekere drempel overschrijden.
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Voorstel resultaatbestemming geconsolideerd

Het geconsolideerde resultaat over het boekjaar 2018 is € 389.364 negatief.

Het enkelvoudige resultaat van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs is € 386.377 negatief.
Voorgesteld wordt het negatieve saldo uit de publieke activiteiten van € 414.522 te ontrekken aan de algemene reserve
publiek en het positieve saldo uit private activiteiten van € 28.145 toe te voegen aan de bestemmingsreserve private activiteiten.

Het enkelvoudige resultaat van Stichting Nova Contract is € 2.987 negatief.
Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van Stichting Nova Contract te ontrekken 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 2018
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa
(in euro's)

1.1 Vaste activa

1.1.1 Immateriële vaste activa - -
1.1.2 Materiële vaste activa 42.980.114 41.689.299
1.1.3 Financiële vaste activa - -

Totaal vaste activa 42.980.114 41.689.299

1.2 Vlottende activa

1.2.1 Voorraden - -
1.2.2 Vorderingen 4.031.392 3.825.885
1.2.3 Effecten - -
1.2.4 Liquide middelen 35.057.219 35.370.865

Totaal vlottende activa 39.088.611 39.196.750

Totaal Activa 82.068.725 80.886.049

Passiva
(in euro's)

2.1 Eigen vermogen 60.956.169 61.342.546

2.2 Voorzieningen 4.251.000 3.330.000

2.3 Langlopende schulden 1.035.915 1.111.713

2.4 Kortlopende schulden 15.825.641 15.101.790

Totaal Passiva 82.068.725 80.886.049

31 dec. 2018 31 dec. 2017

31 dec. 2018 31 dec. 2017
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018

(in euro's)

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 96.442.576 94.470.000 93.205.628
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies 1.027.576 1.050.000 1.267.814

overige overheden
3.3 Wettelijke college- / cursus- / 1.388.876 1.175.000 1.293.237

examengelden
3.4 Baten werk i.o.v. derden 3.776.820 4.082.712 4.245.796
3.5 Overige baten 4.936.485 4.709.588 5.220.032

Totaal baten 107.572.333 105.487.300 105.232.507

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 79.674.675 75.909.528 76.653.665
4.2 Afschrijvingen 3.871.288 3.892.865 4.111.975
4.3 Huisvestingslasten 7.302.757 7.800.000 7.044.814
4.4 Overige lasten 17.058.038 17.784.907 15.219.399

Totaal lasten 107.906.758 105.387.300 103.029.853

Saldo baten en lasten -334.425 100.000 2.202.654

6 Financiële baten en lasten -51.952 - -32.210

Saldo financiële baten en lasten -51.952 - -32.210

Resultaat -386.377 100.000 2.170.444

Werkelijk 2018 Begroting 2018 Werkelijk 2017



113

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2018

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. 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.

Model E 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.2018 2018 2018 BW ja / nee
(in euro's) (in euro's) (in euro's) ja / nee

Stichting Nova Contract 39.960 -2.987 2.055.930 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 2018 bedroegen de aankopen van goederen
en diensten van deze stichting € 477.764 en de verkopen van goederen en diensten aan deze stichting € 756.709. Per 31
december 2018 bedroegen de vorderingen op deze stichting € 473.554, terwijl de schulden aan deze stichting uitkwamen op
€ 95.787.
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Rekening-courant Stichting Nova Contract

31 dec. 2018 31 dec. 2017
(in euro's)

•  Vordering 473.554 344.840
•  Schuld 95.787 130.416

Saldo 377.767 214.424

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

In 2018 heeft de Stichting Maritieme Academie geen activiteiten verricht.

In 2018 heeft de Stichting Examenservice Transport en Logistiek een bedrag van € 44.785 in rekening gebracht aan
de Stichting  voor Educatie en Beroepsonderwijs voor het ontwikkelen, beheren en distribueren van examens. De financiële
bijdrage komt overeen met de bijdrage die andere onderwijsinstellingen betalen voor de diensten van de Stichting
Examenservice Transport en Logistiek.

In 2018 hebben geen transacties plaatsgevonden tussen de Stichting Steunfondsen voor de Stichting voor Educatie 
en Beroepsonderwijs en de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs.

