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Voorwoord
Ook in 2021 hebben we nog steeds te maken met de wereldwijde pandemie en de gevolgen daarvan voor onze studenten, maar
ook voor onze medewerkers! Soms lijkt het weer iets lichter te worden, dan weer moeten we langer in een regime blijven dat zorgt
voor grote problemen. Onze medewerkers doen er alles aan om de studenten te helpen waar dat nodig is: heb je geen fijne plek om
te leren thuis, dan kun je naar school komen; heb je het moeilijk, dan kan een slb-er ook met je gaan wandelen. Het blijft bijzonder
om te zien met hoeveel zorg, passie en betrokkenheid iedereen probeert het beste te doen voor de studenten en toch ook de
kwaliteit van onderwijs op hoog niveau te houden.

Die hoge kwaliteit wordt voor het tweede
jaar op rij beloond met de titel ‘beste roc van
Brabant en Limburg’. Iets om trots op te zijn,
omdat het betekent dat met name studenten tevreden zijn met hun studie en
de begeleiding die ze erbij krijgen.
2021 is een jaar met veel intern en extern
gerichte ontwikkelingen. Intern zijn er een
aantal wisselingen van de wacht in het
management. Het is mooi te zien dat ook
ons eigen talent de kans krijgt (en pakt!)
om door te groeien. We hebben een start
gemaakt met procesmatig werken met de
studentenreis als uitgangspunt.
Extern halen we nog meer dan voorheen de
banden aan met de bedrijven en organisaties in onze arbeidsmarktregio. Het belang
van mbo-onderwijs is om in nauwe samenwerking met de bedrijven te zorgen dat de
arbeidskrachten van de toekomst opgeleid
worden: niet alleen de jongeren die hun
diploma halen, maar ook om- en bijscholers.
De regio komt om in het werk, en ROC Ter AA
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het
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draaiend houden van deze economie.
Er zijn plannen gemaakt voor de doorstart
van de samenwerking met de metaalbedrijven in Deurne, nadat de RIF subsidie stopt.
We hebben de banden veel strakker aangehaald met Installatiewerk Nederland
(Zuid-Oost en Brabant-Zeeland) en de
installatiebedrijven. De verbindingen met de
vo-scholen en het hbo worden sterker. De
contacten met de gemeentes in deze regio
zijn van groot belang.
Sustainable development goals
Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is
de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). (Zie illustratie p3)
De 193 lidstaten van de Verenigde Naties
(VN) hebben deze ontwikkelingsagenda
voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda
bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten
voluit de Sustainable Development Goals
maar worden vaak afgekort naar SDG’s.
Zij gelden in alle landen en voor alle
mensen.

ROC Ter AA wil zich in haar jaarverslag ook
verantwoorden over de manier waarop wij
een bijdrage leveren aan het behalen van
deze doelen. Daar waar van toepassing zal
in een kader aangegeven worden op welke
manier we bezig zijn met het betreffende
doel.
Meer dan voorheen gebruiken we het
jaarverslag ook om onze onderwijscolleges
een podium te geven, te laten zien waar zij
elke dag mee bezig zijn. Het heeft geleid tot
een mooi jaarbeeld waarmee ik iedereen
veel leesplezier wil wensen!
Ingeborg Janssen Reinen
Voorzitter College van Bestuur

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
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1.Koers en strategie
Ontwikkelingen in 2021
In onze missie zetten we de
koers uit, laten we zien wie we
zijn, wat onze bestaansreden is
en waar we voor staan. We zijn
een kleinschalig roc met de
ambitie om zelfstandig te
blijven, omdat we in onze
arbeidsmarktregio regio
Helmond-De Peel ervoor willen
zorgen dat we ‘samen en op
een persoonlijke manier de
toekomst vormgeven van
jongeren en volwassenen’.
In onze koers (2019-2024) beloven we drie dingen: we kennen
elkaar, met ons kom je verder,
en je weet bij ons waar je aan
toe bent. Deze beloftes gelden
niet alleen voor onze studenten,
cursisten of deelnemers, maar
ook voor onze collega’s.
We hebben de beloftes ook
concreet uitgewerkt in ‘bewijzen’, concrete activiteiten die
bepalend zijn voor ons dagelijks
handelen. De koers, en de
uitwerking ervan, is niet alleen
opgenomen in onze meerjarenstrategie, maar vormt ook de
leidraad voor de kwaliteitsagenda en de uitwerking daarvan.
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Kwaliteitsagenda
Onze kwaliteitsagenda is opgesteld
voor de periode 2018-2022. In 2021
heeft de commissie kwaliteitsafspraken (CKMBO) een midterm review uitgevoerd om te bezien of we op koers
liggen om onze eigen doelstellingen
ook daadwerkelijk te halen. De commissie was positief over de voortgang.
Onze eigen evaluatie laat echter ook
zien dat we nog de nodige stappen
te zetten hebben om eind 2022 onze
doelen volledig gehaald te hebben.
Op onze actielijst staat nog het realiseren van een fysiek studenten succescentrum en contact houden met onze
alumni. Verder speelt natuurlijk dat, als
gevolg van corona, de voorlichting
voor aankomende studenten onder
druk stond. De beroepenmarkt voor
2de en 3de jaars vmbo-leerlingen
kon daarom niet fysiek doorgaan. In
het kader van de kwaliteitsafspraken,
onder de noemer van Kennispact
hebben de Brabantse roc’s stappen
gezet op het thema Leven Lang Ontwikkelen.

Marcodoelmatigheid
Ook met betrekking tot het thema
van macrodoelmatigheid zijn binnen
het Kennispact afspraken gemaakt.
Op grond van valide informatie
worden gezamenlijk keuzes gemaakt
met betrekking tot de opleidingen in
Brabant, in relatie tot de arbeidsmarkt.
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Corona en het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO)

programma (eind 2022). Voor het NPO
is een actieplan opgesteld.

Het behoeft niet veel woorden om te
begrijpen dat ook 2021 voor een groot
deel in het teken stond van de corona
pandemie. ROC Ter AA heeft steeds
bij alle maatregelen de richtlijnen van
de overheid en de uitwerking daarvan
in de servicedocumenten van de MBO
Raad als uitgangspunt genomen voor
haar beleid. Dat riep intern, net zoals
in de hele maatschappij, af en toe
tegenstrijdige reacties op van collega’s. Sommigen vonden de maatregelen te streng, anderen kon het niet
stevig genoeg. In die zin is het goed te
constateren dat deze meningsverschillen in ieder geval niet tot grote onrust
hebben geleid.

Wat betreft de verantwoording kunnen we concluderen dat er belangrijk
werk mogelijk is geweest (en nog
steeds ook in 2022) met dank aan het
NPO. Extra hulp en begeleiding kon
geboden worden, niet alleen op
(leer)achterstanden, maar vooral
ook bij psychosociale vraagstukken.
We hebben veel geleerd van deze
extra mogelijkheden en willen ook de
komende jaren bekijken in hoeverre
we bepaalde waardevolle activiteiten kunnen behouden, ook als daar
geen extra (NPO) middelen meer voor
beschikbaar zijn.

De regelingen voor extra hulp die de
overheid ter beschikking heeft gesteld
zijn van groot belang geweest voor
het onderwijs. In 2021 zijn er in totaal
5 subsidieregelingen geweest voor
verschillende ondersteuningsprogramma’s. Eén van die regelingen loopt
door tot eind 2022. De verantwoording
van deze middelen is deels halverwege het jaar al gebeurd (regeling 1
en 2).
Daarnaast is in 2021 het NPO van
start gegaan, met als hoofddoel
het herstellen van de door corona
veroorzaakte problematiek binnen
de (oorspronkelijke) looptijd van het

Slimmer werken aan
processen
In 2021 zijn we begonnen met ‘gAAn’.
Een manier van werken gebaseerd
op procesmatig werken, waarbij de
‘studentenreis’ uitgangspunt is. De metafoor van het zeilschip refereert aan
ons kleinschalige roc, dat zeer flexibel
en wendbaar kan zijn op zee, mits de
bemanning allemaal goed op elkaar
ingespeeld is, en alles wat er moet
gebeuren duidelijk is voor degenen
die het uitvoeren.

Klik hier voor onze kwaliteitsagenda en de stand van zaken

Klik hier voor het jaarverslag
LLO van Kennispact MBO
Brabant

Klik hier voor het jaarverslag
van de Brabantse commissie
macrodoelmatigheid
Lees hier meer over de
verantwoording van de
corona-regelingen
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Per proces wordt bekeken welke
onderdelen van de organisatie erbij betrokken zijn, hoe de
werkprocessen verlopen en of
verbeteringen mogelijk zijn. Ook
mogelijkheden ten aanzien van
digitalisering worden daarbij
meegenomen. In het voorjaar
van 2021 is een start gemaakt
met de processen ‘instroom’ en
‘BPV’. Vanuit de gehele organisatie worden collega’s betrokken
die in hun dagelijkse werk te maken hebben met (deel)processen of taken binnen een proces.
Een voordeel van deze manier
van werken is dat er, meer dan
voorheen, vanuit het perspectief van een proces gekeken
wordt naar samenwerking en de
manier waarop we een proces
voor het gehele roc het beste
kunnen inrichten. Bij de start van
studiejaar 2021-2022 is, naast
de lopende processen, een
start gemaakt met ‘uitstroom’,
‘examinering’, ‘begeleiden’ en
‘LLO’. Steeds zijn één of twee
teamleiders proceseigenaar van
het proces. Een groot voordeel
van deze ketensamenwerking is
dat er integraal naar een proces
gekeken wordt, en daarmee duidelijker wordt wie er vanuit welke
werkzaamheden een bijdrage
levert aan een succesvol proces
voor het gehele roc.
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Vitale teams
Naast procesmatig werken is er
in 2021 ook een start gemaakt
met de versterking van de verschillende teams, met als doel
‘samen wendbaar zijn voor de
toekomst’. Het proces ‘vitale
teams’ is erop gericht om teams
in hun kracht te zetten. In elk
team staat de vraag centraal
wat er nodig is voor dat specifieke team om niet alleen goed
onderwijs te geven, maar daar
ook met elkaar over in gesprek te
zijn, zodat eenieder weet wat er
moet gebeuren om ook blijvend
kwaliteit te leveren en studenten
op een goede manier te kunnen
begeleiden. Dit proces wordt begeleid door een extern bureau.

Regionale samenwerking
De kracht van ons roc zit voor
een groot deel in de sterke
samenwerking binnen de regio
Helmond-De Peel. Deze arbeidsmarktregio kent, in de nabijheid van Brainport, een brede
variëteit aan bedrijven, in veel
gevallen MKB bedrijven. Met
hen hebben we een intensieve
samenwerking om te zorgen
dat de arbeidskrachten van de
toekomst zich op een goede
manier kunnen voorbereiden. In
Deurne werken we samen in het
TechniekCentrum Brainport aan

het opleiden van mensen voor
de metaalindustrie. In Mierlo bouwen we samen met BouwMensen aan de BouwInfracampus
Helmond-de Peel op het gebied
van de bouw-, infra-, schildersen meubelmakersopleidingen.
Met de belangrijke instellingen
op het gebied van de zorg werken we samen in de Zorgcampus
aan het opleiden en bijscholen
van zorgpersoneel, maar ook om
te bekijken wat er te doen staat
op het gebied van zorginnovatie. Met verschillende ‘stuwende
bedrijven en kartrekker Huijbregts
werken we aan mogelijkheden om met name kwetsbare
jongeren een plek te geven op
de arbeidsmarkt. Met het hbo
werken we aan doorstoommogelijkheden (van onderwijsassistent naar pabo) of afstroom (hbo
techniekstudenten die misschien
beter via een andere route naar
een belangrijk techniekdiploma
kunnen komen). Er is sprake van
doorlopende leerlijnen met het
vo en samen worden nieuwe
mogelijkheden gezocht voor het
volgen van een beroepsgericht
vak in het vmbo.
ROC Ter AA is een vaste gesprekspartner van de gemeente (bijvoorbeeld de taskforce
jeugdwerkeloosheid in corona-

We willen onze studenten,
cursisten en deelnemers begeleiden naar waardig werk en een
bijdrage leveren aan economische groei in onze arbeidsmarktregio. Dat doen we door nauw
samen te werken met de bedrijven en organisaties in de regio,
door steeds goed te luisteren
wat nodig is en ons onderwijs
daarop ook op aan te passen.
Ook de ondersteuning bij het
zoeken naar passend werk,
bijvoorbeeld voor de BPV, is
onderdeel van ons werk. Het
aanbieden van mogelijkheden
voor leven lang ontwikkelen
past ook bij deze ‘opdracht’.

tijd), en onderdeel van de kerngroep onderwijs-arbeidsmarkt.
Ook hebben we in 2021 de
aanbesteding van de gemeente
gewonnen om vanaf 2022 de
inburgering voor onze rekening
te nemen; dit met een 100%
score op kwaliteit! Kortom: ROC
Ter AA levert een bijdrage aan
de versterking van de regionale
economie en wil graag haar
rol pakken als het gaat om de
maatschappelijke vraagstukken
van deze regio.

Huisvesting
ROC Ter AA kent meerdere
onderwijslocaties. De grootste,
Keizerin Marialaan in Helmond, is
na 20 jaar toe aan een grondige
renovatie. Daarbij is het bereiken
van de norm van ‘Frisse Scholen klasse B’ het belangrijkste
uitgangspunt. Het gebouw wordt
opnieuw ingericht in ‘domeinen’
waarmee het voor studenten
(weer) duidelijk is waar ze hun
thuis hebben tijdens de opleiding. Ook maakt de renovatie
het mogelijk om het Onderwijs &
Kinderopvang College een plek
te geven op deze locatie, waarmee we na de verbouwing een
aanzienlijke besparing realiseren
in de huuruitgaven. De Raad van
Toezicht heeft de uitgangspunten van de verbouwing geac-
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cordeerd in 2021, de daadwerkelijke uitvoering zal plaatsvinden
in 2022 en 2023.

AFAS
In 2021 heeft de organisatie
besloten over te stappen naar
een ander financieel en HR
systeem, AFAS. Het najaar heeft
in het teken gestaan van de
implementatie van de financiële
onderdelen per 1-1-2022. Verdere implementatie van de HR
onderdelen ‘werving en selectie’
en de ‘gesprekscyclus’ volgen in
2022.

Veiligheid
Ook in 2021 is er bij verschillende
organisaties sprake geweest van
‘inbraken’ in de systemen, zowel
in onderwijsland, alsook bij een
partner in de regio. In samenspraak met onze functionaris
gegevensbescherming is er een
tweetal grote acties uitgevoerd
in het najaar van 2021:
- Door middel van een ‘phising
pakket’ is er getest in hoeverre
medewerkers hun gegevens
vrijgeven als zij daarover benaderd worden. Als een collega
‘de fout ingaat’ moeten ze
‘verplicht’ een module doorlopen die uitleg geeft over de
kwetsbaarheden en de zaken
die je wel of niet moet doen.

In verschillende rondes heeft
deze actie gelopen binnen de
organisatie.
- In het najaar is een grote
‘pentest’ gedaan door een
extern bedrijf. Op basis van de
bevindingen van dit bureau is
een aantal aanpassingen gedaan om de veiligheid van de
gegevens te verbeteren. Er zijn
geen echt grote problemen
‘ontdekt’, maar digitale veiligheid blijft continu een thema
van aandacht.

Medewerkers
Op het gebied van HR zijn de
nodige ontwikkelingen in gang
gezet in 2021. In hoofdstuk 3
wordt daarop nader ingegaan,
maar in hoofdlijnen:
- Kijken we vanuit de ‘medewerkersreis’ naar de verschillende
onderdelen van het HR werk,
- Is er een aantal beleidsstukken
grondig gemoderniseerd,
- Is er meer aandacht voor
vitaliteit van medewerkers.

Met ons
kom je
verder
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2. Onderwijs, begeleiding en studenten
Onderwijs
ROC Ter AA heeft onderwijsaanbod voor iedereen, voor vmbo’ers met of zonder
diploma, voor jongeren, voor volwassen met of zonder betaalde arbeid, voor
statushouders en ook voor havo- en vwo-leerlingen die nog geen volledig diploma
hebben behaald.

Entreeopleiding
Leerlingen die geen diploma
hebben behaald binnen het
vmbo kunnen het programma
van de entreeopleiding volgen.
Studenten krijgen zicht op de
voor hen beste route richting
passend werk of vervolgonderwijs. De meeste studenten
stromen na het Entree College
door naar een mbo-opleiding op
niveau 2. Studenten die doorstromen naar arbeid worden tijdens
de entree-opleiding begeleid
naar de arbeidsmarkt, waar
vooral uitvoerende werkzaamheden onder begeleiding worden
uitgevoerd.
Mbo-niveau 2, 3 en 4
Voor leerlingen met een vmboof havodiploma worden
mbo-opleidingen aangeboden
op niveau 2, 3 en 4. Op niveau 2
worden studenten voorbereid
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om uitvoerende werkzaamheden uit te voeren als basisberoepsbeoefenaar. Op niveau 3
worden studenten voorbereid
om zelfstandige werkzaamheden
uit te voeren als vak functionaris.
Niveau 4 leidt op tot middenkaderfunctionaris of tot specialist.
Van een middenkaderfunctionaris wordt verwacht dat de
werknemer de werkzaamheden
zelfstandig uit kan voeren en
breed inzetbaar is. Van een
specialist wordt ook verwacht
dat werkzaamheden zelfstandig
uitgevoerd kunnen worden.
Niveau 1, 2, 3 en 4 opleidingen
kunnen in twee varianten
worden aangeboden.
De beroeps opleidende leerweg
(BOL), waarin studenten naast
de lessen op school stagelopen
en de beroepsbegeleidende
leerweg (BBL), waarin studenten

naast de lessen op school
werken in een bedrijf of instelling.
Volwasseneducatie
ROC Ter AA biedt ook een ruim
onderwijsaanbod voor volwassenen. Bedrijven kunnen bij ROC
Ter AA terecht voor opleidingen
van hun medewerkers. Voor
statushouders worden inburgeringscursussen, cursussen werknemersvaardigheden, taallessen,
ouderparticipatie en taal
coaching aangeboden. Studenten met een NT2 achtergrond
worden tijdens hun opleiding
extra ondersteund tijdens
supportlessen waarbij aandacht
is voor schooltaal, vaktaal en
studievaardigheden. Eventueel
worden er ook bijlessen Nederlands aangeboden, zodat de
studenten het vereiste taalniveau kunnen behalen (niveau
2F/3F).

Vavo
Vavo staat voor voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs
en biedt onderwijs aan leerlingen
die voor één of meerdere
vakken op havo- of vwo-niveau
certificaten willen behalen. Het is
ook mogelijk om binnen vavo
een volledig havo- of vwodiploma te halen.
Praktijkleren
Sinds 2020 is het voor werkzoekenden met of zonder startkwalificatie mogelijk om op ROC Ter
AA een praktijkverklaring te
halen. De studenten die voor
deze route in aanmerking komen
zijn studenten waarvan verwacht
wordt dat zij niet in staat zijn om
een volledig vmbo-diploma of
een mbo-certificaat te halen. In
een traject waarbij de vraag van
het leerbedrijf en de persoonlijke
mogelijkheden van de student

op elkaar worden afgestemd
volgt de student delen van een
vmbo-opleiding. De student
ontvangt een praktijkverklaring
voor de vaardigheden die hij/zij
heeft opgedaan in de praktijk.
Deze aanpak kan voor iedere
student een belangrijke opstap
zijn naar werk en een basis
leggen voor doorleren in het
mbo.
Bedrijfsgerichte opleidingen en
leven lang ontwikkelen.
Aansluitend op de vraag vanuit
de arbeidsmarkt worden maatwerkopleidingen georganiseerd.
Maatwerkopleidingen leiden
vaak op voor erkende diploma’s
voor specifieke doelgroepen
zoals bijvoorbeeld werkenden in
de zorg. Ook worden cursussen
en modules aangeboden voor
individuen of op verzoek van
bedrijven of instellingen.