In 2018 heeft de Stichting Techniekcampus Techport een bedrag van € 35.785 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

2018 2017
(in euro's)

Eigen vermogen Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs enkelvoudig 60.956.169 61.342.546
Eigen vermogen Stichting Nova Contract enkelvoudig 39.960 42.947

Geconsolideerd eigen vermogen 60.996.129 61.385.493

Resultaat Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs enkelvoudig -386.377 2.170.444
Resultaat Stichting Nova Contract enkelvoudig -2.987 9.353

Geconsolideerd resultaat -389.364 2.179.797
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WNT-verantwoording

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling
Naam Functie Aanvang en Deeltijd- Dienst-

einde functie- factor betrekking
vervulling in in fte

2018

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

Naam Beloning plus Beloningen Subtotaal Individueel -/- Onver- Totaal
belastbare betaalbaar toepasselijk schuldigd bezoldiging

onkostenver- op termijn bezoldigings- betaald 2018
(in euro's) goedingen maximum bedrag

Dhr. J.E. Snijders 145.191 18.779 163.970 171.000 - 163.970
Dhr. E. van den Berg 57.524 7.739 65.263 70.742 - 65.263
Mevr. T.D. van den Elst 138.778 18.368 157.146 171.000 - 157.146

341.493 44.886 386.379 412.742 - 386.379

Gegevens 2017
Naam Functie Aanvang en Deeltijd- Dienst-

einde functie- factor betrekking
vervulling in in fte

2017

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

Naam Beloning plus Beloningen subtotaal Individueel Totaal
belastbare betaalbaar toepasselijk bezoldiging

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

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
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Naam Functie Aanvang en Bezoldiging Individueel -/- On-

einde functie- totaal toepasselijk verschuldigd
vervulling in bezoldigings- betaald

(in euro's) 2018 maximum bedrag

Dhr. P.M.M. Rullmann Voorzitter 1/1 - 31/12 13.088 25.650 -
Mevr. I.M.S. Frijters Lid 1/1 - 31/12 8.813 17.100 -
Mevr. A. Joustra Lid 1/1 - 31/12 5.063 17.100 -
Dhr. J.F.P. Houben Lid 1/1 - 31/12 8.813 17.100 -
Mevr. W.G. Briedé Lid 1/1 - 31/12 8.813 17.100 -
Mevr. J.L. Cuperus Lid 1/1 - 31/12 8.813 17.100 -

53.403 111.150 -

Gegevens 2017
Naam Functie Aanvang en Bezoldiging Individueel

einde functie- totaal toepasselijk
vervulling in bezoldigings-

(in euro's) 2017 maximum

Dhr. P.M.M. Rullmann Voorzitter  1/1 - 31/12 11.255 24.750
Mevr. I.M.S. Frijters Lid  1/1 - 31/12 8.255 16.500
Mevr. A. Joustra Lid  1/1 - 31/12 5.055 16.500
Dhr. J.F.P. Houben Lid  1/1 - 31/12 8.255 16.500
Mevr. W.G. Briedé Lid  1/1 - 31/12 8.255 16.500
Mevr. J.L. Cuperus Lid 1/10 - 31/12 2.064 4.159
Dhr. F.E. de Ruyter Lid  1/1 - 30/09 6.191 12.341

49.330 107.250

In 2018 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 2018 vastgestelde sectorale bezoldigingsmaximum voor de complexiteitsklasse F van 
€ 171.000, in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector.
Het aantal van 17 complexiteitspunten voor bezoldigingsklasse F is als volgt opgebouwd: 
 - driejaarsgemiddelde van de totale baten, 75 tot 125 miljoen, geeft 8 punten; 
 - driejaarsgemiddelde van het aantal studenten, 10.000 tot 20.000, geeft 4 punten; 
 - het gewogen aantal sectoren van 9 geeft 5 punten. 

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 € 386.377 negatief.
Voorgesteld wordt het negatieve saldo uit de publieke activiteiten van € 414.522 te ontrekken aan de algemene reserve
publiek en het positieve saldo uit private activiteiten van € 28.145 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

T.D. van den Elst lid

Raad van Toezicht

W.G. Briedé voorzitter

I.M.S. Frijters lid

A. Joustra lid

J.F.P. Houben lid

J.L. Cuperus lid

O.C. McDaniel lid

Haarlem, 19 juni 2019
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III OVERIGE GEGEVENS
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IV BIJLAGEN
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1 Bestuur en toezicht

College van Bestuur 
In 2018 bestond het College van Bestuur (CvB) uit:

College van Bestuur in 2018

Functie Naam Portefeuille Nevenactiviteiten

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

• Woordvoering en Marketing

 & Communicatie

• Strategie (SBP)