Onderwijsaanbod
ROC Ter AA, voor het tweede
jaar op rij het beste roc van
Brabant en Limburg, is een
kleinschalig roc met een breed
onderwijsaanbod. Het onderwijs
is georganiseerd in acht onderwijscolleges, deze zijn te vinden
in het organogram bij 4. juridische- en organisatiestructuur.
Binnen ieder college worden
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meerdere opleidingen aangeboden. Ieder jaar wordt het opleidingenaanbod geëvalueerd en
zo nodig bijgesteld. Onderzocht
wordt of opleidingen arbeidsmarktrelevantie hebben, passen
binnen het budget, kwalitatief
van voldoende of liever nog
goed niveau zijn en of er binnen
de regio een dekkend aanbod
gerealiseerd wordt. Sinds september 2021 wordt de opleiding
“medewerker evenementen
organisatie” niet meer aangeboden. Er zijn twee nieuwe opleidingen gestart, te weten “werkvoorbereider meubelindustrie/
(scheeps)interieurbouw” en
“persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen”.

Keuzedelen
Een mbo-opleiding is opgebouwd uit een basisdeel, een
profieldeel en keuzedelen.
Keuzedelen zijn gekoppeld aan
een kwalificatie. Studenten
kunnen gebruik maken van
keuzedelen uit andere kwalificaties om hun opleiding te verbreden of te verdiepen.
In 2021 heeft ROC Ter AA geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van de
keuzedeelverplichting (amendement Rog). In 2021 is er door de
examencommissie regelmatig

gebruik gemaakt van de S-BB
overlaptool om te onderzoeken
of er sprake is van ondoelmatige
overlap als studenten vrijstelling
vragen op basis van eerder
behaalde keuzedelen die niet
gekoppeld zijn aan de doorstroom-opleiding. De examencommissie verleent vrijstelling als
er geen sprake is van ondoelmatige overlap. Voor twaalf studenten heeft de examencommissie
ontheffing verleend op het
gebied van examinering van de
keuzedelen in verband met de
coronamaatregelen. Zeventien
studenten hadden een vrijstelling
aangevraagd.

Urennorm
Bij de programmering van de
onderwijstijd kan er worden
afgeweken van de urennorm
wanneer een onderwijsteam kan
beargumenteren dat de afwijking ten goede komt aan de
(onderwijs)kwaliteit. Het CvB en
de Studentenraad zijn in deze
beslissingsbevoegd. In 2021 heeft
het Onderwijs & Kinderopvang
College een aanvraag gedaan
voor de opleidingen pedagogisch medewerker, gespecialiseerd pedagogisch medewerker
en onderwijsassistent om af te
mogen wijken van de norm voor
begeleide onderwijstijd (BOT).

Op verzoek van studenten
en het werkveld is de BPV tijd
opgehoogd ten koste van de
BOT tijd. Het verzoek is toegekend.
In verband met de wereldwijde
pandemie zijn de meeste
opleidingen genoodzaakt
geweest om flexibel om te gaan
met de programmering van
onderwijstijd en de mogelijkheid
om op een andere manier
invulling te geven aan praktijkonderdelen van de opleiding.
De onderwijskwaliteit, het belang
van studenten en de richtlijnen
van het RIVM zijn richtinggevend
geweest bij het maken van
keuzes.

Excellentie-programma’s
In de kwaliteitsagenda 2019-2022
is excellentie als thema opgenomen. ROC Ter AA vindt het
belangrijk om ruimte te geven
aan de bijzondere ontwikkeling
van studenten, waarbij een
nadrukkelijk uitgangspunt is dat
de excellentieprogramma’s
toegankelijk zijn voor alle
mbo-studenten. In 2021 is in
het kader van excellentie
een structurele samenwerking
aangegaan met de organisatie
MBO Talent. Excellentie
aanbod is gedefinieerd als

alle programma’s/activiteiten
die buiten het kwalificatie-aanbod worden aangeboden en zijn
gericht op talentontwikkeling
voor iedere student, ongeacht
opleiding of niveau. Excellentie-aanbod kan zowel verbredend of verdiepend zijn en kan
zowel vakgericht zijn of bijdragen
aan de persoonlijke vorming van
studenten. De naam excellentie
is vervangen door ExtrAA. In 2021
is het totale aanbod van ROC Ter
AA geïnventariseerd.
ROC Ter AA neemt jaarlijks deel
aan de Skills wedstrijden. In 2021
hebben er geen finales plaatsgevonden. Twintig studenten
hebben in 2021 meegedaan aan
de voorrondes, van deze twintig
studenten hebben acht studenten de finales bereikt.

Internationalisering
ROC Ter AA bevindt zich in de
sterk internationaal georiënteerde Brainport regio, mede
daardoor staat internationalisering hoog op de agenda. De
opleiding Software developer
wordt tweetalig aangeboden en
in 2021 is een start gemaakt met
de aanvraag voor een officiële
diploma erkenning van deze
opleiding en is de tweetalige
opleiding geaccrediteerd. In

15 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

verband met corona zijn internationale student- en docentstages
en internationale dienstreizen wel
voorbereid maar niet uitgevoerd.

Begeleiding
ROC Ter AA streeft naar een
maximale ontwikkeling van
studenten, leerlingen en cursisten, door onze persoonlijke
manier van werken, vanuit
kwaliteit en een goede sfeer.
Elke student ontwikkelt zich beter
als hij of zij zich veilig en gekend
voelt en kan functioneren in een
prettig, veilig en open leerklimaat. De kern van de begeleiding van studenten is daarom
belegd in de onderwijscolleges.
Iedere student (mbo en entree),
leerling (vavo) en deelnemer
(educatie) heeft een studieloopbaanbegeleider (slb-er) die het
eerste aanspreekpunt is voor zijn
of haar studenten/leerlingen/
deelnemers en ouders. De slb-ers
en studenten/leerlingen/deelnemers worden in de colleges
ondersteund door een trajectbegeleider en een zorgcoördinator.
Naast de begeleiding in de
colleges zijn er ook voorzieningen
op instellingsniveau belegd.
Studenten kunnen gebruik
maken van loopbaan coaching,
schoolmaatschappelijk werk,

Wij kennen onze studenten en wij
streven naar een leerklimaat
waar de student zich veilig en
gekend voelt. Voor ons betekent
dit ook dat wij ons bekommeren
om hun gezondheid en welzijn.
Tijdens het onderdeel vitaal
burgerschap doen alle studenten
een fittest en kunnen zij kennismaken met twee voor hen onbekende sporten.
Studieloopbaanbegeleiders zijn
als eerste aanspreekpunt betrokken bij het welzijn van onze
studenten/leerlingen/deelnemers. Als er zorgen zijn, kan de
studieloopbaanbegeleider een
beroep doen op ondersteuning
door de trajectbegeleider, de
zorgcoördinator of de student/
leerling/deelnemer intern door
verwijzen. We zijn ons bewust van
onze grenzen, als er meer expertise nodig is, wordt een student
doorverwezen naar externe
instanties voor begeleiding of
behandeling.

begeleiding bij het vinden van
een passende BBL opleidingsplaats of een BOL BPV-plaats.
Ook zijn er mogelijkheden om
ondersteund te worden door een
matchmentor die vragen kan
beantwoorden op het gebied
van onderwijs, de thuissituatie,
vrije tijd en arbeid. Voor studenten die overbelast zijn en schooluitval dreigt zijn er mogelijkheden
om een aantal dagen per week
een traject te volgen buiten
school met als doel terugkeer
naar school. Doorstroomcoaches
in het vo en op het mbo ondersteunen leerlingen van het vmbo
in de overgang naar het mbo.
Klik hier om meer te lezen over
ons begeleidingsaanbod
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Studiekosten mogen geen
belemmering zijn voor onze
studenten.
ROC Ter AA heeft het studentenfonds opgericht waarvan
studenten als dat nodig is en
ze aan bepaalde voorwaarden
voldoen gebruik kunnen maken
voor het aanschaffen van
leermiddelen.

Studentenaantal
In 2021 is het studentenaantal gedaald van 3451 (2020) naar 3278. Ondanks de maatregelen die
zijn genomen om de voortijdige schooluitval naar beneden te brengen en het versnellen van ons
instroomproces is het niet gelukt om meer studenten aan te trekken en te behouden. In hoeverre
er hierbij sprake is van een ‘corona-effect’ is moeilijk vast te stellen. Het feit dat sommige voorlichtingsmomenten digitaal en niet fysiek zijn geweest lijkt een rol te hebben gespeeld bij het niet
kunnen kiezen voor een opleiding

Aantal studenten verdeeld over de vier niveaus
Met name in de niveau 4 opleidingen is het aantal studenten teruggelopen ten opzichte van 2020. In de BBL-opleidingen van 234 naar
185 studenten en in de BOL-opleidingen van 1676 naar 1566 studenten. Een deel van deze afname is te verklaren doordat vmbo-t
studenten meer dan voorheen ervoor gekozen hebben om door te
stromen naar de havo.

Aantal BOL studenten in verhouding tot het aantal BBL studenten
Het percentage BBL studenten ten opzichte van BOL studenten
neemt toe. In 2019 was dit 28%, in 2020 29% en in 2021 30%. Het
percentage BBL studenten op ROC Ter AA is relatief hoog. Dit heeft
vooral te maken met het grote aantal leerwerkplekken in de regio.
Studenten kunnen relatief gemakkelijk een leerwerkplek vinden en
hebben daarmee een keuze tussen een BBL-opleiding of BOL-opleiding. Ook in 2021 ten tijde van corona was er voor veel van onze
studenten een leerwerkplek beschikbaar.
Verdeling BOL en BBL

aantal bekostigde studenten per 1 oktober 2021 per niveau
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BBL

Aantal studenten per mbo-college
Zorg & Welzijn is al jaren het college met de meeste studenten.
Waar bij de meeste colleges sprake is van lichte schommelingen
in de studentenaantallen zijn er zorgen om de studentenaantallen
van het Business College die al meerdere jaren achter elkaar
dalen.

Aantal studenten vavo
Bij het Vavo College kunnen studenten die nog geen of geen
volledig havo of vwo-diploma hebben gehaald deze in verkorte
trajecten voltooien.
Aantal vavo studenten
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Aantal studenten educatie en contractonderwijs
Het aantal studenten educatie is in 2021 opnieuw afgenomen.
Het aantal studenten contractonderwijs is nagenoeg hetzelfde
gebleven. De sterke daling van 2020 ten opzichte van 2018
(van 600 naar 480) heeft zich in 2021 niet doorgezet.
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2021

Contractonderwijs

Onderwijsresultaten
Mbo-studenten niveau 2, 3 en 4
2020-2021
Het studiesucces van studenten vormt een belangrijke graadmeter
voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het studiesucces voor de mboopleidingen op niveau 2, 3 en 4 wordt vertaald in drie indicatoren, te
weten diplomaresultaat (DR), jaarresultaat (JR) en startersresultaat
(SR). In 2021 worden alle normen behaald op alle niveaus.
Opleiding
mbo 2
mbo 3
mbo 4

Diplomaresultaat
2021
Norm
64%
61%
81%
70%
76%
70%

Jaarresultaat
2021
Norm
71%
67%
78%
68%
75%
68%

Startersresultaat
2021
Norm
81%
79%
86%
82%
86%
82%

Tabel: studiesucces 2021

Driejaarlijks gemiddelde
De inspectie baseert haar oordeel over de kwaliteit van een opleiding onder andere op het driejaarlijks gemiddelde van de genoemde indicatoren. Het driejaarlijks gemiddelde is een zogenaamd
gewogen gemiddelde. De voldoende norm wordt over de gehele
linie gehaald. De norm goed wordt nog niet behaald.
Opleiding

Diplomaresultaat		
Jaarresultaat		
19-20-21 Norm
Norm
19-20-21 Norm
Norm
		
voldoende goed		
voldoende goed
mbo 2
68%
61%
79%
74%
67%
82%
mbo 3
79%
70%
89%
76%
68%
85%
mbo 4
75%
70%
89%
73%
68%
85%

Tabel: drie jaarlijks gemiddelde
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Startersresultaat
19-20-21
Norm
83%
86%
86%

79%
82%
82%

Voorlopige VSV cijfers 2021 in percentages

8
7,5

7
Entree studenten
De opleidingen op niveau 1 kennen een andere indicator voor
studiesucces dan de mbo-opleidingen van niveau 2, 3 en 4. Voor
Entree geldt het onderwijsresultaat als indicator. Dit is het aantal
studenten dat een jaar later (1
oktober van het volgend teljaar)
een diploma niveau 1 heeft behaald of nog ingeschreven staat
binnen de instelling (doorstroom),
uitgedrukt als percentage van
het totaal aantal inschreven
studenten op 1 oktober van het
teljaar. Voor de indicator onderwijsresultaat is geen norm vastgesteld maar werkt de inspectie de
komende jaren met het landelijk
gemiddelde als indicatie voor
het succes (74%). Het rendement
van de Entree opleiding is gezakt
van 77% naar 74%. Ondanks de
daling wordt nog wel voldaan
aan de norm.
Voortijdig schooluitval (VSV)
ROC Ter AA neemt de maatschappelijke taak van het terugdringen van het aantal voortijdig
schoolverlaters zeer serieus.
Voortijdig schoolverlaten heeft
een grote impact op zowel de
student als op de maatschappij.
Studenten die met een diploma
ROC Ter AA verlaten, hebben
meer kansen op de arbeidsmarkt
en een succesvolle participa-

tie in de maatschappij. In 2021
participeert ROC Ter AA opnieuw
in projecten in het kader van
het regionaal Convenant “Naar
de Juiste Plek 2020-2024”. In
dit kader is er in 2021 een VSV
coördinator aangesteld, wordt
er duurzaam geïnvesteerd in
doorstroomcoaching om de
aansluiting vo-mbo beter te laten
verlopen, is de plusvoorziening
voor overbelaste jongeren gecontinueerd en zijn de mogelijkheden voor jobcoaching tijdens
de BPV verruimd. De totale VSV
cijfers laten in 2021 een stijging
zien ten opzichte van 2020.
De voorlopige VSV cijfers van
niveau 1 laten een lichte daling zien ten opzichte van 2020
(26,51), de norm wordt niet
gehaald. Bij niveau 2 is er sprake
van een stijging ten opzichte
van 2020 (7,97) en de norm
wordt niet gehaald. Bij niveau
3 is er sprake van een daling
ten opzichte van 2020 van 4,98
naar 3,56 waarmee we onder
de norm blijven. Bij niveau 4 is er
sprake van een lichte stijging ten
opzichte van 2020, van 2,69 naar
2,99, ook met dit percentage
blijven we onder de norm.
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2020-2021

Ter AA

Examinering
Examinering IEC mbo
In 2021 heeft er een belangrijke
wijziging plaatsgevonden in de
samenstelling van de Instellingsexamencommissie (IEC). De
technisch voorzitter is vervangen
voor een inhoudelijke voorzitter
en secretaris. Daarnaast zijn drie
themahouders aangesteld voor
de thema’s afname & beoordeling, constructie & vaststelling en
examenplannen & diplomeren.
De themahouders zijn verantwoordelijk en aanspreekpunt
voor hun thema. De IEC valt
direct onder de verantwoordelijkheid van het CvB. Met het
vertrek van enkele leden is veel
kennis verloren gegaan. Om te
zorgen dat de basiskennis over
de taken en verantwoordelijkheden van de IEC op peil blijft,
hebben de (nieuwe) leden een
bijscholing gevolgd. Er is een
switch gemaakt van kwantitatieve naar kwalitatieve borging.
Elke themahouder heeft hiervoor
een kwalitatieve aanpak van
de analyses en steekproeven
geformuleerd.
Drie keer per jaar worden de
examenprocessen beoordeeld,
de beoordeling vindt plaats op
de volgende thema’s:

- kwaliteit van de examenplannen
- exameninstrumenten
- afname en beoordeling
- deskundigheid assessoren
- diplomering

Sinds september 2021 worden
verzoeken via de Verzoekenmeister ingediend. Het verwerken en
beoordelen van de verzoeken via
Verzoekenmeister verloopt sneller,
de verwerkingstijd is gehalveerd.

In een tertiaalgesprek doet de
IEC verslag aan de voorzitter van
het CvB over gesignaleerde risico’s en eventuele verbetervoorstellen. De bevindingen worden
ook gedeeld met de teamleiders
onderwijs.

In 2021 zijn er geen klachten
binnengekomen bij de IEC, wel
zijn er acht onregelmatigheden
gemeld. Deze betroffen een student die het rekenexamen onder
een andere naam had gemaakt
vanwege het zitten op een
verkeerde stoel, een student die
kampte met een storing tijdens
het rekenexamen, een groep met
een verkeerd beoordelingsmodel,
een afname van een niet formeel
vastgesteld examen voor keuzedelen, een student met onacceptabel gedrag en een student
met een aangepast examenprogramma vanwege corona.

In 2021 is het programma Educator aangeschaft. Educator is een
digitale tool voor het maken van
de StOER (student onderwijs en
examenreglement). De digitalisering van dit proces heeft tot
verbeteringen van de examenplannen geleid.
Ook in 2021 heeft de coronapandemie invloed gehad op het
proces afname en beoordeling
van de examens. We hebben
aangepaste examinering gehad
en ontheffingen van keuzedelen,
rekenen en Nederlands (Entree
College). Alle aanpassingen
examinering zijn verantwoord en
bekeken door de IEC.

Er zijn vier meldingen van fraude
binnengekomen en behandeld
door de IEC. Twee studenten
werden betrapt op samenwerken
tijdens een theorie-examen, een
student heeft gebruik gemaakt
van een telefoon tijdens een
examen Engels, twee studenten
hadden gemaakt werk van een
andere student ingeleverd voor
een examen keuzedelen.
Klik hier voor het
jaarverslag van de IEC
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Examinering vavo
Een vavo examen bestaat uit
twee delen, het Schoolexamen
en het Centraal Examen. Het
Schoolexamen (SE) wordt binnen
wettelijke kaders door de school
georganiseerd en afgenomen.
Het Centraal Examen (CE) is een
landelijk georganiseerd examen.
In verband met COVID-19 zijn
er ook in 2021 door het ministerie van OCW aanpassingen
gedaan. Er is een derde tijdvak
toegevoegd aan de centrale
examens, leerlingen kregen de
mogelijkheid voor een extra
herkansing en leerlingen hadden
de keuze om één vak buiten de
zak-slaag regeling te houden. In
de tabellen staan de behaalde
diploma’s en certificaten.