• Financiën, audit en 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

• Voorzitter RvT Amports

• Vicevoorzitter Techport

• Bestuurslid Stichting Techniekcampus 

Techport

• Voorzitter bestuur Estel

• Bestuurslid Sectorkamer SBB 

 Mobiliteit, Transport, Logistiek en 

Maritiem

• lid van de Amsterdam Economic Board

• Voorzitter RvT CIOS NL

• Bestuurslid Stichting Simulator Training 

Nautisch Onderwijs

Lid Mevrouw T.D. van den 

Elst

• Onderwijs

• Onderwijs en innovatie

• Organisatieontwikkeling

• Kwaliteitszorg

• Informatiemanagement

• Bedrijfsvoering

• ICT

• Studentenraad

• Lid Raad van Bestuur Stichting 

 De Broekriem

• Lid Regionaal Werkbedrijf  

Zuid-Kennemerland en IJmond

• Lid adviesraad Perspectief

• Bestuurslid Stichting Nova Contract

• Lid Raad van Advies keurmerk STOOF

• Lid sectorkamer Entree

• Lid kerngroep BTG Entree

Lid (tot 

eind mei 

2018)

De heer E. van den  

Berg

• Bedrijfsvoering, inclusief 

hrm en Finance  

operationeel

• Kwaliteitszorg/contact 

 met Inspectie van het

 Onderwijs

• ICT Beheer

• Risicomanagement

• Informatiemanagement

• Nova Contract

• Studentenraad

• Bestuurslid en voorzitter Stichting 

Steunfonds Hospice Groep 

 Haarlem e.o.

• Bestuurslid Stichting Huisvesting

• Vicevoorzitter Thema adviescommissie 

bpv

• Bestuurslid Stichting Kwaliteitsnetwerk 

mbo

• Lid ledenraad SURF

• Kerngroep onderwijs onderzoek 

 MBO Raad

• Bestuurslid Bestuur Stichting 

 Nova Contract
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Raad van Toezicht Nova College
In 2018 bestond de Raad van Toezicht (RvT) uit:

Raad van Toezicht in 2018

Naam Aandachts-

gebied

Hoofdfunctie en nevenfuncties Jaar van

benoe-

ming

Afloop 

eerste 

termijn

Afloop 

tweede

termijn

De heer P. M.M. 

Rullmann

Voorzitter; ook voorzitter 

remuneratiecommissie en 

lid onderwijscommissie

Onderwijs • Voorzitter SURF (tot juni 2018)

• Lid Commissie Gedragscode 

Hoger Onderwijs

• Bestuurslid QANU

• Voorzitter bestuur OMVH de 

Wittenberg (tot maart 2018)

• Bestuurslid Khan Academy NL

• Bestuurslid SGV

• Voorzitter Commissie 

 Doelmatigheid Hoger  

Onderwijs

• Voorzitter Raad van 

 Commissarissen DUWO

• Lid commissie Werken in de 

Zorg (vanaf augustus 2018)

Februari 

2011

Februari 

2015

Februari 

2019

Mevrouw I.M.S. Frijters

Lid benoemd op 

voordracht van de OR

Openbaar 

bestuur

• Directeur Imke Frijters bv

• Lid Raad van Commissarissen 

GroenWest, voorzitter 

 auditcommissie 

 (tot 1 januari 2019)

• Voorzitter van de Financiële 

Commissie van de Vereniging 

van Toezichthouders bij 

Woningcorporaties

• Lid Raad van Commissarissen 

WoonVisie Ridderkerk, 

 voorzitter auditcommissie

• lid RvT het Raamwerk 

 (vanaf 1 september 2018)

Februari 

2013

Februari 

2017

31 januari 

2021

Mevrouw A. Joustra

Lid; ook voorzitter 

auditcommissie

Financiën • Sectormanager Zakelijke 

Dienstverlening ABN AMRO

Februari 

2013

Februari 

2017

31 januari 

2021

De heer J.F.P. Houben

Lid; ook lid 

auditcommissie 

Bedrijfsleven • Directeur Houben & Partners

• Voorzitter Raad van Commis-

sarissen Spaarnelanden NV

• Lid Raad van commissarissen 

WeGo

• Lid investeringscommissie 

 BOM Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij

• Voorzitter Raad van 

 Commissarissen 

 Monumentenfonds Brabant

• Bestuurslid Stichting Wocozon 

Februari 

2014

Februari 

2018

31 januari 

2022
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Raad van Toezicht in 2018

Mevrouw W.G. Briedé

Lid; ook voorzitter 

onderwijscommissie

Bedrijfsleven 

en instellingen 

(non-profit)

• Lid RvT Kinderrijk, voorzitter 

remuneratiecommissie

• Voorzitter VVE Hof ter Hage

• Adviseur

November 

2014

November 

2018

31 oktober 

2022

Mevrouw J. L. Cuperus

Lid; ook lid  

remuneratiecommissie 

Bedrijfsleven • Directeur drinkwaterbedrijf  

en natuurbeheerder PWN

• Voorzitter Topconsortium  

voor Kennis en Innovatie (TKI) 

Watertechnologie

• lid RvT Brak! IJmuiden  

(vanaf juni 2018)

1 oktober 

2017

30 

september 

2021

30 

september 

2025
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2 Medezeggenschapsorganen

Studentenraad Nova College 
De Studentenraad (SR) is het formele medezeggenschapsorgaan van studenten. De SR vertegen-
woordigt alle studenten van het Nova College en is gesprekspartner van het College van Bestuur, 
de 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 
een kandidaat is) voor in principe één termijn van twee jaar. De studenten zijn na afloop van de 
zittingstermijn herkiesbaar. Na uitschrijving bij de opleiding eindigt het lidmaatschap.

Studentenraad in het schooljaar 2017-2018

Functie Naam Vestiging

Voorzitter Bjorn Velzeboer Laurens Baecklaan Beverwijk

Vicevoorzitter Roland van Wakeren CIOS Haarlem/Hoofddorp

Secretaris Charley Bus (tot april 2018)

Lindsay Kacimi (vanaf  april 2018)

Zijlweg, Schoterstraat, Bijdorplaan 

Haarlem

Penningmeester Dana Steffens Steve Bikostraat Hoofddorp, 

Planetenlaan Haarlem

Vicepenningmeester Leon D’Ollijslager (tot mei 2018)

Justin van Vliet (vanaf  mei 2018)

Kanaalstraat IJmuiden, 

Almenumerweg Harlingen

Leden Lamiaa Elabd Entree Nassaulaan en

Ir. Lelyweg Haarlem

Jared van der Zee Tetterodestraat Haarlem, Willem 

Dreesweg Amstelveen, Laurens 

Baecklaan (Vavo en Educatie)

Studentenraad in het schooljaar 2018-2019

Functie Naam Vestiging

Voorzitter Bjorn Velzeboer Laurens Baecklaan Beverwijk

Vicevoorzitter Justin van Vliet Kanaalstraat IJmuiden,  

Almenumerweg Harlingen

Tweede vicevoorzitter Emma de Nas CIOS Haarlem/Hoofddorp

Secretaris Lindsay Kacimi Zijlweg, Schoterstraat, 

Bijdorplaan Haarlem

Vicesecretaris Ghislaine Dros Tetterodestraat Haarlem, 

Willem Dreesweg Amstelveen, 

Laurens Baecklaan (Vavo en 

Educatie)

Penningmeester Dana Steffens Steve Bikostraat Hoofddorp, 

Planetenlaan Haarlem

Vicepenningmeester Vanessa Ras Entree Nassaulaan en Ir. Lelyweg 

Haarlem
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Onderwerpen voor advies, instemming of informatie aan en door de Studentenraad voorgelegd 

Onderwerp Instemming/advies/ter info

Toelatingsbeleid instemming

Medezeggenschapsstatuut instemming

Opleidingsportfolio 2019-2020 ter informatie

Voorjaarsrapportage ter informatie

Voortgangsrapportage IKP ter informatie

Huishoudelijk reglement Studentenraad advisering CvB

Regeling voorzieningen Studentenraad ter informatie

Klachtenregeling Nova College instemming

Instellingsaudit ter informatie

Studentvakantierooster 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 instemming

Examenreglement beroepsonderwijs 2018-2019 instemming

Examenreglement Educatie 2018-2019 instemming

Afwijking urennorm Entree opleiding schooljaar 2018-2019 instemming

Privacyreglement instemming

Reglement cameratoezicht instemming

Examenvisie 2018-2020 ter informatie

Bezoek Inspectie van het onderwijs ter informatie

Resultaten JOB-monitor ter informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2017 ter informatie

Eindrapportage bpv-verbeterplan ter informatie

Examenreglement Vavo 2018-2019 instemming

Najaarsrapportage ter informatie

Strategisch beleidsplan 2019-2022 ter informatie

Kwaliteitsagenda 2019-2022 ter informatie

Bpv-monitor ter informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018 ter informatie

Financiële benchmark 2017 ter informatie

Begroting Studentenraad 2018-2019 goedkeuring CvB

Hoofdlijnen begroting 2019 instemming (samen met or)

 =  in behandeling

 =  afgehandeld
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Ondernemingsraad Nova Collega
De Ondernemingsraad (OR) is het formele medezeggenschapsorgaan van medewerkers. De OR 
vertegenwoordigt alle medewerkers van het Nova College en is gesprekspartner van het College 
van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Studentenraad.

Benoeming in de OR geldt voor een periode van drie jaar. Herverkiezing is maximaal tweemaal 
mogelijk. De eerstvolgende reguliere verkiezing vindt in 2020 plaats.