Klik hier voor het
jaarverslag van de
examencommissie vavo
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Diploma’s
OCW deeltijd
OCW voltijd
Convenant
Mbo + Vavo
Totaal

Havo
VWO
22
6
1		
1		

Totaal
28
1
1

24

30

6

Tabel: overzicht aantal afgegeven diploma’s in 2021

Diploma’s
OCW deeltijd
OCW voltijd
Convenant
Mbo + Vavo
Totaal

Havo
114
7
27
1
149

VWO
74
2
6
1
83

Totaal
188
9
33
230

Tabel: overzicht aantal behaalde vakken in 2021

Kwaliteit van het
onderwijsproces
Inspectie van het Onderwijs
In oktober 2021 heeft de Inspectie van het
Onderwijs een herstelonderzoek uitgevoerd
bij het Onderwijs & Kinderopvang College
naar de opleiding Pedagogisch medewerker
kinderopvang niveau 3. De aanleiding voor
het herstelonderzoek was de onvoldoende
beoordeling van de onderwijsresultaten bij
een eerder herstelonderzoek van oktober
2020. Ook in oktober 2021 worden de
onderwijsresultaten voor de opleiding
Pedagogisch medewerker kinderopvang
met een onvoldoende beoordeeld, omdat
de standaard studiesucces 2017-2020
onvoldoende is.
Dit probleem speelt niet alleen bij ROC Ter
AA, maar is een landelijke trend, waarover
nauw contact wordt onderhouden met de
contactinspecteur. Het bestuur heeft de
herstelopdracht gekregen om ervoor te
zorgen dat het studiesucces 2018-2021
voldoet aan de wettelijke eisen. Vanaf de
eerste onvoldoende beoordeling in 2017 zijn
verbeteracties ingezet die nog niet tot het
gewenste resultaat hebben geleid. De
opleiding is meer in overeenstemming
gebracht met het kwalificatiedossier en de
extra beroepsvereisten worden nu als
keuzedeel aangeboden. Tevens is de
opleiding verlengd van 2,5 jaar naar 3 jaar.
Het duidelijk maken van het beroepsbeeld
bij zowel aanstaande, nieuwe als zittende
studenten krijgt veel aandacht. Ook is er
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extra aanbod voor studenten die doorstromen van niveau 2 naar niveau 3 en zijn het
intakeproces en de voorbereiding BPV
verbeterd.
In november 2021 is een audit uitgevoerd. De
uitkomsten van de audit stemmen voorzichtig
positief. Er zijn lovende woorden gesproken
over de kwaliteit van het onderwijsproces.
Het aanbod en de beroepspraktijkvorming
worden benoemd als voorbeelden van good
practice. Onderwijsproces, schoolklimaat en
examinering zijn van ruim voldoende tot
goede kwaliteit en de medewerkers zijn
ambitieus genoeg om het team naar een
nog hoger niveau te tillen, de visie is daarvoor al aanwezig. Het is de hoop dat de
genoemde investeringen leiden tot meer
studiesucces. In 2021 laten het diplomaresultaat en het jaarresultaat een stijgende lijn
zien. Het startersresultaat laat echter een
dalende lijn zien.
Naar aanleiding van het herstelonderzoek
van oktober 2021 zijn opnieuw verbeteracties
uitgezet. Allereerst wordt er een nog grondigere analyse uitgevoerd, er wordt contact
gezocht met andere mbo scholen, risico
studenten worden maandelijks besproken in
een overleg tussen de trajectbegeleider,
zorgcoördinator en teamleider, de docenten
Nederlands worden geschoold in het meer
beroepsgericht aanbieden van hun vak,
tijdens de welkomstgesprekken krijgen de
aanstaande studenten een opdracht mee
om beter zicht te krijgen op de praktijk en er
wordt geïnvesteerd in nog betere contacten
met het werkveld waarbij vooral aandacht is

voor de verwachtingen uit het werkveld aan
studenten die een niveau 3 opleiding volgen.
Keuzegids MBO 2022
De keuzegids MBO 2022 is gebaseerd op
de resultaten die zijn behaald in 2021. De
toekenning van een beoordeling is gebaseerd op de prestatiecijfers die worden
verstrekt door het ministerie, de tweejaarlijkse
JOB-monitor en het oordeel van de Onderwijsinspectie.
ROC Ter AA prolongeert de titel beste roc
van Brabant én Limburg en daar zijn we trots
op. In de categorie brede mbo-scholen
(roc’s) staat ROC Ter AA landelijk op de
zesde plaats. In de ranglijst is ROC Ter AA
twee plaatsen gezakt, maar is er nog steeds
sprake van een plaats in de top tien.
Op ROC Ter AA worden twee topopleidingen
aangeboden, te weten de Businessopleiding
Legal, Insurance & HR Services Specialist
niveau 4 en de Designopleiding ruimtelijk
vormgever. Deze laatste is de beste opleiding van Nederland.
Ook in de richting Facilitaire dienstverlening
(Helpende zorg & welzijn en Facilitair medewerker) biedt ROC Ter AA de beste opleiding
van Nederland aan. Verder scoorden 28 van
onze opleidingen minimaal vier sterren, dus
een zeer goed. Het totale roc scoort drie
sterren en dat komt overeen met een
beoordeling goed.

Keurmerk blik op werk
De kwaliteit van de inburgeringscursussen wordt
jaarlijks beoordeeld door de organisatie “Blik op
Werk”. Als aan alle eisen wordt voldaan krijgt de
school het Blik op Werk Keurmerk en daarmee kan
de school laten zien dat een taal- of inburgeringscursus van goede kwaliteit is. De beoordeling wordt
gebaseerd op een audit, enkele lesbezoeken en
een financiële inspectie. In de audit wordt onder
andere het slagingspercentage en de tevredenheid van studenten meegenomen. Iedere student
die de inburgeringscursus bij ROC Ter AA (bijna)
heeft afgerond wordt aangemeld voor het tevredenheidsonderzoek als hij of zij daar toestemming
voor geeft. Om voor het keurmerk in aanmerking te
komen moeten de studenten gemiddeld minimaal
een 6.5 geven. In 2021 heeft ROC Ter AA een
beoordeling van 9.2 gekregen en zijn wederom vier
van de vier sterren gehaald. Ook in 2021 voldoet
ROC Ter AA aan alle eisen die het keurmerk stelt en
is het keurmerk Blik op Werk opnieuw aan ROC Ter
AA uitgereikt.
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Audit november 2021
In november 2021 heeft ROC Ter AA bij alle
onderwijscolleges een audit uit laten voeren door
een externe auditor en de kwaliteitsmedewerker
van ROC Ter AA. De audits worden uitgevoerd om
de kwaliteit van de opleidingen te bewaken en
onderwijsteams te stimuleren om te reflecteren en
te ontwikkelen. De onderwijsteams hebben zelf een
opleiding aangedragen voor de audit. Het waarderingskader voor mbo-opleidingen 2021 is het
kader geweest voor de inrichting van de audit.
Zowel de kwaliteitsgebieden als de onderverdeling
in standaarden als de normeringen die gehanteerd
zijn, komen overeen met die van het op dat
moment actuele inspectiekader. De standaard
‘borging diplomering’ is niet meegenomen tijdens
de audits.
In overeenstemming met de manier van werken
van de inspectie wordt tijdens de audit een nb
(niet beoordeeld) gegeven, een ntb (niet te
beoordelen) een onvoldoende , voldoende
of goed . Een standaard wordt als voldoende
beoordeeld als aan de wettelijke eisen voor de
basiskwaliteit voldaan wordt. Het kwaliteitsoordeel
goed wordt gegeven als een college daarnaast
ook aanvullende ambities heeft gerealiseerd.
De tabel op pagina 25 geeft het overzicht van de
auditresultaten. Op basis van de audit heeft ieder
onderwijsteam een ontwikkelagenda opgesteld.
De audit maakt duidelijk dat veel dingen goed
gaan in de colleges, maar dat er zeker ook
aandachtspunten zijn.

Zowel onze studenten als onze
medewerkers hebben recht op
kwalitatief goed onderwijs.
Onze studenten om tot maximale
ontwikkeling te komen. Onze
medewerkers mogen erop
vertrouwen dat we de goede
dingen doen en dat wij hen
waarderen voor de dingen die
zij goed doen.
ROC Ter AA vindt het belangrijk
dat er regelmatig met een
objectieve blik naar de kwaliteit
van het onderwijs gekeken wordt,
om te voorkomen dat er blinde
vlekken ontstaan. Jaarlijks wordt
een audit georganiseerd en
tweejaarlijks de instellingsdialoog
dialoog.van het kwaliteitsnetwerk
MBO.

Kwaliteitsgebieden en standaarden

Oordeel
1

Onderwijsproces

2

3

4

5

6

7

8

9

Aanbod
Ontwikkeling en begeleiding
Pedagogisch-didactisch handelen
Beroepspraktijkvorming

nvt

Veiligheid en schoolklimaat
Veiligheid
Schoolklimaat

nvt

Borging en afsluiting
volgens afspraak niet beoordeeld

Borging diplomering
Afsluiting

Onderwijsresultaten
Studiesucces

nvt

Vervolgsucces

nvt
volgens afspraak niet beoordeeld

Sturen, kwaliteitszorg en ambitie
Visie, ambities en doelen
Uitvoering en kwaliteitscultuur
Evaluatie, verantwoording en dialoog

Schematisch overzicht van de oordelen van de audit.
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Klik hier om de samenvatting
van de interne audits te lezen.

je weet bij
ons waar je
aan toe bent
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3. Bedrijfsvoering
Inleiding
Binnen dit hoofdstuk bedrijfsvoering komen verschillende thema’s aan de orde.
Eerst en vooral onze medewerkers. Zij zorgen er elke dag voor dat er goed onderwijs verzorgd wordt, dat de studenten en deelnemers geholpen worden en dat er
een adequate ondersteuning is in alle opzichten. Vervolgens komen ook facilitaire,
IT zaken, huisvesting en de veiligheid aan de orde.

Medewerkers
ROC Ter AA streeft naar een
permanent aanbod van kwalitatief goed onderwijs. Wij zien onze
medewerkers als ons belangrijkste kapitaal. Zij zorgen vanuit
verschillende rollen, taken en
functies ervoor dat onze studenten goed onderwijs aangeboden
krijgen. In de Koers ROC Ter AA
2019-2024 beschrijven we onze
visie op werkgeverschap. We
streven ernaar om een veilige
community te zijn waar je als
medewerker bij wil horen. In de
Koers staan drie beloftes beschreven, deze beloftes doen wij
aan onze studenten, maar ook
aan onze collega’s. De eerste
belofte; “We kennen elkaar”,
is voor nieuwe medewerkers
vertaald in een introductieprogramma gericht op kennismaking met de gehele organisatie
en samenwerkingspartners.
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Nieuwe medewerkers voelen
zich snel thuis. De tweede
belofte; “met ons kom je verder”
krijgt concreet vorm in het
professionalseringsaanbod.
Iedere medewerker heeft zicht
op zijn of haar ontwikkeling en
jaarlijks wordt in ieder team
vastgesteld hoe het professionaliseringsbudget wordt ingevuld.
Tenslotte is er in het kader van de
derde belofte; “Je weet waar je
bij ons aan toe bent” één portaal
beschikbaar waarin alle applicaties beschikbaar zijn voor alle
medewerkers. Dit portaal is
geoptimaliseerd voor mobiele
toegang.
Medewerkersreis
Onboarding
De procedure Werving en
Selectie is gemoderniseerd en
voorzien van een methodische

aanpak, het 3S model. Dit staat
voor Speed, Slow en Show.
De procedure is in 2021 meer in
samenhang gebracht met de
drie beloftes. Eind 2021 is de 3S
methode uitvoerig geëvalueerd
en besproken met de OR. Dit
heeft geleid tot een aanpassing
van de procedure.
Vanaf najaar 2021 vindt maandelijks een centraal introductieprogramma plaats voor nieuwe
medewerkers in aanwezigheid
van hun teamleiders en het CvB.
Hier creëren we een doorvertaling van de drie beloftes naar de
start van het werk. Nieuwe
collega’s die gaan werken op
verschillende plekken binnen
ROC Ter AA ontmoeten elkaar,
medewerkers worden wegwijs
gemaakt in onze systemen en er
wordt gezorgd dat alle faciliteiten beschikbaar zijn om direct

aan het werk te kunnen gaan.Elke nieuwe medewerkers die binnen
ROC Ter AA begint, krijgt bij het arbeidsvoorwaardengesprek onze
integriteitscode te lezen, en dient deze ook te ondertekenen, ten
teken dat deze gelezen is, en dat je je er ook aan houdt.

Categorie medewerkers
totaal
Onderwijzend personeel
Onderwijs ondersteunend personeel
Ondersteunend en beheerspersoneel
Totaal

164,1
13,8
100,9
278,8

2021
M
77,8
11,2
36,2
125,2

V

totaal

86,3
2,7
64,6
153,6

170,1
20
96,2
286,3

2020
M

V

80,4
10,4
34,8
125,6

89,7
9,6
61,3
160,6

Overzicht van medewerkers in fte’s per 21-12-2021 respectievelijk 21-12-2020

Wat betreft de fte’s van het onderwijzend personeel volgen we de
aantallen van de studenten. Bij afname van het aantal studenten
betekent dit ook een afbouw van de formatie.
De toename in fte’s van het ondersteunend personeel heeft te
maken met de aanstelling van een aantal collega’s. Wat betreft
de ondersteunende diensten kijken we als kleinschalig roc steeds
kritisch naar de omvang van deze diensten. Tegelijkertijd willen we
de kwaliteit blijven leveren waarvoor we bekend staan, en dat
vraagt dus ook een (basis) bezetting van deze diensten.
De leeftijdsopbouw van de medewerkers is stabiel over de jaren.
De afgelopen jaren is er voor oudere collega’s een mogelijkheid
geweest om eerder te stoppen met werken. De regeling stopte
eind 2020 maar mensen hadden de kans tot einde 2021 met
pensioen te gaan.

Leeftijdsopbouw medewerkers in percentages per 31-12
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Leeftijdsopbouw in aantallen medewerkers per 31-12-2021
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Verhouding Vast en Flex
Tot 2021 hanteerde ROC Ter AA
in het aannamebeleid de
beleidslijn dat nieuwe medewerkers eerst drie keer een tijdelijk
contract werd aangeboden
alvorens een vast contract aan
te bieden. Kijkend naar de
arbeidsmarkt, de wens om de
beste kandidaten te vinden en
de drie beloftes is deze beleidslijn
aangepast. Als gevolg van het
aanpassen van deze beleidslijn,
waarbij er sneller een vast
dienstverband kan worden
aangeboden, zal het percentage flexibele/tijdelijke dienstverbanden afnemen in 2022. Uit
historische cijfers blijkt echter dat
er in de afgelopen jaren minimaal 40 vacatures per jaar
gesteld werden. Omdat het
beleid is dat er altijd gestart
wordt met een tijdelijk (jaar)

contract zal de flexibele schil
altijd meer dan 10% bedragen.
Dit percentage is voldoende om
te anticiperen op eventuele
tegenvallende studentaanmeldingen.
Binden en boeien
We hebben een procedure
ontworpen om acht docenten LB
in aanmerking te laten komen
voor doorgroei naar docent LC.
Dit wordt een nieuwe functie
naast de functie van kerndocent
waarin met name onderwijsontwikkeling centraal staat. Hiermee
voldoen we aan het verzoek van
de MBO Raad en de vakbonden
om meer balans aan te brengen
in de functiemix LB-LC. De
daadwerkelijk werving start in
2022. Na evaluatie van de pilot
zal worden besloten of en in
hoeverre deze route voor meer

2021

2020

2019

vacatures

49
42
43
waarvan via detachering
3
9
14
		
vervanging
13
17
12
waarvan via detachering
6
6
10
projectwerkzaamheden

waarvan via detachering

0
0

Instroom nieuwe medewerkers (in aantal)
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9
6

0
0

docenten LB kan worden open
gezet.
Voor teamleiders onderwijs is een
specifiek loopbaanperspectief
ontwikkeld om door te groeien
naar functieniveau 13. Hieraan
ligt ten grondslag het ontwikkelen van een portfolio (met
ontwikkelplan) ter bespreking
met het CvB.
Gezien de introductie van Wet
Arbeid in Balans is er in 2021
minder vaak gekozen voor
payroll-constructies. De wachtgeldrisico’s maken dit ‘instrument’ minder interessant. In 2021
zijn er specifieke en extra coronamiddelen beschikbaar geweest
(incidenteel geld) waardoor er
meer tijdelijke vacatures zijn
uitgezet dan anders het geval
zou zijn geweest.
De uitstroom van medewerkers in
2021 had voornamelijk te maken
met het einde van een tijdelijk
dienstverband (29x) en (FPU/
flexibel) pensioen (21x). In
veertien gevallen is er sprake
geweest van ontslag op eigen
verzoek. Ingeval er sprake is van
uitkering na ontslag zal de
betaling van de uitkering na
ontslag plaatsvinden, waarbij het
uitgangspunt is dat er nog één

uitkering plaatsvindt waarbij alle
openstaande rechten worden
uitgekeerd. Dit wordt bij de
maandafsluiting vastgesteld en
gecontroleerd.
Vitaliteit en duurzame
inzetbaarheid
In 2021 zijn we ook begonnen om
de aandacht voor vitaliteit en
duurzame inzetbaarheid nieuw
leven in te blazen en deze ook in
lijn te brengen met de drie
beloftes. Het streven is om
verzuimbeleid om te vormen
naar inzetbaarheidsbeleid.
Het gemiddelde ziekteverzuim in
2021 bedroeg 6% en was dus
aanzienlijk hoger dan ons
streefdoel van 4,5%. Ongeveer
tweederde van dit verzuim was
langdurig verzuim. Het hoge
ziekteverzuim werd zodoende
veroorzaakt door relatief weinig
medewerkers.
Verzuimpercentage en per kwartaal

9
8
7
6

7,9

5

6,9

6,3

6

6,2
4,8

4,4

4
3

3,8

2
1
0
Q1

Q2

Q3
2020

2021

Q4

Positief is dat maar liefst 86% van
de medewerkers nul-verzuimers
waren in 2021. Dat is een stijging
van 10% met het jaar daarvoor.
De verzuimfrequentie in 2021
was weliswaar hoger dan in 2020
(0,9 versus 0.6), maar nog steeds
lager dan het landelijk gemiddelde van ongeveer 1. In hoeverre
dit een effect is van corona is
niet gemeten.
Een aantal acties is ingezet om
ziekteverzuim nog beter te monitoren of te reduceren:
- Teamleiders sluiten aan bij het
Sociaal Medisch Teamoverleg
(SMT) waar ook de bedrijfsarts
en de HR-adviseur bij aanwezig
zijn. Hierdoor vindt er een betere afstemming plaats tussen
bedrijfsarts en leidinggevende.
- Er vindt meer afstemming
plaats tussen de teamleider en
HR-adviseurs om het ziekteverzuim te reduceren.
- Er wordt meer gekeken naar
welke werkzaamheden een
zieke medewerker wél kan
uitvoeren. Bovendien wordt er
ten aanzien van inzetbaarheid
een grotere verantwoordelijkheid bij de medewerker
gelegd.
Gezond en vitaal werken zal
steeds meer worden ondersteund vanuit HR. Ook zijn we
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gestart met de ontwikkeling
van vitale teams. Met externe
ondersteuning zullen alle teams
een proces van teamontwikkeling ingaan om nog beter
voorbereid te zijn op de huidige
en toekomstige ontwikkelingen.
Het tweejaarlijkse medewerkers
tevredenheidsonderzoek (MTO)
gaat weer plaatsvinden in 2022.
Social return
Als sector hebben we afgesproken dat we een maatschappelijke rol te spelen hebben als
het gaat om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een
kans te bieden op werk. Onze eigen doelstelling voor 2021 betrof
10.7 fte om via deze route aan te
stellen. Dat is niet gelukt. We hebben 6 banen gerealiseerd (6 fte).
Om persoonlijke redenen zijn er 4
mensen vertrokken, en 3 nieuwe
collega’s gevonden. Het is niet
gelukt om nog meer geschikte
kandidaten te vinden via Senzer,
ondanks meerdere vacaturestellingen.

Facilitair en IT
Roostering
Eén van de gAAn processen
die vanuit facilitair is opgepakt
betreft het proces van ‘plannen
en roosteren’. Er is gewerkt aan

het optimaliseren van de planning, er zijn duidelijke afspraken
gemaakt over het ‘roostervenster’, en in overleg met de OR en
SR zijn de ‘gouden roosterregels’
opgesteld. Dit alles met als doel
een voor studenten zo optimaal
mogelijk rooster te realiseren.