Ondernemingsraad in 2018

Functie Naam Onderwijzend (OP) of  

ondersteunend (OBP) 

Voorzitter De heer J. Brewster OP

Vicevoorzitter en  

penningmeester  

(vanaf 1 augustus)

Mevrouw A. Tempels OP

Secretaris De heer R. Schenk OP

Leden De heer K. Duin OP

De heer R. Wiegel OP

De heer T. Beemster OP

Mevrouw M. Schopman OP

De heer H. Warmerdam OBP

Vacature (vanaf  1 augustus) OBP
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Onderwerpen voor advies, instemming of informatie aan en door de OR voorgelegd

Onderwerp Instemming/advies/ter info

Privacygegevens ter informatie

Bestuursreglement instemming

Medezeggenschapsstatuut Instemming

Functie medewerker planning ter informatie

Opleidingsportfolio 2019-2020 ter informatie

Voorjaarsrapportage ter informatie

Beleid mobiele telefonie instemming

Arbojaarverslag 2017 ter informatie

Voortgangsrapportage IKP ter informatie

Professionaliserings- en promotietrajecten ter informatie

Adviezen werkgroep onderwijssturing ter informatie

Leden interne geschillencommissie instemming/informatie

Goede Vrijdag ter informatie

Xedule ter informatie

Opleiden in de school ter informatie

Klachtenregeling instemming

Regeling plaatsvervanging directeur ter informatie

Instellingsaudit ter informatie

Beleid startende docenten instemming

Bruikleenovereenkomst en reglement mobiele apparaten instemming

Studentenvakantierooster 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 instemming

Handboek Examinering 2018-2019 instemming

Examenreglement Educatie 2018-2019 instemming

Examenreglement Beroepsonderwijs 2018-2019 instemming

Arbomeerjarenplan 2018-2019 instemming

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018 ter informatie

Regeling voorzieningen medewerkers instemming

Examenvisie 2018-2020 ter informatie

Privacyreglement en reglement cameratoezicht instemming

Jaarverslag en jaarrekening 2017 ter informatie

JOB-monitor 2018 ter informatie

Regeling verzuim instemming

RIF-aanvraag GreenBiz advies

Nova Campus Haarlem ter informatie

Eindrapportage verbeterplan beroepspraktijkvorming ter informatie

Examenreglement Vavo 2018-2019 instemming

Benoeming preventiemedewerker instemming

RI&E IJsbaanlaan en Jaap Edenlaan instemming
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RI&E Entree instemming

Strategische personeelsplanning instemming

Regeling resultaat- en ontwikkelgesprekken instemming

Kaderbrief OR ter informatie

Jaarrapportage Zorg van de Zaak ter informatie

Examenbureaus ter informatie

Najaarsrapportage ter informatie

Strategisch beleidsplan 2019-2022 ter informatie

Kwaliteitsagenda 2019-2022 ter informatie

Onderwijsbevoegdheid opleidingsmanagers ter informatie

Hoofdlijnen begroting 2018 ter instemming (samen met SR)

Bpv-monitor ter informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018 ter informatie

Practoraten ter informatie

Project psychosociale arbeidsbelasting ter informatie

Bpv-bureaus en trajectbegeleiders ter informatie

Financiële benchmark 2017 ter informatie

 =  in behandeling

 =  afgehandeld
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3 Raad van Advies en adviescommissies

Nova Academie

Raad van Advies 2018

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  Hrm-manager

Opleidingscluster CIOS

Adviescommissie 2018

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 

(tot 1 oktober 2018)

Krassport Directeur

Mevrouw C. Wendt Krassport Manager

De heer E. Puyt Sport Service 

Noord Holland

Senior Beleidsadviseur

De heer K. Breedveld Reddingsbrigade Algemeen directeur

Mevrouw M. van 

Vilsteren-van Oostveen

S.R.O. Directeur

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer H. Gootjes Vestigingsdirecteur



137

Opleidingscluster Dans en Theater 

Adviescommissie 2018

naam bedrijf functie

Voorzitter De heer F. Brouwer Nova College Opleidingsmanager

Dans, Theater en Nieuwe Media

Leden Mevrouw P. Alderliefste Danceworks  

(kunstencentrum Velsen),

Vellesan College

Afdelingshoofd Danceworks 

(kunstencentrum Velsen), 

coördinator dansklas Vellesan 

College

Mevrouw M. Besemer Het Nationale Toneel Educatie NTJong

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

Opleidingscluster Economie

Adviescommissie 2018

naam bedrijf functie

Voorzitter (tot en 

met mei 2018)

De heer F. van Cappelle Restaurant Stempels Eigenaar

Leden Mevrouw J. Keur Iber Lengua Taal & Cultuur bv Directeur

De heer P. van der Leelie NVD Beveiligingsgroep bv Directeur

De heer M. Werkman  

(tot en met mei 2018)