Inkoop
Wat betreft de aanbestedingen
is over 2021 het volgende te
melden:
- Een aantal eerder aanbestede
inkoop onderwerpen heeft in
2021 een verlenging gekregen
conform de afspraken. Dat
betreft onder andere kantoorartikelen, energie, catering, hardware en inhuur van
flexibele arbeidskrachten en
payrolling.
- Een Europese aanbesteding
heeft plaatsgevonden voor
een geïntegreerd HRM en
financieel systeem. Met de
‘winnende’ partij (AFAS) is een
contract afgesloten voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 6 maanden.
- In 2021 is er door SURF-market
in samenwerking met APS en
SLB opnieuw een aanbesteding uitgevoerd voor microsoft
licenties voor de periode 2022
t/m 2026.
- In 2021 is een Europese aan-

In 2021 is een start gemaakt met
het breder invulling geven aan
het vitaliteitsbeleid. Er zijn een
tweetal trainingen “goed slapen
kun je leren” aangeboden. Voor
deze trainingen was veel interesse. Naar aanleiding van een poll
op intranet (PlAzA) wordt aandacht besteed aan het thema
“actief ontspannen”. Op PlAzA
zijn regelmatig interviews geplaatst waarin collega’s vertellen
hoe zij zich ontspannen en of zij
hun werk mee naar huis nemen.
In 2021 is beleid opgesteld met
betrekking tot vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. In 2022 zal dit
beleid geïmplementeerd worden.

besteding ‘inzamelen en
verwerken afvalstromen’
uitgevoerd in samenwerking
met een aantal roc’s en Curio
als penvoerder. Het contract,
met startdatum 1 oktober 2021,
heeft een initiële looptijd van 3
jaar, met de verlengoptie van
drie keer één jaar.
- In 2021 is een Europese aanbesteding WGA-ERD verzekering
in de markt gezet. De overeenkomst is afgesloten voor een
periode van januari 2022 tot
en met december 2024, met
de mogelijkheid om tweemaal
voor 1 jaar te verlengen.
Voor advieswerkzaamheden op
het gebied van huisvesting zijn
drie dynamische aankoopsystemen ingesteld ten behoeve van
de renovatie, met een maximale
sluitingsdatum 31 juli 2029. Opdrachten worden via het DAS in
de markt gezet. Het betreft DAS
projectmanagers en directievoerders, DAS architecten en
DAS adviseurs.
IT
2021 was een bewogen jaar.
Online lesgeven zorgde voor een
versnelde overgang van een
deels ‘lokale’ IT-omgeving naar
een grotendeels ‘cloud’ IT-omgeving in Office365. Deze overgang vereiste de nodige inspan31 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

ning en flexibiliteit van zowel de
docenten als de medewerkers
van de dienst ICT en Informatiemanagement.
Ook stond afgelopen jaar in het
kader van diverse IT-implementaties. Zo is het huidige financiële
en HR systeem vervangen door
AFAS; de volledige telefooncentrale vervangen door de cloud
variant van T-mobile; centraal
aanmelden binnen het mbo
(CAMBO) gerealiseerd; zijn de
eerste digitale examens in de
nieuwe beveiligde omgeving
van SchoolYear afgenomen; is
er gestart met de pilot digitaal
ondertekenen van de BPVO via
B3net en is Educator geïmplementeerd voor het schrijven en
publiceren van de opleidingsplannen.
AVG
Naast de overgang naar het
‘online lesgeven’ was er veel
aandacht voor de informatiebeveiliging en privacy. Diverse organisatie kwamen in het nieuws
omdat zij slachtoffer waren van
een hack en/of ransomware.
Hiermee werd de urgentie van
digitale veiligheid benadrukt en
is ook de IT-omgeving van ROC
Ter AA opnieuw grondig bekeken
en beoordeeld op veiligheid.
ROC Ter AA is verplicht om de

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na te
leven en is daarom voortdurend bezig met het mitigeren
van risico’s op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy.
We werken conform de PDCA-cyclus, waarbij er jaarlijks een
jaarplan informatiebeveiliging en
privacy wordt opgesteld.
De taken uit het jaarplan 2021
zijn volledig uitgevoerd.

De jaarlijkse IBP-benchmark van
MBO-digitaal geeft aan dat ROC
Ter AA het goed doet op het
gebied van informatiebeveiliging en privacy. Ieder jaar laat
ROC Ter AA een groei zien op de
MBO-Digitaal IBP-benchmark. De
verwachting is dat ROC Ter AA in
2022 voldoet aan het sectorale
gemiddelde van het huidige
toetsingskader en bijbehorende
benchmark.

De uitvoering van dit jaarplan
heeft onder andere geleid tot
het verrichten van een uitgebreide penetratietest op de
systemen van ROC Ter AA in het
najaar van 2021. De aanbevelingen uit deze penetratietest zijn
opgevolgd. Een andere grote
stap naar een betere mate van
informatiebeveiliging is de
implementatie van de multifactorauthenticatie, waarmee
medewerkers van ROC Ter AA
voortaan inloggen met een extra
beveiliging. Daarnaast is ook de
uitgifte van wachtwoorden en
accounts van medewerkers
geautomatiseerd, hierdoor wordt
er een veiligere manier van
werken bereikt. Naast deze
maatregelen zijn er ook diverse andere organisatorische en
technische maatregelen getroffen om compliant te zijn aan de
AVG.

In 2021 heeft ROC Ter AA één
datalek gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens conform de
wettelijke meldplicht. Dit datalek
heeft geleid tot het nemen van
verbetermaatregelen om herhaling van soortgelijke datalekken
te voorkomen.
Huisvesting
ROC Ter AA heeft twee gebouwen in Helmond in eigen bezit
(locatie Keizerin Marialaan 2
en locatie Nieuwveld 59). Waar
nodig wordt ruimte gehuurd,
zodat er een grote(re) mate van
flexibiliteit is. De huurpanden
betreffen de Gasthuisstraat 79
(Entree College), Nieuwveld
61 (Onderwijs & Kinderopvang
college), Goorsedijk 6 in Mierlo
(Bouw opleidingen) en Indumastraat 13 in Deurne waar het
TechniekCentrum Brainport is gehuisvest. Volwasseneneducatie

heeft in de regio een permanent
onderwijsaanbod in verschillende
peelgemeentes.
Door de renovatie van de Keizerin
Marialaan (gepland voor de
periode augustus 2022 – juli 2023)
ontstaat er ruimte en het kan
Onderwijs & Kinderopvang College naar deze locatie verhuizen.
Dat scheelt vanaf dat moment
een huurlast van 250K per jaar.
Onderdeel van de verbouwing
en herinrichting is ook het aanpassen van de installatie met een
gebalanceerd ventilatiesysteem
op basis van frisse scholen klasse
B (voor onderwijsruimtes en kantoren).
Integrale veiligheid
Een werkgroep Integrale Veiligheid heeft begin 2021 een onderzoek uitgevoerd naar gewenst
beleid inzake Integrale Veiligheid.
De werkgroep bestond uit medewerkers van Schoolmaatschappelijk Werk, de vertrouwenspersoon en de preventiemedewerker
. Mede dankzij de servicedocumenten van de MBO Raad en de
kennisdeling in het FSR netwerk
Integrale Veiligheid hebben we
kennis kunnen bundelen. Op basis
van het onderzoek is beschreven
hoe de veiligheidssituatie van
ROC Ter AA eruit zag en welke
veranderingen/verbeteringen
nodig waren.
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Het integrale veiligheidsmodel
van de MBO Raad wordt gebruikt
als leidraad. Dit model is gebaseerd op vier pijlers: een veilig
leer- en werkklimaat, veiligheid in
het curriculum, veiligheid bij incidenten en een veilige infrastructuur. De focus ligt de komende
jaren op aandacht voor de weerbaarheid van jongeren, professionalisering van medewerkers en
de samenwerking met netwerkpartners in de regio. Onze belofte
‘we kennen elkaar’ vormt een
belangrijke basis voor onze visie.
In totaal zijn er 109 veiligheidsonderwerpen- en/of processen
toegekend aan de vier pijlers.
Daarvan bleek bij meerdere
van die onderwerpen en/of
processen dat ze wel opgestart
en ingezet waren, maar nog
onvoldoende geborgd waren.
Dat heeft geleid tot een aantal
verbeteracties, zoals:
- Het (beter) registeren van incidenten
- Het structureel agenderen van
veiligheidsthema’s in het managementteam
- Het opzetten van een Crisisorganisatie-structuur
- Het toespitsen op pedagogisch
gastheerschap van onze beveiliging, handhaving en toezicht.
Een aantal zaken behoeven
meer aandacht in 2022, zoals

het (nog) meer weerbaar maken
van studenten (in burgerschapslessen), professionalisering op dit
gebied van OP en OBP en het
mogelijk uitbesteden van arbozorg.
De laatste RI&E is in 2019 uitgevoerd en daaruit is een plan
van aanpak voortgekomen. De
grootste risico’s zijn direct opgepakt en op natuurlijke momenten
zijn kleine risico’s opgepakt. Denk
bijvoorbeeld aan stekkerdozen, akoestiek en ergonomisch
meubilair. In 2022 wordt de RI&E
opnieuw uitgevoerd.
De continue professionalisering
van de BHV organisatie heeft
door corona een jaar stilgelegen.
In 2021 is deze opnieuw opgestart
en zijn we met een nieuwe trainingsorganisatie de achterstand
aan het inhalen.
De beveiliging, de handhaving
en het toezicht is al jaren hetzelfde georganiseerd. We huren een
externe partij in om beveiligingstaken uit te voeren. In 2021 is het
project ‘leerwerkbedrijf beveiliging’ opgestart vanuit het Dienstverlening College. Op die manier
willen wij onze eigen studenten
inzetten en een rol geven in de
beveiliging van onze gebouwen.
De daadwerkelijke implementatie staat gepland voor 2022.

ROC Ter AA probeert steeds stappen
te zetten op weg naar duurzaamheid.
Op het dak van locatie KML liggen
462 zonnepanelen. Hiermee wekten
we in 2021 115.000 KWh elektriciteit
op. Dit vermindert de gebouw gebonden CO2-uitstoot. In 2021 zijn plastic
verpakkings- en gebruiksmaterialen in de catering vervangen door
milieuvriendelijke materialen die
recyclebaar zijn. Vooruitlopend op
een grootschalige vervanging van
conventionele verlichting door led is
een praktijklokaal van het Techniek
& Technologie College al voorzien
van led verlichting. Het statiegeld
op kleine plastic flesjes heeft ertoe
geleid dat we die inzamelen, en de
opbrengst hiervan schenken aan
een goed doel. Ook is er een nieuw
contract afgesloten met de afvalverwerker waarin nadrukkelijker invulling gegeven wordt aan gescheiden
afvalverwerking en recycling. Bij
inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt aandacht besteed aan
duurzaam inkopen in de vorm van
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap waarbij mens, milieu en
kosten in balans zijn.
Bij de verbouwing van de Keizerin
Marialaan worden verduurzamingsmaatregelen genomen zoals de
installatie van een warmtepomp.

Locatie

Keizerin Marialaan
Nieuwveld
Gasthuisstraat
Brede School
Deurne
Mierlo
Totaal

Aard van de meldingen 		

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Diefstal
vernieling
vermissing

Sociale
veiligheid

Preventief
signaal

2021

2020

2019

2018

3
1
1
0
0
0
5

6
3
9
1
0
0
19

4
2
4
1
0
0
11

13
6
14
2
0
0
35

7
5
3
1
0
2
18

19
3
8
2
0
3
35

26
3
2
0
0
0
32

Aantal incidenten per locatie

Door de sluiting van het onderwijs als gevolg van COVID-19 zien we
het merendeel van de registratie ontstaan vanaf juni 2021. In 2021
zien we ook een duidelijke verschuiving: door de sluiting van het
onderwijs hebben de sociale contacten van studenten buiten de
school plaatsgevonden. Dit lijkt een mogelijke verklaring voor deze
verschuiving. We zien een toename van veiligheidsincidenten die
onze school overstijgen: we zien meerdere gevallen van stalken,
(online) afpersing, drugsgebruik- en dealen, problemen in relationele
sfeer en een toenemende mate van agressie. Bij deze zaken waren
buitenstaanders betrokken. Deze veiligheidsincidenten vallen niet
onder de criteria van een veiligheidsincident op school maar zien we
terug in de telling van preventieve signalen.
In 2021 is de Gemeente Helmond het project perspectief voor jongeren gestart met als doel te komen tot een systemische aanpak waarin een jongere of het gezin de juiste ondersteuning krijgt. ROC Ter AA
is door de omvang een belangrijke speler in dit project. Voor ROC Ter
AA is het doel dat we een veilige leer- en werkomgeving behouden
en onze studenten succesvol de opleiding afronden.
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ambities
geven we
richting
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4. juridische- en organisatiestructuur
College van Bestuur
Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA (ROC Ter AA)
wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur (het bevoegd gezag);
de voorzitter College van Bestuur
is geheel 2021 mevrouw dr. I.A.M.
Janssen Reinen. We kennen een
Raad van Toezicht die optreedt
als werkgever van de bestuurder,
en toezicht houdt op de manier
waarop de bestuurder de instelling aanstuurt. Vanzelfsprekend
onderschrijven we de branchecode ‘Goed Bestuur’ van de MBO
Raad, en voeren we hierover ook
de dialoog.
De organisatiestructuur van roc
Ter AA is te duiden als een ‘platte
organisatie’. Teamleiders zijn
integraal verantwoordelijk voor een
onderwijscollege of dienst. Zij
rapporteren rechtstreeks aan de
directeur bedrijfsvoering of aan
de bestuurder. Het organogram van
de organisatie ziet er als volgt uit.

Bouw & Design college *

Techniek & Technologie
college

Dienst financiën
& administratie

Business college

Zorg & Welzijn college

Dienst huisvesting &
facilitair

Dienstverlening college

Entree college

Dienst ICT &
Informatiemanagament

ICT college *

Vavo college

Dienst marketing
& communicatie

Onderwijs &
Kinderopvang college

Volwasseneneducatie

Directeur
bedrijfsvoering

Bestuurssecretariaat

Dienst onderwijs,
ontwikkeling en kwaliteit

Dienst HR

Business control **
Ondernemingsraad
Functionaris
gegevensbescherming **

College van
bestuur

Instellingsexamencommissie Mbo

Raad
van toezicht

Studentenraad

* Moderne vreemde talen valt onder ICT College en Lifestyle onder Bouw & Design College
** Hierarchische aansturing door cvb, functionele aansturing door directeur bedrijfsvoering
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Binnen de organisatie kennen we
de volgende formele medezeggenschaporganen:
- De Ondernemingsraad (OR);
- De Studentenraad (SR).
Met beide gremia heeft de bestuurder frequent overleg, zowel
formeel als informeel. Ook de RvT
heeft twee keer per jaar overleg
met deze gremia. ROC Ter AA
kent ook een Raad van Advies,
met leden van organisaties uit
onze regio waarmee we twee
keer per jaar het gesprek voeren
over de koers van de organisatie
en de ontwikkelingen die onze
partners zien in de regio. In 2021
is de Raad niet bij elkaar gekomen als gevolg van corona.
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Jaarverslag Ondernemingsraad (OR) 2021
De agenda van de OR doorloopt
een maandcyclus bestaande
uit een agendaoverleg tussen
dagelijks bestuur OR en CvB, een
vooroverleg OR, overleg OR met
CvB en een besluitvormende
OR-vergadering, deze laatste is
openbaar. Na vaststelling worden de verslagen gepubliceerd
op PlAzA, het intranet van ROC
Ter AA.
De OR participeert in diverse
externe overleggremia; met
vakorganisaties, regionale- en
landelijke ondernemingsraden
en intern met de Studentenraad.
Twee keer per jaar is er een overleg tussen de bedrijfsarts en de
OR en met de voorzitter en een
lid van de Raad van Toezicht.
De OR heeft in 2021 instemming
verleend aan:
- Fietsregeling
- Jaarkalender 2021 en 2022
- Lief en Leed
- Toelage vavo
- Kaderbrief 2022 (instemming
op hoofdlijnen van de
begroting 2022)
- IBP beleid
- Collectieve en niet collectieve
dagen
- Actieplan Nationaal
Programma Onderwijs
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De OR gaf in 2021 advies over:
- de opleidingenlijst 2022-2023

professionalisering plaats door
afstemming met diverse interne
functionarissen. De professionaliseringsbehoeften zullen jaarlijks in kaart worden gebracht
en in onderlinge afstemming
wordt bepaald hoe hier invulling aan wordt gegeven.

De OR heeft in maart 2021 tijdens
de studiedag de werkwijze en
inrichting van de Ondernemingsraad besproken. Hierbij zijn de
volgende aandachtspunten
vastgesteld waaraan in 2021
invulling is gegeven:
• Opstellen jaarplan: overzicht
rechten en plichten ten aanzien van jaarlijks terugkerende
onderwerpen.
• Extern advies ten aanzien van
geldende kaders, rechten
en initiatieven OR om positie
duidelijk en sterk in te kunnen
nemen en om overige betrokkenen uit de organisatie hierbij
te betrekken.
• Communicatie met CvB en
achterban: formeel en
proactief.
• Professionalisering: om de rol
binnen de OR op gewenste
wijze te kunnen blijven vervullen en voor nieuwe leden eigen te maken, is er gestart met
professionalisering. Er is deelgenomen aan de landelijke
platformdagen georganiseerd
door MBO Platform Medezeggenschap. Ook vindt er interne

Samenstelling
ondernemingsraad.
De OR is in functie sinds maart
2011. De zittingstermijn is vier jaar.
De OR is samengesteld volgens
de wettelijke eisen.

De heer Karel Helsper1
Mevrouw Aukje Sweegers
Mevrouw Heidi Maessen
De heer Peter van der Biesen
De heer Thomas van den Elsen
Mevrouw Marlis Gielen
1

Voorzitter (vervolgens Lid)
Voorzitter (voorheen Lid)
Secretaris/Penningmeester
Lid
Lid
Ambtelijk secretaris

De heer Helsper geniet vanaf 30-12-2021 van zijn pensioen

Tot 30 december 2021
Vanaf 15 oktober 2021

Jaarverslag studentenraad (SR) 2021
Ook in 2021 werkt de coronacrisis als een rode draad door
alles heen en heeft de SR veel
moeten schakelen. De SR heeft
ook dit jaar, net als voorgaande
jaren, een uitdagende taak en
diverse instemmings- en adviesaanvragen te behandelen zoals:
Adviesvragen
- advies op de opleidingenlijst
2022-2023
Instemmingsvragen
- Jaarkalender 2022-2023
- OOK derde leerweg
- leermiddelenbeleid
- MBO studentenfonds,
- actieplan Nationaal
Programma Onderwijs
- Kaderbrief 2022
(instemming op hoofdlijnen
van de begroting 2022)
- wijziging studentenfonds
- het examenreglement MBO
2021-2022.
De SR heeft op de locatie
Nieuwveld en Keizerin Marialaan
ideeënbussen geplaatst. Hieruit
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komen ideeën van studenten
die de SR met het CvB bespreekt.
Ook dit jaar is er veel gesproken
over de gevolgen van de coronacrisis op de kwaliteit van het
onderwijs en de weerslag op de
studenten.

De SR wordt meegenomen met
de verbouwingsplannen van de
hoofdlocatie Keizerin Marialaan.
Zij hebben zich hard gemaakt
voor een stilte ruimte/gebedsruimte, die inmiddels is gerealiseerd op de locatie Keizerin
Marialaan. Het realiseren van
een Openleercentrum voor alle
studenten staat hoog op hun
verlanglijst.
De SR is betrokken bij de assortiment keuzes in de kantine.
De SR heeft in 2021 zeven keer
overlegd met het CvB en één
keer met de voorzitter en een lid
van de Raad van Toezicht.

Samenstelling SR 2021
De heer Emir Baş
De heer Wiegher Siebol
De heer Paul Wagemans
De heer Paul Wagemans
De heer Mouaz Mabda
Mevrouw Halima El Oiryachi
Mevrouw D. van der Heijden
De heer R. Simons
Mevrouw Roobin Arts
De heer Mouaz Mabda
De heer Martijn Weseman
De heer Luca van Benthum
Mevrouw Marlis Gielen

Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Secretaris/penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Ambtelijk secretaris

Tot augustus 2021
Tot juni 2021
Tot augustus 2021
Vanaf juni 2021
Tot november 2021
Tot augustus 2021
Tot maart 2021
Tot maart 2021
Tot juni 2021
Vanaf november 2021
Vanaf november 2021
Vanaf 1 januari 2021

Verantwoording 2021 Raad van Toezicht
De taak van de Raad van Toezicht (hierna te
noemen RvT) is die van toezichthouder, adviseur en werkgever. Op basis van deze taken
en de daarbij behorende bevoegdheden
brengt de RvT verslag uit.

het CvB heeft opgesteld en besproken, niet
alleen met de RvT, maar ook met de OR, de
SR en de Raad van Advies. Er is geen sprake
van afwijkingen van deze code.

Het College van Bestuur legt tijdig, volledig
en correct verantwoording af aan de RvT
over de bedrijfsvoering. De RvT bespreekt
en beoordeelt de begroting, de tertiaalrapportages en het jaarverslag c.q. de
jaarrekening vanuit een doelmatige besteding van rijksmiddelen binnen de geldende
wettelijke kaders. De RvT ondersteunt en/of
adviseert het CvB over beleidsvraagstukken
en financiële problematiek wanneer dit aan
de orde is. In 2021 heeft de RvT een nadrukkelijke rol gespeeld in het voortraject en de
besluitvorming rond de verbouwing van de
hoofdlocatie Keizerin Marialaan 2-4 die in
2022 plaats gaat vinden. De RvT doet dit op
basis van aanwezige kennis en ervaring van
haar leden.