Thordar Directeur

Mevrouw E. Oosterling Oosterling Administratie & 

Advieskantoor

Directeur

Mevrouw J. Nupoort Gemeente Haarlem Teammanager bureau

ruimtelijke plannen

De heer P. van der Fits Dekamarkt Eindverantwoordelijke voor 

alle vestigingen

Gesprekspartner 

vanuit Nova

Mevrouw A. van Ede Vestigingsdirecteur
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Opleidingscluster Entree

Adviescommissie 2018

naam bedrijf functie

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

Overheid 

Leden Mevrouw H. van der 

Meer 

Gemeente Haarlem/Leerplein RMC coördinator Zuid- en 

Midden-Kennemerland, 

Beleidsadviseur 

 Mevrouw S. Roozen Pré wonen Strategisch Businesspartner

 Mevrouw E. Blommaert-

Zander 

Ruud Zander Schoonmaakbe-

drijf 

Directeur 

Gesprekspartner 

vanuit Nova

Mevrouw D. Nubé  Vestigingsdirecteur 

Opleidingscluster Maritiem

Adviescommissie 2018

naam bedrijf functie

Voorzitter De heer R. Overveld Interstream Barging bv Manager Safety Management & 

Operations

Leden De heer H. Teerlink Rederij Eureka Directeur 

De heer S. van der Meer Sendo Shipping bv Directeur

De heer D. van der Meer Sendo Shipping bv Directeur/kapitein

De heer R. van der Meer Sendo Shipping bv HR Manager

De heer J. Overmeer Almarach Europe bv Directeur/kapitein

De heer L. Hakvoort Gerwil Crewing Directeur/kapitein

De heer A. Smit Roeters Chemgas Shipping bv Marine Superintendent

De heer B. Klein Nautilus International Adjunct Bestuurder

De heer M. Bakker Ms Balance Directeur/kapitein

De heer R. de Boer Gerwil Crewing Operational Manager

De heer H. Buil Vario Shipping QHSE Manager/Veiligheidsdes-

kundige

De heer E. Eerkes Vario Shipping Kapitein & Bemanningszaken

De heer P. Guijt Vario Shipping Veiligheidsadviseur/BHV 

instructeur

De heer P. Brandt Koninklijke BLN-Schuttevaer Beleidsmedewerker sociaal 

en onderwijs

De heer J. Verboom Wendy-Dua binnenvaart 

transport

Kapitein

Mevrouw E. van 

Herk-Teuwen

STC Group Directeur

Mevrouw A. Kee STC Group Lid College van Bestuur

De heer B. Loijens STC Group Docent binnenvaartkunde
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Opleidingscluster Maritiem

Adviescommissie 2018

naam bedrijf functie

De heer S. Bosch Bosch & Ooms Binnenvaart Directeur/kapitein

De heer J. Lindhout Inge Shipping Kapitein

De heer R. Faase mts Chantal Kapitein

De heer N. Ribbens Scheepvaartonderneming 

Hansweert bv

Directeur/kapitein

De heer M. van Os Navimar bv Directeur

De heer A. Siereveld Scalda Teamleider

De heer G. van Komen V.O.F. G. van Komen &  

B. van Oost

Directeur

De heer T. van Strien Dirigo bv Directeur

De heer W. Kleine Scheepvaartbedrijf Kleine bv Directeur/kapitein

De heer B. Struijk Koninklijke BLN Schuttevaer Beleidsmedewerker onderwijs

De heer B. Horrel VOF Horrel - Sipsma Kapitein

De heer W. Minnema ROC Friese Poort Opleidingsmanager

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer 

A. Nieuwenhuizen

Vestigingsdirecteur

Gesprekspartner 

vanuit Nova

Mevrouw 

C. van ’t Westende

Opleidingsmanager

Gesprekspartner 

vanuit Nova

Mevrouw J. Kreeft Bpv-coördinator

Opleidingscluster Gezondheidszorg en Welzijn 

Adviescommissie 2018

naam bedrijf functie

Voorzitter Mevrouw M. Stet Hartekampgroep Lid Raad van Bestuur 

Leden Mevrouw W. Jansen VBZ Programmamanager

arbeidsmarkt onderwijs 

Mevrouw V. van 

Waardenburg 

Inholland Clustermanager 

 Mevrouw S. Vlaar Les Petits Directeur

 De heer P. Haker Gemeente Haarlem Programmamanager sociaal 

domein

 Mevrouw S. van Nellen Spaarne Gasthuis Directeur leerhuis 

Linneausinstituut

Gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer H. Bemelmans Domein-/vestigingsdirecteur 

Gesprekspartner 

vanuit het Nova

Mevrouw E. van Gog  Relatiemanager 
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Opleidingscluster Techniek & ICT-Academie

Adviescommissie 2018

naam bedrijf functie

Voorzitter De heer E. Heijnsbroek Zwart Techniek Directeur Operations 

Leden De heer C. van  

Duivenvoorden 

DSE Automatisering Directeur 

De heer J. Somford 

(tot 1 juni 2018)

Installatiewerk NH Districtmanager

De heer C. Vredeveldt 

(vanaf  1 juni 2018)

Installatiewerk NH Districtmanager

 De heer E. Wilmink Autobedrijf Stormvogels Directeur 

 De heer H. Kemkes Tetrix Directeur 

 De heer O. Brode Blom Elektro-techniek Directeur 

 De heer L. Schoenmaker Bouwmensen KZB Directeur 

Gesprekspartner 

vanuit Nova 

De heer J.W. Hof  Vestigingsdirecteur 

Opleidingscluster Uiterlijke Verzorging

Adviescommissie 2018

naam bedrijf functie

Voorzitter en 

gesprekspartner 

vanuit Nova

De heer H. Teeuwen Opleidingsmanager

Leden Mevrouw S. Vermin Van Velsen Kappers Eigenaar 

 De heer E. Sikkema HS Kleverpark Eigenaar 

 Mevrouw A. Kiemeney Hairforce 1 Eigenaar 

 Mevrouw E. Pedersen Hairforce 1 Eigenaar 

 Mevrouw G. Tunali Hair By Guls Eigenaar 
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4  Overzicht vertegenwoordiging externe netwerken

Vergadering

Vergadering CvB-/directielid landelijk, regionaal, plaatselijk

Economic Board metropool Amsterdam Hans Snijders regionaal

Bestuurlijk overleg VOR (SVOK, IRIS, Dunamare) Hans Snijders,  

Talitha van den Elst

regionaal

Bestuurlijk overleg mbo-hbo Hans Snijders regionaal

Regionaal overleg roc's Noord-Holland Hans Snijders,  

Talitha van den Elst

regionaal

Voorzitter bestuur Estel Hans Snijders landelijk

Voorzitter Raad van Toezicht CIOS NL Hans Snijders landelijk

Voorzitter Raad van Toezicht Amports Hans Snijders regionaal

Bestuurslid Stichting Techniekcampus Techport Hans Snijders regionaal

Projectdirectie CIV Techport MBO/vicevoorzitter 

Techport

Hans Snijders regionaal

Lid Bestuur sectorkamer SBB Mobiliteit, Transport, 

Logistiek en Maritiem

Hans Snijders landelijk

Stuurgroep MyTec  regionaal

Voorzitter Coöperatie Maritieme Academie Holland Hans Snijders landelijk

Bestuur Stichting Nova Contract Hans Snijders,  

Talitha van den Elst

regionaal

Bestuurslid Stichting steunfondsen voor educatie 

en beroepsonderwijs

Hans Snijders plaatselijk

Bestuurlijk overleg arbeidsmarkt, HRM & scholing 

(zorg)

Talitha van den Elst regionaal

Regiobijeenkomsten MBO raad Hans Snijders,  

Talitha van den Elst

landelijk

VBZ Talitha van den Elst regionaal

Adviesraad Perspectief Talitha van den Elst regionaal

Co-creatie in de zorg (RIF) Talitha van den Elst regionaal

Regionaal werkbedrijf Talitha van den Elst regionaal

Regionale stuurgroep vsv Talitha van den Elst, 

Door Nubé

regionaal

Sectorkamer Entree Talitha van den Elst landelijk

Kerngroep BTG Entree Talitha van den Elst landelijk

Regionaal Economisch Overleg Haarlem Talitha van den Elst regionaal

Raad van Advies STOOF Talitha van den Elst landelijk

Kompas 21 Talitha van den Elst landelijk
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Beverwijk/techniek

Vergadering CvB-/directielid landelijk, regionaal, plaatselijk

ALV TGO Jan Wieger Hof landelijk

Participatie Regionale vmbo’s (Dunamare, IRIS, 

SVOK)

Jan Wieger Hof regionaal

Overleg samenwerkingsverbanden (Installatiewerk 

NH, Bouwmensen, Tetrix)