De RvT heeft vastgesteld dat in 2021 geen
meldingen zijn gedaan in het kader van de
klokkenluidersregeling. De nevenactiviteiten
van de toezichthouders zijn alle verenigbaar
met de uitvoering van hun functie. De leden
van de RvT waren niet betrokken bij transacties waarbij sprake was van een tegenstrijdig
belang. In artikel 11 van de statuten is het
(potentieel) tegenstrijdig belang, naast het
bekleden van nevenfuncties, geregeld. Er
zijn geen meldingen van integriteitskwesties
gedaan.

Vanuit de maatschappelijke doelstellingen
en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen ziet de RvT toe op het beleid
van het College van Bestuur, de uitvoering
daarvan en op naleving van wettelijke
verplichtingen. Daarbij wordt aangesloten
bij de branchecode Goed Bestuur in het
mbo. Deze code is opnieuw vormgegeven,
en gold voor het eerst voor 2021 als richtlijn
voor de verantwoording van het CvB. De
RvT heeft geconstateerd dat er in lijn met de
branchecode Goed bestuur in het mbo is
gewerkt. Dit heeft de RvT vastgesteld op basis van een (verantwoordings)document dat
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De RvT stelt de invulling van de eigen rol van
toezichthouder met enige regelmaat in een
zelfevaluatie aan de orde. Daarbij wordt
onder meer gekeken of de rol- en taakverdeling binnen de RvT nog juist is, of de doelstellingen bereikt zijn en waar de RvT mogelijkheden tot verbetering ziet.
De RvT werkt met een toezichtvisie en -kader, inclusief doelstellingen voor het eigen
functioneren. De RvT ziet deze documenten
als meer dan een papieren werkelijkheid.
Het met elkaar spreken over deze visie leidt
tot een gedeeld en doorleefd beeld van
toezichthouden.
De RvT heeft in 2021 vijf keer in een reguliere
RvT-vergadering met het CvB overlegd over
strategische beleidszaken, zoals herstelonder-

zoek onderwijsinspectie, onderwijsinnovatie,
kwaliteitsagenda, personeelsbeleid, het
MTO, het NPO, de JOB-monitor en huisvesting
(verbouw KML). In 2021 zijn de statuten, het
bestuursreglement (incl. uitvoeringsregeling) en de procuratieregeling aangepast.
Het geplande werkbezoek in februari kon
geen doorgang vinden in verband met de
beperkingen vanwege het coronavirus. In
november heeft de RvT een werkbezoek
gebracht aan TC | B waarbij gesproken en
uitleg gegeven is over hybride leerlijnen/
modulair onderwijs. In november 2021 heeft
een lid van de RvT als jurylid plaatsgenomen
tijdens de mbo-ambassadeursverkiezing
van ROC Ter AA. Verder heeft de RvT vanuit
haar verantwoordelijkheid een functieprofiel
opgesteld voor de werving van vier nieuwe
leden voor de RvT, heeft de werving plaatsgevonden, en zijn met ingang van 1 mei 2021
en 1 januari 2022 nieuwe leden benoemd.
Los van de reguliere vergaderingen vindt er
regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter
van de RvT en de voorzitter van het CvB.
De RvT laat zich twee keer per jaar door de
OR informeren over de algemene gang en
stand van zaken bij ROC Ter AA en over op
dat moment actuele onderwerpen. Dit kan
leiden tot een uitwisseling van gedachten
over de koers van ROC Ter AA en over de
mogelijke aanpak van vraagstukken. In het
eerste gesprek is gesproken over de belangrijkste kenmerken van ROC Ter AA waar de
OR tevreden mee is en die naar het idee van
de OR geborgd moeten worden.

Daarbij werden de volgende onderwerpen
genoemd: betrokkenheid en kleinschaligheid.
Tijdens het tweede gesprek is vooral teruggeblikt op het jaar 2021. Een jaar dat opnieuw
door de coronamaatregelen veel veerkracht
vroeg van medewerkers en studenten. Men is
trots op medewerkers en studenten en wat er
is bereikt ondanks de veranderende omstandigheden waarin gewerkt en geleerd wordt.
Met de studentenraad is in januari 2021
overleg gevoerd en daarin is onder meer
gesproken over onlineonderwijs en roostering.
De auditcommissie, bestaande uit twee
leden van de RvT, is vier keer bijeengekomen
met het CvB en (de laatste bijeenkomst)
met de directeur bedrijfsvoering. In deze
vergaderingen zijn de concept Jaarrekening
2020, het concept Accountantsverslag, de
Begroting 2022 met bijbehorende meerjarenprognose 2023-2026 en de Managementletter van de accountant ter voorbereiding voor
de reguliere RvT-vergadering besproken. De
commissie maakt een verslag van de bijeenkomst en adviseert (waar nodig) de voltallige
RvT over een te nemen besluit.
De commissie kwaliteit en (sociale) veiligheid,
bestaande uit twee leden van de RvT, is vier
keer bijeengekomen met het CvB en de
teamleider Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit. In deze vergaderingen zijn de werkwijze
van deze commissie, de (integrale) veiligheid,
de JOB-enquête, de interne onderwijsresultaten, het MTO, het NPO, de kwaliteitsagenda
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en de interne audits ter voorbereiding voor
de reguliere RvT-vergadering besproken. De
commissie maakt een verslag van de bijeenkomst ter informatie voor de voltallige RvT.
De RvT heeft met de accountant gesproken
over het accountantsverslag en de jaarrekening over 2020. De RvT keurde in 2021 het
Jaarverslag 2020 en de begroting 2022 met
bijbehorende meerjarenprognose 2023-2026
goed.
In maart 2021 heeft de remuneratiecommissie
een functioneringsgesprek gevoerd met de
voorzitter CvB, met als input een zelfevaluatie
van het CvB.
De RvT dankt alle medewerkers, het MT en
het College van Bestuur voor de enorme
betrokkenheid en inzet die wordt getoond bij
het dagelijks werk en het inspelen op nieuwe
ontwikkelingen. De RvT heeft waardering
voor de bereikte resultaten en deelt de
trots daaromtrent die onder het CvB en de
medewerkers leeft.

Klik hier voor de samenstelling
en nevenfuncties RvT

Klachten en vertrouwenszaken
Klachtenregelingen
ROC Ter AA wil een cultuur stimuleren waarin meldingen van ontevredenheid en klachten in goed onderling overleg tussen betrokkenen
worden opgelost. Soms lukt het niet om er in goed onderling overleg
samen uit te komen of is de klacht zo ernstig dat onderling overleg
niet wenselijk of mogelijk is. Voor situaties waar dat laatste het geval
is hanteert ROC Ter AA een klachtenreglement dat is opgesteld
volgens de wettelijke kaders zoals deze zijn vastgelegd in de wet
Educatie en Beroepsonderwijs en de CAO MBO. Iedere klacht wordt
uiterst serieus genomen en het indienen van een klacht wordt zo
gemakkelijk mogelijk gemaakt.
Om transparantie te bevorderen worden diverse categorieën van
klachtenindieners en klachten onderscheiden:

Klachtindieners
Categorie 1
(Oud-)studenten
		
		
		
Categorie 2
(Oud-) medewerkers,
vrijwilligers, stagiaires en
leden Raad van Toezicht
		
Categorie 3
Externen, derden,
aspirant-studenten
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Klachtencommissie
ROC Ter AA kent een eigen klachtencommissie, bestaande uit onafhankelijke leden, dat wil zeggen dat hun handelen en uitspraken op
geen enkele manier gestuurd worden door het bevoegd gezag. De
voorzitter van de klachtencommissie is niet werkzaam bij ROC Ter AA
en heeft ook geen andere bestuurlijke verantwoordelijkheden. Naast
de voorzitter bestaat de klachtencommissie uit twee leden, waarvan
één lid werkzaam is bij ROC Ter AA en het andere lid buiten ROC
Ter AA. De klachtencommissie wordt ondersteund door een interne
klachtencoördinator die ervoor zorgt dat een klacht per ommegaande wordt doorgeleid naar de juiste personen binnen de organisatie
en dat de klager binnen vijf werkdagen een eerste bericht ontvangt.
Ook bewaakt de interne klachtencoördinator het verloop van de
procedure en signaleert hij of zij richting het CvB als deze in het geding is.

Soorten klachten
-algemene klachten
-klachten betreffende grensoverschrijdend gedrag
-bezwaar en beroep betreffende examinering
-beroep over bindend studieadvies (BSA)
-algemene klachten
-klachten betreffende grensoverschrijdend gedrag
-arbeidsgeschillen

-algemene klachten

Commissie arbeidsgeschillen
De commissie arbeidsgeschillen bestaat uit drie
externe leden en brengt advies uit aan het CvB.
Als een medewerker het niet eens is met de
uitspraak van het CvB, dan kan de medewerker
beroep aantekenen bij de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (SGBO).
Commissie van Beroep voor de Examens
Studenten die het niet eens zijn met de gang
van zaken rond een examen dienen in eerste
instantie een bezwaar in bij de Instellingsexamen commissie (IEC) van ROC Ter AA voor mbo
studenten of bij de Examencommissie vavo voor
vavo studenten. Als een student het niet eens is
met de uitspraak van de betreffende examencommissie kan hij of zij in beroep gaan bij de
Commissie van beroep voor Examens. Dit geldt
ook voor studenten die het niet eens zijn met een
bindend studieadvies. De Commissie van beroep
voor de Examens treedt op voor 5 mbo-opleidingen uit de regio (Yuverta, Gilde opleidingen, het
Summa College, de Leijgraaf en ROC Ter AA). In
2021 is deze commissie voorgezeten door een
medewerker van de Leijgraaf.
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Aantal Omschrijving van de meldingen

Afhandeling van de meldingen

Klachtencommissie 4
Klacht over uitschrijving student
				
				
				
				

De klacht is opgepakt door de IEC.
De secretaris van de IEC en de
betreffende teamleider hebben de
klacht afgehandeld. Er is geen
beroep ingediend.

		
		

Klacht van een externe i.v.m.
schending privacy.		

De klachtencommissie heeft de klacht
niet ontvankelijk verklaard.		

		
		
		

Klacht van algemene aard van
een ouder over de communicatie
van een docent.		

De betreffende teamleider heeft
de klacht afgehandeld.
Er is geen beroep ingediend.

		
		
		

Klacht van algemene aard van
een student inzake het functioneren
van een slb-er.		

De betreffende teamleider heeft de
klacht afgehandeld. 		
Er is geen beroep ingediend.

Commissie
arbeidsgeschillen

0

n.v.t.

n.v.t.

Commissie
beroep voor
de examens

0

n.v.t.

n.v.t.

Vertrouwenspersonen
ROC Ter AA heeft drie vertrouwenspersonen,
twee interne en één externe vertrouwenspersoon. Studenten, medewerkers en andere
betrokkenen kunnen contact opnemen met de
vertrouwenspersoon als diegene het gevoel heeft
dat hij of zij gediscrimineerd, geïntimideerd of
gepest wordt. Deze gevoelens kunnen ook
besproken worden met een teamleider (voor
medewerkers), een studieloopbaanbegeleider
of zorgcoördinator (voor studenten). De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en kan
eventueel advies geven over hoe je het ongewenste gedrag bespreekbaar kunt maken.
Ook kan de vertrouwenspersoon bemiddelen.
De vertrouwenspersoon kan ook bespreken wat
de voor- en nadelen zijn van het indienen van
een officiële klacht.
In onderstaande tabel een overzicht van het
aantal bij de vertrouwenspersoon besproken
meldingen in 2021.

Soort melding

Door studenten

Agressie/intimidatie		
Begeleiding door school
3
Beoordeling door school		
Persoonlijke problematiek
10
Communicatie in de organisatie		
Onveilig voelen
1
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Door medewerkers

1
7
3

we
verrassen
met gewone
dingen
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5. Continuïteitsparagraaf
Inleiding
Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden en daarnaast de kwaliteit
te verbeteren is het noodzakelijk dat materiële en personele randvoorwaarden
aanwezig zijn. ROC Ter AA streeft naar het verbeteren van de positie van kwetsbare jongeren en volwassenen, het creëren van gelijke kansen in het onderwijs en
het voorbereiden van onze studenten en deelnemers op een passende positie op
de arbeidsmarkt en in de maatschappij. De werknemer van de toekomst is zich
bewust van het belang van Leven Lang Ontwikkelen.

Risicobeheersings- en
controlesysteem
Binnen ROC Ter AA wordt onder
meer gebruik gemaakt van een
meerjarenprognose om te
kunnen sturen op continuïteit.
Op basis van interne en externe
ontwikkelingen en te verwachten
ontwikkelingen worden de
meerjarenprognoses opgesteld.
De beleidskeuzes worden
meerjarig doorgerekend naar
effecten op de exploitatie, het
eigen vermogen, de liquiditeit
en solvabiliteit.
De door ROC Ter AA gehanteerde planning- en control cyclus
start met een kaderbrief, met
daarin de hoofdlijnen voor de
begroting en meerjarenprognoses. De OR en SR worden in dit
stadium betrokken zodat ze met
deze hoofdlijnen van de begroting kunnen instemmen.
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Risicoanalyses worden meegenomen bij de totstandkoming
van de uitgangspunten van de
begroting. Op basis van deze
informatie worden (team)
jaarplannen opgesteld. De
begroting laat de keuzes zien die
gemaakt worden. De begroting
wordt besproken in de auditcommissie van de Raad van
Toezicht, de gehele Raad van
Toezicht en vervolgens vastgesteld door het College van
Bestuur.
Op basis van het balanced
scorecard model stellen de
teamleiders iedere vier maanden
een rapportage op, die sturingsinformatie geeft op het gebied
van onderwijs, personeel en
financiën. Een vast onderdeel
van de rapportage is een
eindejaarprognose, zodat
proactief bijgestuurd kan

worden als dit aan de orde is.
Een ander onderdeel van de
rapportage is een risicoparagraaf, waarin kansen en risico’s
worden beschreven, gerelateerd
aan gestelde organisatiedoelstellingen. De rapportages van
de teamleiders vormen de basis
voor een verantwoordingsgesprek (tertiaalgesprek) met het
College van Bestuur, de Directeur
bedrijfsvoering, de Business
controller en de medewerker
kwaliteitszorg. De tertiaalrapportages zijn ook uitgangspunt voor
de verantwoording die het
College van Bestuur aflegt aan
de Raad van Toezicht.
In 2021 is het management
dashboard verder geïmplementeerd en geborgd binnen de
organisatie. In het management
dashboard wordt actuele
informatie vanuit bronsystemen

automatisch gegenereerd.
Teamleiders kunnen met behulp
van deze tool integrale verantwoordelijkheid voor hun afdeling
nemen.
Risico’s en onzekerheden
ROC Ter AA verwacht in de
komende jaren een aantal
risico’s en onzekerheden. Bij het
opstellen van de meerjarenbegroting eind 2021 zijn onderstaande risico’s meegenomen.
Blijvend kwalitatief goed onderwijs bieden in een kleinschalige
organisatie
Binnen de Arbeidsmarktregio
Helmond-De Peel is de vraag om
goed gekwalificeerde arbeidskrachten groot. ROC Ter AA is op
dit gebied een belangrijke
partner, enerzijds doordat een
regionale onderwijsvoorziening
belangrijk is om arbeidskrachten

voor de regio te behouden, anderzijds
doordat een kleinschalige voorziening
wendbaar is en daarmee snel in kan spelen
op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Tegelijkertijd is de bedrijfsvoering van een
kleinschalige instelling zoals ROC Ter AA een
uitdaging. In vergelijking met grotere mbo-instellingen kunnen we beschikken over relatief
weinig ondersteunend- en beheerspersoneel,
terwijl de taken op een aantal gebieden
even groot zijn. We spannen ons in om de
ondersteuning zo effectief mogelijk uit te
blijven voeren. De afgelopen jaren is de
totale formatie met ruim 10% afgenomen, dit
was nodig om weer een gezonde verhouding
te krijgen tussen studentenaantallen en personeelslasten. Strategische keuzes zijn noodzakelijk om tot een evenwichtig personeelsbestand te komen waar kwaliteit centraal staat.
Demografische ontwikkelingen
Als gevolg van de demografische ontwikkelingen in de regio verwachten we een krimp
van initiële mbo-studenten. De vraag vanuit
de arbeidsmarkt regio Helmond-de Peel om
goed opgeleide arbeidskrachten is groot.
Om een minimaal kwalitatief goed onderwijsaanbod in stand te houden ligt er voor ons
een uitdaging om de krimp van initiële
studenten te compenseren met volwassen
studenten. We zien het als onze opdracht en
een mooie kans om aanbod te genereren in
het kader van Leven Lang Ontwikkelen. We
zien echter ook dat er concurrentie van
particuliere bedrijven is op deze markt.
Prestatie gerelateerde bekostiging
Vanuit de overheid krijgen we steeds meer te
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maken met prestatie gerelateerde bekostiging. Als onderwijsinstelling worden we
uitgedaagd om eerst kwalitatief goed te
presteren en deze goede prestaties ook te
verantwoorden om dan achteraf al of niet
beloond te worden voor geleverde prestaties.
In 2021 heeft ROC Ter AA het resultaatafhankelijke deel van de kwaliteitsagenda volledig
ontvangen voor de prestaties die in 2019 en
2020 geleverd zijn. Vanwege de onzekerheid
van deze prestatiebekostiging was deze
maar voor 50% meegenomen in de begroting.
De gevolgen van COVID-19
Corona heeft grote gevolgen gehad voor
zowel onze studenten als ons onderwijs. Elders
in dit jaarverslag wordt ingegaan op deze
gevolgen en de wijze waarop wij daarmee
omgaan. Er is echter ook sprake van gevolgen voor het bedrijfsleven en daarmee ook
weer op ons beroepsonderwijs. Binnen
bijvoorbeeld de zorg is de vraag om arbeidskrachten groot, tegelijkertijd zijn er minder
mogelijkheden om stagiaires te begeleiden,
waardoor het risico bestaat dat studenten
minder goed opgeleid aan een betaalde
baan beginnen. Wij zien het als onze taak en
plicht om, samen met de bedrijven en
instellingen, studenten optimaal voor te
bereiden op de stap naar betaalde arbeid.
ROC Ter AA is zich bewust van bovenstaande
risico’s en heeft het risicomanagement
verankerd in de procesmatige manier van
werken. Risicomanagement is geïntegreerd
binnen de PDCA cyclus en de gAAn systematiek.

Klik hier voor de risico analyse

Meerjaren studentenprognose
In 2021 is het studentenaantal met 173 teruggelopen.

Aantal studenten MBO

2020
Realisatie

2021
Prognose

2021
Realisatie

2022
Prognose

2023
Prognose

2024
Prognose

2025
Prognose

3.451

3.493

3.278

3.491

3.539

3.534

3.548

1.Studentenaantal (ongewogen) per 1-10
ROC Ter AA gaat er voor 2022 vanuit dat de studentenaantallen
weer toe zullen nemen tot het niveau van 2020. De daling van 2021
lijkt een gevolg van corona. Gezien de demografische ontwikkelingen wordt verwacht dat het aantal BOL-studenten af zal nemen en
het aantal BBL-studenten zal groeien. Vanuit de onderwijscolleges
wordt het aanbod voor volwassenen verruimd, mede door het aanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast wordt er in
samenwerking met de bedrijven en instellingen in de regio maatwerk
ontwikkeld voor werkende en werkzoekende volwassenen.
De verwachte studentenaantallen zijn leidend geweest in het opstellen van de begroting 2021. De bekostiging van OCW voor 2021 is
gebaseerd op het studentenaantal van 1 oktober 2019. In het najaar
van 2021 zijn de prognoses opnieuw beoordeeld om als kader te
dienen voor het opstellen van de begroting van 2022.
Naast de daling van het aantal BOL-studenten en BBL-studenten
hebben we in 2021 ook te maken gehad met een afname van het
aantal cursisten dat heeft deelgenomen aan inburgerings- en alfabetiseringstrajecten. Ook deze afname is gerelateerd aan corona. Het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tijdelijke
noodmaatregel in het leven geroepen voor het behoud van inburgeringslessen aan inburgeringsplichtigen (NOI regeling). ROC Ter AA
kwam ook in 2021 in aanmerking voor deze regeling.
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Meerjaren formatieprognose
ROC Ter AA streeft naar het realiseren van kwalitatief goed onderwijs
met de beschikbare middelen uit de rijksbekostiging. Vanuit onze
missie en visie hebben we strategische en operationele doelstellingen
geformuleerd, waarbij baten en lasten op de korte en lange termijn
in evenwicht zijn, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Voor 2021
is het streefpercentage voor de personele lasten gesteld tussen de
77% en 80%. In 2021 bestaat 79% van de totale lasten uit personele
lasten en daarmee behalen we ons streefpercentage. Door een formatie afname van 303 fte in 2020 naar 291,2 fte in 2021 is het gelukt
om het streefpercentage te halen. Ook in 2021 is de noodzakelijke
aanpassing van de formatie onder begeleiding van HR en op een
verantwoorde wijze uitgevoerd. Daar waar mogelijk zijn vertrekkende
medewerkers vervangen door medewerkers in vaste dienst. De personele lasten en de ontwikkelingen daarin worden stringent gevolgd
en zijn vast onderwerp van gesprek in de tertiaal rapportages. Gezien
de prognose van de studentenaantallen zal de komende jaren de
omvang van de formatie beperkt kunnen stijgen, maar voorzichtigheid blijft aan de orde.

2020
Realisatie

2021
Prognose

2021
Realisatie

2022
Prognose

2023
Prognose

2024
Prognose

2025
Prognose

Personele bezetting, gem. in FTE							
Bestuur / management
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Personeel primair proces
190,2
177,8
178,8
190,4
193,0
192,8
193,5
Ondersteunend personeel
94,1
83,4
95,8
94,3
92,8
92,8
92,8
Totaal personeel in dienst
Personeel niet in loondienst
Totaal personeel
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286,3
16,7

263,2
17,0

276,6
14,6

286,7
11,1

287,8
11,0

287,6
11,0

288,4
11,0

303, 0

280,2

291,2

297,8

298,8

298,6

299,3

Meerjarenbegroting
Balans, kengetallen en staat van baten en lasten
Balans (geconsolideerd)

Eigen vermogen
Eigen vermogen
Algemene reserve (publiek)
Algemene reserve (privaat)
Eigen vermogen
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Realisatie

Realisatie

Begroting

Prognose

Prognose

Prognose

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

17.457.160

15.813.576

16.678.380

15.944.546

15.925.587

16.232.471

571.677

571.677

571.677

571.677

571.677

571.677

18.028.837

16.385.253

17.250.057

16.516.223

16.497.264

16.804.148

Toelichting op de balans
Activa
De gebouwen en terreinen zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke aanschafwaarden. Op deze aanschafwaarden zijn de cumulatieve lineair berekende afschrijvingen in mindering gebracht, die
berekend zijn op basis van jaarlijks vaste afschrijvingspercentages. De
voorgaande jaren hebben er relatief weinig investeringen plaatsgevonden. De investeringen in infrastructuur en vitaliseren huisvesting
die waren begroot voor 2021 zijn niet gerealiseerd, omdat in 2022 een
verbouwing gaat starten.
De geplande verbouwing in 2022 (start augustus 2022) zal in 2022
effect hebben op de liquiditeit, aangezien de verbouwing betaald
zal worden uit eigen middelen. Dat is zichtbaar in de begrote balans
voor 2022.

2020
Realisatie

2021
Begroting

2021
Realisatie

Passiva
Het positieve resultaat over 2021 heeft geleid tot een stijging van
het eigen vermogen. In de komende jaren zal het eigen vermogen
dalen. Deze daling kan verklaard worden door de begrote negatieve
resultaten in 2022 en 2023.
Liquiditeit en solvabiliteit
In het verleden was er bij ROC Ter AA een onbalans tussen studentenaantallen en formatie. Eind 2019 is een set van maatregelen
uitgewerkt om de begrotingstekorten terug te dringen. Deze maatregelen zijn vanaf 2020 uitgevoerd. In 2020 en 2021 is nog sprake van
een negatief resultaat door de T-2 systematiek. Om de continuïteit te
bewaken hanteert het Ministerie van OCW signaleringsgrenzen met
betrekking tot de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, het weerstandsvermogen en de huisvesting.

2022
Begroting

2023
Prognose

2024
Prognose

2025
Prognose

Liquiditeit							
Vlottende activa
13.139.561
11.557.583
14.594.449
9.848.387
11.696.064
14.146.505
17.078.348
Kortlopende schulden
6.442.473
6.669.472
5.975.258
6.295.270
6.295.270
6.295.270
6.295270
Liquiditeit norm: > 0.5
2.04
1.73
2.44
1.56
1.86
2.25
2.71
							
Solvabiliteit							
Eigen vermogen
16.385.253
15.168.913
17.658.312
17.250.057
16.516.223
16.497.264
16.804.148
Totaal passiva
26.389.646
25.338.767
27.187.468
27.547.419
27.453.585
28.074.626
29.021.510
Solvabiliteit norm: > 0.2
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0.62

0.60

0.65

0.63

0.60

0.59

0.58

In 2021 is er sprake van een goede liquiditeits- en solvabiliteitspositie bij ROC Ter AA en zelfs met
de geprognotiseerde resultaten
komen deze posities niet onder
de gestelde normen. De toename van de solvabiliteit kan
verklaard worden door de relatief grote winst in vergelijking tot
de stijging van het balanstotaal.
Zoals hiervoor bij de Activa is
aangegeven zal de financiering
een verlagend effect hebben op
de liquiditeit in 2022.

Treasury
Het treasurybeleid van ROC Ter
AA is vastgelegd in het treasurystatuut dat is vastgesteld door de
Raad van Toezicht. Treasury heeft
als doel de financiële continuïteit
op de korte en lange termijn te
waarborgen. In het treasurystatuut zijn uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten opgenomen, zodat een objectieve
en transparante verantwoording
vooraf en achteraf mogelijk is.
Er is rekening gehouden met de
Regeling beleggen, lenen en
derivaten van OCW.
Klik hier voor
het treasury statuut
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Binnen ROC Ter AA wordt een
behoudend treasury beleid gevoerd, er wordt gestreefd naar
een risicomijdend en doelmatig
beheer, zowel ten aanzien van
de financiële geldstromen als
financiële posities. Het Rijk verstrekt middelen voor het uitvoeren van onze primaire taak; het
verzorgen van kwalitatief goed
onderwijs en wij zijn van mening
dat wij onze primaire taak niet
in gevaar mogen brengen door
het aangaan van risico’s die
geen betrekking hebben op het
primaire proces. In 2021 is geen
additionele externe financiering
vastgelegd. Wij verwachten dat
dit ook in de (nabije) toekomst
niet nodig zal zijn. Het publiek
eigen vermogen bedraagt
ultimo 2021 € 17.068.635 en blijft
daarmee onder de signaleringswaarde van € 20.689.778.

De staat van baten
en lasten
Ontwikkelingen in 2021
2021 wordt afgesloten met een
positief resultaat ten opzichte
van de gestelde prognose. Het
positieve resultaat is tot stand
gekomen doordat de baten
in 2021 hoger zijn uitgevallen
dan verwacht. De OCW-baten
waren hoger dan begroot, de

resultaatafhankelijke uitkering
van de kwaliteitsagenda was
voor 50% meegenomen in de
begroting van 2021 maar is voor
100% gerealiseerd, er hebben
twee correcties plaatsgevonden
op de mbo-norm resulterend in
€ 1,3M en in de begroting waren
de coronabaten niet meegenomen, omdat deze nog niet
bekend waren ten tijde van het
opstellen van de begroting.
De lasten waren enerzijds lager
doordat de bezettingsgraad
van de gebouwen lager was
als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor de schoonmaakkosten, energiekosten en
onderhoudskosten lager zijn
uitgevallen. Anderzijds waren de
lasten hoger als gevolg van extra
inzet van personeel en middelen
om de achterstanden als gevolg
van de coronamaatregelen te
bestrijden. In de jaarrekening zijn
de cijfermatige uitwerkingen van
deze afwijkingen terug te vinden.
De opgestelde prognoses laten
zien dat we, bij ongewijzigd beleid, de komende drie jaren nog
een negatief resultaat verwachten, maar dat we dit de jaren
daarna ombuigen naar een
positief resultaat.

De staat van baten en lasten (geconsolideerd)
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Toelichting op de staat van baten en
lasten
De meerjarenprognose laat tot en met 2022
een negatief resultaat zien. Dit wordt veroorzaakt doordat gebruik gemaakt wordt van
de T-2 systematiek (de bekostiging van 2021
is gebaseerd op aanwezige studenten op 1
oktober 2019).
Tot de set van in 2020 ingevoerde maatregelen behoorde ook een kostenreductie
op het gebied van formatie, kosten en
investeringen. Ook in 2021 wordt er kritisch
gekeken naar uitgaven. ROC Ter AA is een
kleinschalige organisatie, de betaalbaarheid
van kleinschalige mbo’s staat landelijk gezien
onder druk. Om deze uitdaging het hoofd te
kunnen bieden is het van belang om continu alert te zijn en adaptief in te spelen op
actuele ontwikkelingen. Regelmatig worden
scenario analyses gemaakt, waarmee de
financiële situatie nauwlettend gevolgd
wordt. Sturing op personele formatie, is een
continu aandachtspunt.
Naast het verzorgen van mbo-onderwijs
biedt ROC Ter AA ook contractactiviteiten aan. Deze activiteiten zijn te allen tijde
kostendekkend en worden niet met publieke
middelen gefinancierd.
In 2021 is begonnen met een maandelijkse
update van de financiële stand van zaken van volwasseneneducatie. Ook deze
activiteiten zijn commercieel en mogen
niet bekostigd worden uit de publieke mbo
middelen.
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Notitie Helderheid
In de notitie Helderheid in de bekostiging
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
2004 worden de geconstateerde verschillen
in interpretatie van de bekostigingsvoorwaarden door het ministerie OCW toegelicht en
verder uitgewerkt. De notitie gaat specifiek
in op acht thema’s die aan de bekostiging
gerelateerd zijn.

Thema 1. Uitbesteding onderwijs
In 2021 is door ROC Ter AA uitvoering gegeven aan BOL- en BBL- opleidingen voor
volwassen werkzoekenden (re-integratie) en
werknemers in bedrijven. ROC Ter AA verzorgt het onderwijs samen met externe (soms
commerciële) partijen, die een deel van de
uitvoering - onder verantwoordelijkheid van
ROC Ter AA - verzorgen. ROC Ter AA ziet toe
op de kwaliteit van de onderwijsuitvoering
en verzorgt de afname van examens en diplomering. Het onderwijs kan op de werkplek
in het bedrijf of bij de samenwerkingspartner
verzorgd worden.
De mate van uitbesteding verschilt per samenwerkingspartner. Om te komen tot een
redelijke vergoeding (op basis van kostendekking en risicobeheersing) worden per
project contractuele afspraken gemaakt.
Thema 2. Investeren van publieke
middelen in private activiteiten
ROC Ter AA heeft in 2021 voor een beperkt
aantal externe organisaties opleidingen
uitgevoerd die als maatwerk kunnen worden
gezien, maar die dit in formele zin niet zijn.

Het betreft telkens OCW-bekostigde BBL-opleidingen, die aan alle eisen voldoen en
waarbij opdrachten worden toegevoegd die
zijn toegesneden op een externe organisatie.
Het zijn dus geen private activiteiten.
Voor opleidingen die op basis van standaardopleidingen zijn ontwikkeld, maar
waarvoor additionele dienstverlening van
toepassing is, wordt voor het maatwerkdeel
aan de externe organisatie een additionele
bijdrage gevraagd.
ROC Ter AA verzorgde in 2021 op verzoek
van diverse gemeenten inburgeringscursussen voor zogenoemde zelfmelders. Dat is
een private activiteit die de studenten zelf
betalen.
Andere volledige maatwerkopleidingen
worden ook niet met publieke middelen gefinancierd. Hiervoor wordt aan de betreffende
organisaties een kostendekkende bijdrage
gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn onder
andere taalcoaching en lascursussen.
MBO Automotive Centrum (MAC)
Het MBO Automotive Center B.V. valt onder
de regeling Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Het Summa College (penvoerder) en ROC Ter AA zijn deze samenwerkingsvorm aangegaan om een passende
automotive mbo-opleiding te realiseren
binnen de Automotive Campus in Helmond.
Beide zijn voor 50% aandeelhouder. Het programma MBO automotive-engineering en de
inhoudelijke, doorlopende leerlijn mbo-hbo
zijn hiermee gerealiseerd.

Bouw Infracampus Helmond-de Peel
ROC Ter AA heeft mede aan de basis gestaan van de Bouw Infracampus in Mierlo.
Dit publiek-privaat topcentrum van Nederland voert (BBL)opleidingen uit op het
gebied van civiele techniek, bouw en infrastructuur. Onderwijskwaliteit en verantwoordelijkheid voor de examinering en diplomering ligt bij roc Ter AA.
Thema 3. Het verlenen van vrijstellingen
Individuele studenten kunnen vrijstellingen
krijgen voor het afleggen van toetsen en
examenonderdelen op basis van eerder
afgelegde examens. Er worden geen vrijstellingen verleend voor examenonderdelen op
basis van erkenning van eerder verworven
competenties (EVC’s). ROC Ter AA neemt
zelf geen EVC’s af. EVC’s kunnen wel leiden
tot aanpassing van het onderwijsprogramma, bijvoorbeeld tot maatwerk, waarbij het
inkorten van het programma voor individuele
studenten aan de orde kan zijn. Indien de
betreffende deelnemer(s) voor bekostiging
door de Rijksoverheid wordt (c.q. worden)
aangemerkt, voldoet ook het bijgestelde
programma aan de vereiste omvang in klokuren en instellingstijd. Bij een versneld opleidingstraject is zowel de inschrijvingsduur van
de opleiding als de tijd die voor bekostiging
in aanmerking komt, naar verhouding korter.
Thema 4. Les- en cursusgeld is niet
betaald door de student
Het lesgeld wordt niet zelf door ROC Ter AA
aan bol-studenten in rekening gebracht,
maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO). Voor alle bbl-studenten wordt het
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cursusgeld wél door ROC Ter AA in rekening
gebracht bij de studenten of bij het bedrijf
indien een machtiging (derde-verklaring)
van de student aanwezig is.
ROC Ter AA betaalt geen les- en cursusgeld
voor bol- en bbl-studenten. In 2021 is bij 35
studenten een incassoprocedure gestart.
Eind 2021 zijn acht procedures niet verhaalbaar en zijn er nog zes in behandeling. Van
deze zes heeft één persoon een betalingsregeling. Bij 3 personen loopt een gerechtelijke
procedure. Van oninbaarheid en daarmee
concrete afboeking van de vordering, is pas
sprake als de incassoprocedure niet succesvol is gebleken.
Thema 5. In- en uitschrijving van student
in meer dan één opleiding tegelijk
Op 1 oktober 2021 volgen honderdeenennegentig studenten meer dan één opleiding
tegelijk. Voor in- en outputbekostiging wordt
de student voor één opleiding aangemerkt.
Het hele jaar door kennen we, met name bij
BBL-groepen, flexibele in-, door- en uitstroom.
Er wordt op toegezien dat het aantal jaren
opleiding, dat aan de eisen van omvang en
instellingstijd voldoet, overeenkomt met het
aantal inschrijvings- c.q. bekostigingsjaren.
Het beleid bij ROC Ter AA is erop gericht om
niet direct na 1 oktober of 1 februari studenten uit te schrijven. Binnen twee weken na 1
oktober 2021 zijn twee studenten zonder diploma uitgestroomd. Het is nog niet bekend
of zij hun opleiding elders hebben vervolgd.

Thema 6. Student volgt een andere
opleiding dan waarvoor hij/zij is
ingeschreven
Studenten willen in individuele gevallen
gedurende een opleiding wel eens overstappen naar een andere opleiding. Via gerichte
loopbaanbegeleiding en door het brede
aanbod aan opleidingen kunnen de meesten van hen ingeschreven blijven bij ROC Ter
AA waardoor voortijdige schooluitval wordt
voorkomen. Het beleid is erop gericht om
elke student een passende opleiding te bieden. In de periode van 1 oktober 2021 tot 1
april 2022 zijn er 287 zogenoemde omzwaaiers. Het betreft:
• 238 studenten die gewijzigd zijn van opleiding, maar niet van leerweg;
• 49 studenten zijn gewijzigd van leerweg.
Thema 7. Bekostiging van maatwerkopleidingen ten behoeve van bedrijven
Ook in 2021 heeft ROC Ter AA voor een
aantal bedrijven maatwerktrajecten gerealiseerd. Met maatwerktrajecten werken we samen met het bedrijfsleven aan het adequaat
inspelen op de regionale behoefte. Om
het onderwijsaanbod goed af te stemmen
op de arbeidsmarkt, stemt ROC Ter AA met
individuele bedrijven/instellingen/vigerende
samenwerkingsverbanden af welke opleidingen kunnen worden aangeboden. Deze
opleidingen worden uitgevoerd bij voldoende aanmeldingen, als aan de toelatingseisen
wordt voldaan (brede toegankelijkheid).
Voor de maatwerkopleidingen die op basis
van standaardopleidingen zijn ontwikkeld en
waarvoor additionele dienstverlening van

toepassing is, betaalt c.q. betalen de
betrokken organisatie(s) voor het maatwerkdeel een additionele bijdrage.
Op het gebied van maatwerktrajecten
waarbij geen sprake is van bekostiging zijn
in 2021 in totaal 188 studenten opgeleid.
Thema 8. Buitenlandse studenten en
onderwijs in het buitenland
In 2021 studeerden bij ROC Ter AA vijf
buitenlandse studenten. In 2021 waren er
geen uitwisselingsovereenkomsten met
buitenlandse instellingen.
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we bieden
maatwerk
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6. Jaarrekening 2021
Doelstelling
ROC Ter AA realiseert beroeps en volwassenenonderwijs. In onze
colleges begeleidt ROC Ter AA mensen naar de toekomst. Dat
gebeurt door samen met hen de passie en het succes te zoeken
in vakmanschap en werk, deelname aan de maatschappij en
verdere studie.
In nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen biedt roc
Ter AA een samenhangend en overzichtelijk opleidingenaanbod
dat past bij de arbeidsmarkt in de omgeving.
ROC Ter AA richt zijn aandacht op een succesvolle studie en
loopbaan van de studenten, gebaseerd op vakmanschap
en persoonlijke groei.
Opmaakdatum
De opmaakdatum van de jaarrekening is 13 juni 2022
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Geconsolideerde Jaarrekening over 2021 van ROC Ter AA
Geconsolideerde Balans per 31 december 2021
(na Resultaatbestemming)
Balans

31-12-2021

31-12-2020

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa

12.593.019
0
12.593.019

13.250.085
0
13.250.085

Vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa

1.336.984
13.257.465
14.594.449

1.764.323
11.375.238
13.139.561

27.187.468

26.389.646

16.385.253
1.273.059
17.658.312

16.563.866
-178.613
16.385.253

3.553.898

3.561.920

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

5.975.258

6.442.473

27.187.468

26.389.646

Totaal Activa
Eigen vermogen
Nettoresultaat
Eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal Passiva
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Geconsolideerde Staat van baten en lasten over 2021

Staat van Baten en lasten

Begroting
2021

Realisatie
2020

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Cursus-, les- en examengelden
Baten werk voor derden
Inburgering
Overige baten
Totaal Baten

29.975.583
651.860
311.691
228.938
270.450
650.641
32.089.163

26.450.318
561.000
362.833
475.000
450.000
502.750
28.801.901

27.492.244
666.336
345.933
252.898
407.675
1.874.886
31.039.972

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal Lasten

24.294.546
1.444.287
1.951.425
3.050.962
30.741.220

23.457.307
1.362.000
1.867.000
3.266.934
29.953.241

24.794.080
1.405.477
2.035.862
2.658.369
30.893.788

1.347.943

-1.151.340

146.184

0
-69.886
-69.886

0
-65.000
-65.000

120
-324.917
-324.797

-4.998
-4.998

0
0

0
0

1.273.059

-1.216.340

-178.613

Saldo Baten en Lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo Financiële baten en lasten
Belastingen
Saldo belastingen
Nettoresultaat
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Realisatie
2021

Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroomoverzicht

2021

Saldo Baten en Lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties Voorzieningen
Veranderingen in Vlottende middelen:
- Vorderingen
- Schulden
Subtotaal Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

1.342.944

146.184

-6.327.983
-8.022

957.263
426.419

427.340
-467.215
-5.032.937

128.461
1.045.743
2.704.070

0
-69.886
-5.102.823

120
-324.917
2.379.273

6.985.049
0
6.985.049

147.525
0
147.525

0
0

-1.815.121
-1.815.121

1.882.227

711.677

11.375.238
1.882.227
13.257.465

10.663.561
711.677
11.375.238

Ontvangen Financiële baten
Betaalde Financiële baten
Subtotaal Kasstroom uit operationele
(Des)Investeringen Materiële vaste activa
(Des)Investeringen Financiële vaste activa
Subtotaal Kasstroom uit
Aflossing Langlopende schulden
Subtotaal Kasstroom uit
Mutatie Liquide middelen
Beginstand Liquide middelen
Mutatie Liquide middelen
Eindstand Liquide middelen
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2020

Geconsolideerde Financiële kengetallen
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Kengetal

Boekjaar

Roc Ter AA
(Geconsolideerd)

Landelijk gemiddeld
(bron: DUO-CFI)

Liquiditeit

2021

2,44%

Niet beschikbaar

2020
2019

2,04%
2,33%

1,39%
1,33%

Solvabiliteit

2021
2020
2019

65,0%
62,1%
61,6%

Niet beschikbaar
55,00%
55,00%

Solvabiliteit 2

2021
2020
2019

78,0%
75,6%
73,2%

Niet beschikbaar
62,00%
62,00%

Rentabiliteit

2021
2020
2019

3,97%
-0,58%
-2,79%

Niet beschikbaar
1,50%
0,90%

Huisvestingsratio

2021
2020
2019

0,09
0,08
0,11

Niet beschikbaar
0,13
0,11

Weerstandsvermogen

2021
2020
2019

0,55
0,53
0,55

Niet beschikbaar
0,52
0,52

Kengetal

Omschrijving

Liquiditeit

Vlottende activa gedeeld door Kortlopende schulden. De liquiditeit
geeft aan in welke mate ROC Ter AA aan zijn verplichtingen op
korte termijn kan voldoen.