Jan Wieger Hof regionaal

AYOP Jan Wieger Hof landelijk

Maatschappelijke raad Beverwijk Jan Wieger Hof regionaal

Voorzitter Stuurgroep SME (RIF) Jan Wieger Hof regionaal

Entree/VSV

Vergadering CvB-/directielid landelijk, regionaal, plaatselijk

Lid van algemene ledenvergadering BTG Entree Door Nubé landelijk

Regiegroep arbeidstoeleidings- en trainingsnetwerk 

Midden en Zuid Kennemerland – onderdeel 

vsv-aanpak

Door Nubé regionaal

Stuurgroep+ Works Haarlemmermeer Door Nubé regionaal

Diverse regionale stuur/overleggroepen aansluiting 

met v(mb)o scholen

Door Nubé regionaal

Maritiem/IJmuiden/Harlingen

Vergadering CvB-/directielid landelijk, regionaal, plaatselijk

Maritieme Academie Holland directieraad Arjan Nieuwenhuizen landelijk

Regionaal overleg IJmond Arjan Nieuwenhuizen,

Hans Snijders

regionaal

Twinning Arjan Nieuwenhuizen landelijk

BTC binnenvaart Arjan Nieuwenhuizen regionaal

Kerngroep MTLM Arjan Nieuwenhuizen landelijk

BTG cluster Maritiem Arjan Nieuwenhuizen landelijk

Marktsegment Maritiem Arjan Nieuwenhuizen landelijk

ALV MTLM Arjan Nieuwenhuizen landelijk

Project vaarstages Arjan Nieuwenhuizen  
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Zijlweg/Economie

Vergadering CvB-/directielid landelijk, regionaal, plaatselijk

BTG ZDV kerngroep Annemieke van Ede landelijk

Marktsegment Office Annemieke van Ede landelijk

Bestuur Stichting Praktijkleren Annemieke van Ede landelijk

Bestuur dochterstichting Praktijkleren Annemieke van Ede landelijk 

Voorbereidingsgroep conferentie BTG ZDV Annemieke van Ede landelijk

Overleg scholen VO Haarlem Annemieke van Ede regionaal

Waarderpolderoverleg Annemieke van Ede regionaal

Stuurgroep Duits in het mbo Annemieke van Ede regionaal

BTG Handel, lid Annemieke van Ede landelijk

BTG Horeca en SV, lid Annemieke van Ede landelijk

Overleg Inholland Annemieke van Ede regionaal

CIOS

Vergadering CvB-/directielid landelijk, regionaal, plaatselijk

CIOS NL Hans Gootjes landelijk

Domein Zorg & Welzijn

Vergadering CvB-/directielid landelijk, regionaal, plaatselijk

BTG ZWS kerngroep Harrie Bemelmans landelijk

BTG ZWS ledenvergadering Harrie Bemelmans landelijk

BTG ZWS onderwijscluster Welzijn Harrie Bemelmans landelijk

VBZ Harrie Bemelmans regionaal

Voorzitter examencommissie Harrie Bemelmans regionaal

Nieuwbouw Nova Campus Harrie Bemelmans regionaal

Marktsegment Zorg & Welzijn Harrie Bemelmans landelijk

Besturenoverleg LEA Lokale Educatieve Agenda Harrie Bemelmans regionaal 

Ons Platform Harrie Bemelmans regionaal 

RAAT Harrie Bemelmans regionaal
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5 Verklarende woordenlijst

Bbl Beroepsbegeleidende leerweg
Bhv Bedrijfshulpverlening
Bpv Beroepspraktijkvorming
Bol Beroepsopleidende leerweg
BTG Bedrijfstakgroep
BVE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
CE Centrale examens
CIOS Centraal Instituut Opleiding Sportleiders
CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap
CMI Career Management Institute
COE Centraal ontwikkelde examens
CvB College van Bestuur
Dtbol Deeltijd beroepsopleidende leerweg
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
ExPo Expertisecentrum Passend onderwijs
FPU Flexibel Pensioen en Uittreden
GWL Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek
Havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Ho Hoger onderwijs
Hrm Humanresourcemanagement
IG Individuele gezondheidszorg
IB Intern begeleider
Ibpv Internationale beroepspraktijkvorming
IKP Integraal Kwaliteitsplan
INK Instituut Nederlandse Kwaliteit
ISK Internationale Schakelklas
JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
LB Loopbaan en burgerschap
LGF Leerlinggebonden financiering
Mbo Middelbaar beroepsonderwijs
MRA Metropool Regio Amsterdam
OBP Onderwijs- en beheerspersoneel
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OR Ondernemingsraad
OP Onderwijzend personeel
PDCA Plan-Do-Check-Actcyclus
PDG Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
PE Procesarchitectuur examinering
PSA Psychosociale arbeidsbelasting
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie
RIF Regionaal Investeringsfonds mbo
RMC Regionaal Meldpunt Verzuim
Roc Regionaal Opleidingscentrum
RvT Raad van Toezicht
SBB Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
SBP Strategisch Beleidsplan
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Slb’er Studieloopbaanbegeleider
SME Smart Makers Education
Smw’er Schoolmaatschappelijk werker
SPP Strategische Personeelsplanning
SR Studentenraad
STL Scheepvaart, Transport & Logistiek
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TOA Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt
UV Uiterlijke verzorging
Vavo Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen
VIP Verpleegkundige in de praktijk
Vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vo Voortgezet onderwijs
Vsv Voortijdig schoolverlaten
Vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
WNT Wet normering topinkomens



148 Jaarverslag 2018 ROC Nova College
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