Solvabiliteit

Eigen vermogen gedeeld door Totaal passiva. De solvabiliteit
geeft aan op welke wijze de bezittingen (Activa) gefinancierd zijn.

Solvabiliteit 2

Eigen vermogen en Voorzieningen gedeeld door de Totale
passiva. De solvabiliteit 2 geeft aan of er voldoende kapitaal is
om een failissement te voorkomen.

Rentabiliteit

Nettoresultaat gedeeld door Totale baten (inclusief Financiële
baten). De rentabiliteit geeft aan welk deel van de baten c.q.
opbrengsten overblijven na aftrek van de lasten c.q. kosten.

Huisvestingsratio

Huisvestingslasten, afschrijvingen gebouwen en afschrijving
terreinen gedeeld door de totale lasten. De huisvestingsratio geeft
de verhouding weer tussen alle huisvestingslasten en de totale
lasten.

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen gedeeld door de totale baten. Het
weerstandsvermogen geeft weer in hoeverre een organisatie
eventuele calamiteiten op kan vangen.
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Grondslagen voor de waardering,
resultaatbepaling en consolidatie
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Hiermee zijn de richtlijnen
voor de jaarverslaggeving zoals opgenomen
in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
(RJ) van toepassing en voor onderwijsinstellingen tevens de sectorspecifieke aanvullingen
en afwijkende bepalingen zoals opgenomen
in RJ660. Alle bedragen worden vermeld in
euro’s, tenzij anders vermeld. De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de Jaarrekening
2020 en de Begroting 2021 en aangepast,
indien het inzicht dit vereist.
Consolidatie
In de geconsolideerde cijfers zijn tevens de
cijfers van de 100% deelneming c.q. rechtspersoon Industrieel Praktijkcentrum B.V.
opgenomen.
Joint ventures
Industrieel Praktijkcentrum B.V. heeft een 50%
belang in MBO Automotive Center B.V. De
cijfers hiervan zijn proportioneel (voor 50%) in
de cijfers van het Industrieel Praktijkcentrum
B.V. opgenomen.
Stichting Beheer Onderwijscentrum
Keizerin Marialaan
Vanwege het vereiste inzicht en het beperkt
risico zijn de cijfers van Stichting Beheer
Onderwijscentrum Keizerin Marialaan niet
geconsolideerd. In de geconsolideerde
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cijfers is de financiële bijdrage aan de
Stichting Beheer opgenomen op basis van
de voorlopige cijfers over 2021. In 2022 zal
een eindafrekening volgen op basis van de
definitieve cijfers van deze stichting.

Grondslagen voor waardering van
activa en passiva
Algemeen
Tenzij anders vermeld zijn de activa en
passiva gewaardeerd tegen aanschafwaarde dan wel historische kosten c.q. kostprijs en
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd
tegen de aanschafwaarde dan wel historische kostprijs, onder aftrek van de lineair
berekende cumulatieve afschrijvingen op
basis van de verwachte economische
levensduur en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.
Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van
betekenis wordt uitgeoefend zijn gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde,
onder aftrek van eventueel noodzakelijke
geachte voorzieningen. Deelnemingen
waarin geen invloed van betekenis wordt
uitgeoefend zijn gewaardeerd tegen
kostprijs, eventueel verminderd met bijzondere, duurzame waardeverminderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet
anders vermeld, ter vrije beschikking van de
vennootschap.
Derivaten en hedge accounting
ROC Ter AA maakt gebruik van afgeleide
financiële instrumenten, in casu een renteswap ter afdekking van renterisico’s.
Dergelijke financiële instrumenten zijn bij de
eerste waardering gewaardeerd tegen de
reële waarde. Vervolgwaarderingen vinden
plaats in overeenstemming met kostprijs
hedge accounting.
Derivaten met toepassing van kostprijs
hedge accounting
De afdekkingen zijn volgens kostprijs hedge
accounting verwerkt, indien voldaan wordt
aan de volgende voorwaarden:
• De algemene hedgestrategie, oftewel hoe
de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting
aangaande de effectiviteit van deze
hedgerelaties zijn gedocumenteerd;
• De in het soort hedgerelatie betrokken
hedge-instrumenten en afgedekte posities
zijn gedocumenteerd;
• De ineffectiviteit is in de Staat van baten en
lasten verwerkt.
De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor kostprijs hedge accounting
voldoen, zijn tegen kostprijs verantwoord,
conform RJ 290. Voor een nadere toelichting
zie Toelichting op geconsolideerde balans
(Langlopende schulden).

Vorderingen
Vorderingen zijn bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen de reële waarde,
inclusief de transactiekosten. Na de verwerking zijn ze gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens
de indirecte methode. Het gehanteerde
kasmiddelenbegrip betreft de liquide
middelen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd in het
verband met verplichtingen indien er op de
balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) de rechtspersoon heeft een verplichting
(in rechte afdwingbaar of feitelijk); en
b) het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling
van die verplichting een uitstroom van
middelen noodzakelijk is; en
c) er kan een betrouwbare schatting
gemaakt worden van de omvang van
de verplichting.
De omvang van de voorzieningen zijn
berekend op basis van contante waarde
met een inschatting van de verdiscontering, tenzij die gewaardeerd zijn tegen de
nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van de
baten en lasten en het nettoresultaat

Groot onderhoud
De Voorziening groot onderhoud van ROC
Ter AA is tegen nominale waarde gevormd
ter egalisatie van uitgaven voor groot
onderhoud voor de locatie Nieuwveld 59,
gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan.
Schulden
De schulden zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Algemeen
De baten en lasten zijn toegerekend aan het
boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa
zijn berekend op basis van vaste percentages van de historische aanschafwaarde
gebaseerd op de verwachte economische
levensduur en eventueel rekening houdend
met bijzondere waardeverminderingen. Op
terreinen wordt niet afgeschreven.
Pensioenverplichtingen
Er is sprake van een toegezegde bijdrageregeling voor de pensioenen van medewerkers. Voor de pensioenregeling zijn op
verplichte basis premies betaald aan het
pensioenfonds. Behalve de premiebetaling
zijn er geen andere verplichtingen uit hoofde
van deze regeling. Er is geen verplichting in
geval van een tekort bij het pensioenfonds
tot het voldoen van aanvullende bedragen
anders dan toekomstige premies. De premies
worden verantwoord als personeelskosten als
deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopen-

de activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een verrekening door het
pensioenfonds. De pensioenregelingen zijn
ondergebracht bij het ABP. Dat gebruikt het
middelloonstelsel als salarisgrondslag. Per
31-12-2021 bedroeg de dekkingsgraad
110,2%.
Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt in
overeenstemming met algemeen geldende
grondslagen gebruik gemaakt van schattingen en veronderstellingen. De voornaamste
schattingen in de jaarrekening betreffen:
• economische levensduur materiële vaste
activa;
• inbaarheid van vorderingen;
• verwachte benodigde omvang uitstroom
van middelen voor voorzieningen

Toelichting op de Geconsolideerde Balans ROC Ter AA
Toelichting op de Geconsolideerde Balans
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa

Gebouwen

Terreinen

Inventaris

Totaal

Aanschafwaarde 01-01-2021
Investeringen 2021
Desinvesteringen 2021
Aanschafwaarde 31-12-2021

24.001.194
183.636
-4.505
24.180.325

2.376.440
0
0
2.376.440

18.946.067
650.835
-7.815.015
11.781.887

45.323.701
834.471
-7.819.520
38.338.652

Afschrijvingen t/m 2020
Afschrijvingen 2021
Afschrijvingen
desinvesteringen
Afschrijvingen t/m 2021

15.400.451
789.316
-4.505

0
0
0

16.673.165
654.971
-7.767.765

32.073.616
1.444.287
-7.772.270

16.185.262

0

9.560.371

25.745.633

Boekwaarde 31-12-2020
Boekwaarde 31-12-2021

8.600.743
7.995.063

2.376.440
2.376.440

2.272.902
2.221.516

13.250.085
12.593.019

Jaarlijkse afschrijvingspercentages
- Gebouwen

3,3 %

- Aanpassing gebouwen

10 %

- Terreinen

0%

- Machines en installaties

10 %

- Schoolmeubilair

10 %

- Kantoormeubilair

10 %

- Gereedschappen

20 %

- Audio-visuele apparatuur

20 %

- Hard- en software

25 %
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Als grens voor het opnemen van investeringen in de materiële
vaste activa wordt € 2.500 gehanteerd. Onder deze grens worden posten verwerkt in de lasten.
De verzekerde waarde van de gebouwen per 31-12-2021
bedraagt € 39.937.803. De WOZ-waarde van de gebouwen
per 31-12-2021 bedraagt € 22.802.800.

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
(Deelnemingen)

Boekwaarde
01-01-2021

Stichting Beheer
Onderwijscentrum Keizerin
Marialaan
Totaal Financiële vaste
activa

Investeringen
2021

Desinvesteringen
2021

Resultaat
2021

Boekwaarde
31-12-2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan heeft de doelstelling het beheren van de gebouwen en terreinen
op de locatie Keizerin Marialaan 2-4 te Helmond.
Vlottende activa

Eigen vermogen
Eigen vermogen

Algemene reserve (Publiek)
Algemene reserve (Privaat)
Totaal Eigen vermogen

Stand
01-01-2021

Resultaatbestemming
2021
15.813.576
1.273.059
571.677
0
16.385.253
1.273.059

Overige
mutaties
2021

Stand
31-12-2021
0
0
0

Het Nettoresultaat 2021 is toegevoegd aan de Algemene reserve (Publiek).
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17.086.635
571.677
17.658.312

Publiek/Privaat
In de Algemene reserve wordt onderscheid gemaakt tussen de
Algemene reserve (Publiek) en de Algemene reserve (Privaat).
In 2021 hebben op de Algemene reserve (Privaat) geen mutaties
plaatsgevonden.
Resultaatbestemming
Het CvB stelt aan de RvT voor het Nettoresultaat van de Stichting
over het boekjaar 2021 ad € 1.273.059 toe te voegen aan de
Algemene reserve (Publiek). Dit voorstel is reeds in de Jaarrekening
2021, die is opgenomen in het onderhavige Jaarverslag 2021,
verwerkt.
Voorzieningen
Voorziening
Jubileumgratificaties
Wachtgeldrecht
Langdurig zieken
Seniorenregeling
Voorzieningen personeel
Voorziening groot onderhoud
Totaal Voorzieningen

Stand
Onttrekkinge
01-01-2021
n
2021
182.762
-12.580

Dotaties
2021

Voorzieningen personeel
Voorziening groot onderhoud
Totaal Voorzieningen
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Stand
31-122021
84.083

824.360
200.772
2.146.193
3.354.087

-294.660
-180.237
0
-487.477

0
236.592
412.273
146.447
795.312

-86.099
-261.344
-13.039
0
-360.482

207.833

-9.894

116.626

-62.107

252.458

3.561.920

-497.371

911.938

-422.589

3.553.898

De looptijd van de voorzieningen is als volgt weer te geven:
Voorziening

Vrijval
2021

Stand
31-12-2021
3.301.440
252.458
3.553.898

Kortlopend
(< 1jaar)
1.119.739
156.255
1.275.994

Langlopend
(> 1 jaar)
2.181.701
96.203
2.277.904

504.948
419.769
2.292.640
3.301.440

De post Voorzieningen personeel is gevormd
ter dekking van lasten voortvloeiend uit
jubileumgratificaties (1), wachtgeldrecht (2),
langdurig zieken (3) en seniorenregeling (4).
De Voorziening jubileumgratificaties is
gewaardeerd tegen contante waarde op
basis van een disconteringsvoet van 2%.
De Voorzieningen voor wachtgeldrecht en
langdurig zieken zijn tegen nominale waarde
gewaardeerd.
(1) Bij de berekening van de Voorziening
jubileumgratificaties is uitgegaan van het
personeel dat op peilmoment 31-12-2021
een dienstverband heeft. Voor de berekening van de opgebouwde rechten voor
jubileumgratificaties is rekening gehouden
met het reeds verstreken dienstverband,
de gratificatiemomenten, het salarispeil,
de werktijdfactor en inschattingen voor
indexatie en discontering. De gehanteerde
uitgangspunten worden jaarlijks geëvalueerd
en indien noodzakelijk bijgesteld op basis van
trendmatige ontwikkelingen.
(2) Bij de bepaling van de Voorziening
wachtgeldrecht is uitgegaan van maximaal
wachtgeldrecht, met afslag op basis van
ervaringscijfers over de jaren, dan wel per
medewerker een inschatting van het daadwerkelijke gebruik van het wachtgeld. De
Voorziening wachtgeldrecht is gebaseerd op
alle medewerkers waarvan de ontslagdatum
vaststaat per 31-12-2021.
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(3) De Voorziening langdurig zieken is
gebaseerd op de per 31-12-2021 bestaande verplichtingen voor het in de toekomst
(mogelijk) doorbetalen van beloningen aan
personeelsleden die geheel of gedeeltelijk
vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid
niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten.
(4) Op basis van de vigerende cao (CAO
2021-2022, ingegaan per 01-12-2021 en doorlopend tot 01-05-2022) bestaat de mogelijkheid voor personeelsleden van 57 respectievelijk 60 jaren of ouder 170 respectievelijk
340 werkuren verlof op te nemen in het kader
van de zogenoemde ‘Seniorenregeling’. De
Seniorenregeling is in de plaats gekomen van
de voorheen geldende BAPO-regeling, die
nog wel een overgangsrecht kent.
Naast de Seniorenregeling geldt een regeling
voor duurzame inzetbaarheid (50 werkuren
per jaar) voor alle personeelsleden in dienst
zijn van ROC Ter AA.
De verplichtingen uit hoofde van de Seniorenregeling zijn op de balans per 31-12-2021
gewaardeerd tegen de nominale (ingeschatte) waarde. Voor de regeling voor
duurzame inzetbaarheid is geen voorziening
getroffen.
De Voorziening groot onderhoud van ROC
Ter AA is tegen nominale waarde gevormd
ter egalisatie van uitgaven voor groot

onderhoud voor de locatie Nieuwveld 59,
gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. Voor de locatie Keizerin Marialaan 2
en 4 is bij de Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan een Voorziening
groot onderhoud gevormd
ad € 1.133.554.

Langlopende schulden
Na de laatste aflossing van een langlopende schuld in 2020 is er in
2021 geen sprake meer van langlopende schulden.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen
Overige kortlopende schulden
Subtotaal Kortlopende schulden
Vakantiegeld, vakantiedagen en bindingstoelage
Overlopende subsidies OCW met verrekeningsclausule
Overlopende subsidies OCW zonder
verrekeningsclausule
Overige overlopende passiva
Subtotaal Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden
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31-12-2021
0

31-12-2020
0

714.128
1.298.335
298.632
1.045.267
3.356.361

792.660
1.125.233
280.081
1.263.773
3.461.747

964.623
644.742
673.088

928.429
982.410
300.780

336.444
2.618.897

769.107
2.980.726

5.975.258

6.442.473

Subsidies OCW
De specificatie van de post Overlopende subsidies OCW met verrekeningsclausule, die doorloopt naar 2022, is als volgt (conform model G2 B):
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

Bedrag van
de toewijzing

RIF Portaal

940729

23-05-2016

Ontvangsten
t/m vorig
verslagjaar
655.578
655.578

RIF Techniek Centrum Brainport

1356757

20-04-2018

608.372

456.279

0

456.279

1.263.950

1.111.857

129.447

982.410

Stand ultimo
verslagjaar

Saldo nog te
besteden
ultimo
verslagjaar

Totaal Subsidies OCW met verrekeningsclausule doorlopend
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Ontvangen in
verslagjaar

0

Lasten in
verslagjaar

516.793

RIF Portaal

940729

RIF Techniek Centrum Brainport

1356757

121.674

0

577.953

608.372

Totaal Subsidies OCW met verrekeningsclausule
doorlopend

121.674

516.793

587.291

617.710

De RIF Portaal is in 2021 afgerond en de eind verantwoording is aangeleverd. Voor de RIF Techniek
Centrum Brainport is een jaar verlenging aangevraagd (en toegekend) als gevolg van Corona.
Dat betekent dat deze RIF doorloopt tot februari 2023.
Voorts zijn er nog andere soorten subsidies door OCW verstrekt die als baten zijn verantwoord
in de Staat van baten en lasten. De specificaties zijn als volgt:
Subsidies OCW zonder verrekeningsclausule (conform model G1):
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9.338

Lasten t/m
Stand begin
vorig
verslagjaar
verslagjaar
129.447
526.131

9.338

Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

Inhaal en ondersteuningsprogramma's
onderwijs 2020-2021

IOP-31150-MBO

02-07-2020

Inhaal en ondersteuningsprogramma's
onderwijs 2020-2021

IOP-31150-VAVO

02-07-2020

14.400

14.400

10.478

3.922

Inhaal en ondersteuningsprogramma's
onderwijs 2020-2021 tijdvak 2

IOP2-31150-VAVO

16-10-2020

14.400

14.400

0

14.400

Extra hulp voor de klas

EHK20029

15-01-2021

321.348

0

0

0

Extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022

EBEN21037

19-02-2021

156.560

0

0

0

IOP4-31150-mbo

26-04-2021

207.000

0

0

0

Inhaal en ondersteuningsprogramma's
onderwijs 2020-2021
Extra hulp voor de klas

Bedrag van Ontvangsten
de toewijzing
t/m vorig
verslagjaar
392.400
392.400

Lasten t/m
Stand begin
vorig
verslagjaar
verslagjaar
209.668
182.732

EHK21038

20-04-2021

321.348

0

0

0

IOP4-31150-VAVO

18-07-2021

16.200

0

0

0

Studieverlof

1166080

20-08-2021

41.250

0

0

0

Subsidie zij-instroom

966871

22-01-2019

40.000

40.000

40.000

0

Subsidie zij-instroom

1027595

20-11-2019

100.000

100.000

100.000

0

Subsidie zij-instroom

1102709

21-10-2020

20.000

20.000

10.000

10.000

Subsidie zij-instroom

1183560

22-10-2021

20.000

0

0

0

Subsidie zij-instroom

1152167

15-04-2021

40.000

0

0

0

10-07-2019

60.856

60.856

22.557

38.299

Inhaal en ondersteuningsprogramma's
onderwijs 2020-2021

Voorziening leermiddelen minimagezinnen
1003909-1
2019
Voorziening leermiddelen minimagezinnen
1088106-1
2020 Subsidies OCW zonder verrekeningsclausule
Totaal
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

28-07-2020

Ontvangst in
verslagjaar

61.427

61.427

0

61.427

1.827.188

703.483

392.703

310.780

Lasten in
verslagjaar

Vrijval niet
besteed in
verslagjaar

Stand ultimo
verslagjaar

Prestatie
afgerond?

Inhaal en ondersteuningsprogramma's
onderwijs 2020-2021

IOP-31150-MBO

0

93.512

0

89.220

ja

Inhaal en ondersteuningsprogramma's
onderwijs 2020-2021

IOP-31150-VAVO

0

3.922

0

0

ja

Inhaal en ondersteuningsprogramma's
onderwijs 2020-2021 tijdvak 2

IOP2-31150-VAVO

0

14.400

0

0

ja

Extra hulp voor de klas

EHK20029

321.348

263.462

0

57.886

nee

Extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022

EBEN21037

156.560

47.978

0

108.582

nee

IOP4-31150-mbo

207.000

120.895

0

86.105

EHK21038

Inhaal en ondersteuningsprogramma's
onderwijs 2020-2021
Extra hulp voor de klas

ja

321.348

102.602

0

218.746

IOP4-31150-VAVO

16.200

3.594

0

12.606

ja

Studieverlof

1166080

41.250

17.191

0

24.059

nee

Subsidie zij-instroom

966871

0

0

0

0

ja

Subsidie zij-instroom

1027595

0

0

0

0

ja

Subsidie zij-instroom

1102709

0

10.000

0

0

Subsidie zij-instroom

1183560

20.000

2.465

0

17.535

Subsidie zij-instroom

1152167

40.000

40.000

0

0

0
0
1.123.706

0
0
720.021

0
0
0

38.299
61.427
714.465

Inhaal en ondersteuningsprogramma's
onderwijs 2020-2021

Voorziening leermiddelen minimagezinnen
1003909-1
2019
Voorziening
leermiddelen minimagezinnen
1088106-1
2020
Totaal Subsidies OCW zonder verrekeningsclausule
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nee

ja
nee
ja
nee
nee

Niet uit de Balans blijkende verplichtingen
Uit huurovereenkomsten
Huurovereenkomsten

Huurprijs op
Start
Einde
jaarbasis
huurperiode huurperiode
199.675 01-04-2004
31-03-2023

Goorsedijk 6 te Mierlo
Nieuwveld 61 inclusief sporthal (Brede school) te Helmond

192.193

01-11-2011

03-11-2022

Gasthuisstraat 79 te Helmond

103.480

01-08-2016

31-07-2023

42.150

01-08-2018

31-07-2023

Indumastraat 13 te Deurne

Uit overige overeenkomsten
BAPO-rechten en regeling duurzame inzetbaarheid
Zoals eerder aangegeven zijn de verplichtingen uit hoofde van de daarin opgenomen ‘Seniorenregeling’
(die in de plaats is gekomen van de voormalige ‘BAPO-regeling’) gewaardeerd en op de balans per
31-12-2021 opgenomen (zie toelichting op de post Voorzieningen).
De verplichtingen uit hoofde van de voormalige BAPO-regeling zijn, conform het RJO 2018, niet gewaardeerd op de balans per 31-12-2021. Dat geldt mutatis mutandis eveneens voor de regeling duurzame inzetbaarheid.
Investeringen
In 2021 zijn verplichtingen aangegaan voor 3 offertes die in 2022 nog uitgevoerd worden.
De uit hoofde hiervan aangegane verplichtingen zijn niet opgenomen in de balans per
31-12-2021. Het betreft de navolgende verplichtingen:
AAI/ASG Architect International R.V.:		
Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V:		
Nelissen Ingenieursbureau B.V.:			

72 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

€ 136.484,40
€ 124.000,00
€ 79.860,00

Overzicht verbonden partijen
Meerderheidsdeelneming

Minderheidsdeelneming

Naam

Industrieel Praktijkcentrum (IPC ) B.V.

Naam

Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan (

Juridische vorm

B.V.

Juridische vorm

Stichting

Statutaire zetel

Helmond

Statutaire zetel

Helmond

C ode activteiten

4

C ode activteiten

4

Eigen vermogen 31-12-2020

20.000

Eigen vermogen 31-12-2020

0

Nettoresultaat 2020

0

Nettoresultaat 2020

0

Art. 2:403

nee

Art. 2:403

nee

Deelname (%)

100

Deelname (%)

50

C onsolidatie (%)

100

C onsolidatie (%)

0

Omschrijving doelstelling
Het beheer en exploiteren van een industrieel praktijkcentrum, dat
optimaal voorziet in de behoeften op dit gebied van het regionale
bedrijfsleven en het vergroten van de aantrekkingskracht van de
industrie voor (potentiële) werknemers.
Samenstelling directie
Mevrouw I.A.M. Janssen Reinen

Naam en adres van de participant (50% deelname)
Vakcollege Helmond (Onderdeel OMO Scholengroep Helmond),
Keizerin Marialaan 4, 5702 NR Helmond.
Omschrijving doelstelling
Het beheren van de gebouwen en terreinen op de locatie
Keizerin Marialaan 2-4 te Helmond.
Samenstelling bestuur
Voorzitter: 		
Secretaris/penningmeester: 		
Lid: 		
Lid: 		

P.M. Metzemaekers, Vakcollege Helmond
I.A.M. Janssen Reinen, ROC Ter AA
W.P.H. van der Heijden, Vakcollege Helmond
L.M.W. de Bie, ROC Ter AA

Toezichthouders
Er is geen separaat toezichthoudend orgaan per 31-12-2021.
Voor de Balans en de Staat van baten en lasten van
Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan,
zie de enkelvoudige jaarrekening.
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Naam en adres van de participant (50% deelname)
Summa College, Sterrenlaan 10, 5631 KA Eindhoven
Omschrijving doelstelling
MBO Automotive Center (MAC) B.V. is een Centrum voor Innovatief
Vakmanschap. De B.V. heeft onder andere ten doel het exploiteren
van praktijkcentra voor deelnemers van (post-) initieel onderwijs en
het verzorgen van onderwijs op automotive-gebied. Dit gebeurt in
samenwerking met het Summa College en bedrijven in de automotive sector.
Samenstelling directie
De heer R. Akkerman
Toezichthouders
Er is geen separaat toezichthoudend orgaan per 31-12-2021.
Voor de gegevens van Balans, Staat van baten en lasten en
Kasstroomoverzicht van MBO Automotive Center (MAC) B.V.
zie de balans van Automotive Center.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na de balansdatum
voorgedaan, welke nadere informatie geven over, of van invloed zijn
op de situatie per balansdatum.
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Toelichting op de Geconsolideerde Staat van baten en lasten
Baten
Baten
Rijksbijdragen OC W Normatief

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

24.799.956

23.258.376

23.402.847

4.382.649

3.046.942

3.794.771

802.316

145.000

294.626

Totaal Rijksbijdragen OCW

29.984.921

26.450.318

27.492.244

Gemeentelijke subsidie (WEB)

485.760

480.000

486.720

Rijksbijdragen OC W Niet-geoormerkt
Rijksbijdragen OC W Geoormerkt

Overige gemeentelijke bijdragen (1)

166.100

81.000

179.616

Totaal Overige overheidsbijdragen

651.860

561.000

666.336

Totaal Cursus-, les- en examengelden

311.691

362.833

345.933

Totaal Baten werk voor derden (2)

228.938

475.000

252.898

Totaal Inburgering

270.450

450.000

407.675

C onvenanten (VAVO)
Ouderbijdragen
VWS (Hepatitus)

93.020

0

42.450

126.278

176.000

141.832

24.635

0

21.771

Kantine

117.985

180.000

66.923

Verhuur

7.912

0

92.373

0

0

1.395.824

280.811

146.750

113.713

650.641

502.750

1.874.886

Verkoop Helmondselaan
Diverse
Totaal Overige baten
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Bij de prognose van de rijksbijdrage is er geen rekening gehouden
met de baten i.v.m. corona. Ook is bij de kwaliteitsagenda slechts
50% van de prestatiebekostiging begroot omdat een midterm review in 2021 bepalend zou zijn voor dit deel van de kwaliteitsmiddelen. Aangezien de commissie tevreden was met de midterm
review is het volledige bedrag van de prestatiemiddelen van de
kwaliteitsagenda ontvangen in 2021.

Specificatie Overige gemeentelijke
bijdragen (1)

Door corona zijn er minder lessen geweest vandaar de daling bij
de inburgering. De daling in de overige baten in relatie tot 2020
zit in de verkoop van de Helmondselaan in 2020. In 2021 is er
geen verkoop geweest in deze mate.

Totaal Overige gemeentelijke bijdragen

2020

Gemeente Gemert/Bakel WI

0

32.691

Gemeente Helmond Taalhuis

13.600

15.225

Gemeente Helmond Practijkverklaringen

152.500

103.875

Gemeentelijke bijgragen M.A.C .

0

25.325

Stagefonds

0

2.500

166.100

179.616

Specificatie Baten werk voor derden (2)
Taalcoaching

2021

2020
0

9.490

OL Lassen

47.208

35.527

Nederlands op de werkvloer

14.060

17.701

Entree extranei

60.800

64.000

Maatwerk

35.963

60.325

Tekeninglezen
Overige projecten
Totaal Baten werk voor derden
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2021

6.055

2.760

64.852

63.095

228.938

252.898

Lasten
Personele lasten
Personele lasten
Bruto lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Subtotaal Personele lasten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

15.543.515
2.189.515
2.675.213
20.408.243

20.148.518
0
0
20.148.518

16.944.263
2.151.201
2.490.420
21.585.884

2.642.038

2.103.234

1.765.869

Mutatie Voorzieningen personeel (4)

429.874

0

743.664

Overige personele lasten (5)

831.607

1.205.555

750.447

Af: Uitkeringen (6)

-17.216

0

-51.784

24.294.546

23.457.307

24.794.080

Personeel niet in loondienst (3)

Totaal Personele lasten

De daling in Personele lasten heeft voor het grootste deel te maken
met de uitgaven voor de VVR in 2020. Alle lasten hiervoor zijn in 2020
genomen terwijl de meeste medewerkers pas laat in 2021 uit dienst
gegaan zijn. De werkelijke daling van de personele lasten die betrekking hebben op deze VVR regeling zullen in 2022 zichtbaar moeten
worden.
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Specificatie Personeel niet in
loondienst (3)
Kosten personeel door middel van payrolling
Inhuur advisering
Inhuur personeel samenwerkingsverbanden
Inhuur externen overig
Totaal Personeel niet in loondienst

Specificatie Mutatie Voorzieningen
personeel (4)
Vrijval Voorziening jubileumgratificaties
Dotatie Voorziening jubileumgratificaties
Vrijval Voorziening wachtgeldrechten
Dotatie Voorziening wachtgeldrechten
Vrijval Voorziening langdurig zieken
Dotatie Voorziening langdurig zieken
Dotatie Voorziening seniorenregeling
Totaal mutatie Voorziening personeel
Specificatie Overige personele lasten (5)

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

608.281

637.266

94.542

0

99.133

148.678

255.010

244.502

1.790.139

1.210.958

1.080.088

2.641.640

2.103.234

1.765.869

Realisatie
2021

Realisatie
2020

-86.099
0
-261.343

0
7.432
-296.532

236.592
-17.996
412.273
146.447

427.310
-43.339
177.243
471.550

429.874

743.664

Realisatie
2021

Realisatie
2020

Reis- en verblijfkosten

30.844

34.100

Lief en leed personeel

86.440

61.505

Arbo en interventies

68.282

42.853

Scholing en professionalisering

396.330

406.249

WGA-verzekering

145.057

136.124

Werving- en aanstellingskosten
Overige
Totaal Overige personele lasten

Specificatie Uitkeringen (6)
Uitkeringen ZW (UWV)
Totaal Uitkeringen
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342.146

1.760

2.031

102.894

67.585

831.607

750.447

Realisatie
2021

Realisatie
2020

-17.216

-51.784

-17.216

-51.784

Afschrijvingen

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Totaal Afschrijvingen

Realisatie
2021
789.316

Begroting
2021
786.000

Realisatie
2020
823.104

640.845

576.000

596.723

1.430.161

1.362.000

1.419.827

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Huisvestingslasten

Huisvestingslasten
Huren

497.516

548.000

511.678

Schoonmaakkosten

395.105

460.000

423.578

Energie

273.742

301.000

237.743

Klein onderhoud

157.620

169.000

167.431

Heffingen

104.744

105.000

95.840

Dotatie Voorziening groot onderhoud

147.508

185.000

337.585

Overige huisvestingslasten

113.709

99.000

112.311

1.689.944

1.867.000

1.886.166

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Totaal Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Overige instellingslasten
Beheer en administratie
Programma Onderwijsgebonden
Programma Leerling-gebonden

1.384.419

1.387.617

1.442.321

871.088

771.067

531.855

56.588

218.250

-9.554

Marketing & PR

280.890

315.000

260.033

Kantines

126.241

180.000

85.844

Overige materiële lasten
Totaal Overige instellingslasten

377.537

395.000

321.112

3.096.763

3.266.934

2.631.611

In de post Overige instellingslasten is begrepen de post beheer en administratie,
waarin de accountantskosten zijn opgenomen. De specificatie daarvan is als volgt:
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Accountantskosten
(Bedragen zijn inclusief niet
terugvorderbare BTW)

Flynth Audit
B.V.

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controle opdrachten

Overige

Totaal

Flynth Audit
B.V.

2021
42.108

0

2021
42.108

2020
47.500

13.092

0

13.092

4.985

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

0

0

Andere niet-controlediensten

0

0

0

0

55.200

0

55.200

52.485

Totaal Accountantskosten

Deze kosten zijn verantwoord op basis van baten- en
lastenstelsel, de begroting 2021 was € 70.000.

Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Financiële baten (Rabobank)

0

0

120

Financiële lasten Deelneming Stichting Beheer
Onderwijscentrum Keizerin Marialaan
Overige financiële lasten (Rabobank)

0

0

0

Totaal Financiële baten en lasten

80 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

-69.886

-65.000

-324.917

-69.886

-65.000

-324.797

Enkelvoudige Jaarrekening over 2021 van ROC Ter AA
Enkelvoudige Balans per 31 december 2021
(na Resultaatbestemming)
Balans
(Enkelvoudig)
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa

Stand
31-122021
11.333.569
20.000
11.353.569

Stand
31-122020
11.979.447
20.000
11.999.447

Vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa

2.528.229
13.137.680
15.665.909

2.945.552
11.297.444
14.242.996

27.019.478

26.242.443

17.658.312

16.385.253

3.553.898

3.561.920

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

5.807.268

6.295.270

27.019.478

26.242.443

Totaal Activa
Eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal Passiva
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Enkelvoudige Staat van baten en lasten over 2021
Staat van Baten en lasten
(Enkelvoudig)

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Cursus-, les- en examengelden
Baten werk voor derden
Inburgering
Overige baten
Totaal Baten

29.975.583
651.860
311.691
228.938
270.450
415.027
31.853.549

26.450.318
561.000
362.833
475.000
450.000
502.750
28.801.901

27.492.244
641.011
345.933
252.898
407.675
1.726.290
30.866.051

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal Lasten

24.294.148
1.430.161
1.689.944
3.096.763
30.511.016

23.457.307
1.362.000
1.867.000
3.266.934
29.953.241

24.782.378
1.419.827
1.886.166
2.631.611
30.719.982

Saldo Baten en Lasten

1.342.533

-1.151.340

146.069

0
-69.474
-69.474

0
-65.000
-65.000

120
-324.802
-324.682

1.273.059

-1.216.340

-178.613

Financiële baten
Financiële lasten
Saldo Financiële baten en lasten
Nettoresultaat
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Toelichting op de Enkelvoudige Balans
(Voor zover afwijkend van de Toelichting op de Geconsolideerde Balans)
Vaste activa
Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen

Terreinen

Inventaris

Totaal

Aanschafwaarde 01-01-2021
Investeringen 2021
Desinvesteringen 2021

22.981.621
183.636
0

1.387.189
0
0

18.845.729
647.342
-7.813.432

43.214.539
830.978
-7.813.432

Aanschafwaarde 31-12-2021

23.165.257

1.387.189

11.679.639

36.232.085

Afschrijvingen t/m 2020
Afschrijvingen 2021
Afschrijvingen
desinvesteringen
Afschrijvingen t/m 2021

14.600.346
789.316
0
15.389.662

0
0
0
0

16.634.746
640.845
-7.766.737
9.508.854

31.235.092
1.430.161
-7.766.737
24.898.516

Boekwaarde 31-12-2020

8.381.275

1.387.189

2.210.983

11.979.447

Boekwaarde 31-12-2021

7.775.595

1.387.189

2.170.785

11.333.569
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Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
(Deelnemingen)
IPC BV
Stichting Beheer
Onderwijscentrum Keizerin
Marialaan
Financiële vaste activa

Boekwaarde
01-01-2021

Investeringen
Des2021
investeringen
2021
20.000
0
0

Resultaat
2021

Boekwaarde
31-12-2021
0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

Vlottende activa
Vorderingen
Rekening-courant IPC BV
Overige
Totaal Vorderingen

Liquide middelen
Kas

31-12-2021
1.276.930
1.251.299
2.528.229

31-12-2021

31-12-2020
1.248.795
1.696.757
2.945.552

31-12-2020

693

2.557

Bank

5.832.097

3.962.928

Deposito-/Spaarrekening

7.304.890

7.331.959

13.137.680

11.297.444

Totaal Liquide middelen
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Eigen vermogen
Zie toelichting op Geconsolideerde Balans.
Voorzieningen
Zie toelichting op Geconsolideerde Balans.
Langlopende schulden
Zie toelichting op Geconsolideerde Balans.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Pensioenen
Overige kortlopende schulden
Subtotaal Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

31-12-2021
0
710.859
1.155.773
298.632
1.023.108
3.188.372

31-12-2020
0
787.475
985.233
280.081
1.261.755
3.314.544

2.618.896

2.980.726

5.807.268

6.295.270

Toelichting op de Enkelvoudige Staat van baten en lasten
(Voor zover afwijkend van de Toelichting op de Geconsolideerde
Staat van baten en lasten)
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Baten

Baten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

24.799.956
4.382.649
792.978
29.975.583

23.258.376
3.046.942
145.000
26.450.318

23.402.847
3.794.771
294.626
27.492.244

Gemeentelijke subsidie (WEB)
Overige gemeentelijke bijdragen (1)
Totaal Overige overheidsbijdragen

485.760
166.100
651.860

480.000
81.000
561.000

486.720
154.291
641.011

Totaal Cursus-, les- en examengelden

311.691

362.833

345.933

Totaal Baten werk voor derden (2)

228.938

475.000

252.898

Totaal Inburgering

270.450

450.000

407.675

Convenanten (VAVO)
Ouderbijdragen
VWS (Hepatitus)
Kantine
Verhuur
Verkoop Helmondselaan
Diverse
Totaal Overige baten

93.020
126.278
24.635
117.985
7.912
0
45.197
415.027

0
176.000
0
180.000
0
0
146.750
502.750

42.450
141.832
21.771
66.923
9.327
1.395.824
48.163
1.726.290

Specificatie Overige gemeentelijke
bijdragen (1)

2021

2020

Gemeente Gemert/Bakel WI
Gemeente Helmond Taalhuis
Gemeente Helmond Practijkverklaringen
Gemeentelijke bijgragen M.A.C.
Stagefonds
Totaal Overige gemeentelijke bijdragen

0
13.600
152.500
0
0
166.100

32.691
15.225
103.875
25.325
2.500
179.616

Rijksbijdragen OCW Normatief
Rijksbijdragen OCW Niet-geoormerkt
Rijksbijdragen OCW Geoormerkt
Totaal Rijksbijdragen OCW
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Specificatie Baten werk voor derden (2)
Taalcoaching

0

2020
9.490

OL Lassen
Nederlands op de werkvloer
Entree extranei

47.208
14.060
60.800

35.527
17.701
64.000

Maatwerk
Tekeninglezen

35.963
6.055

60.325
2.760

64.852
228.938

63.095
252.898

Overige projecten
Totaal Baten werk voor derden
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2021

Lasten
Personele lasten
Bruto lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Subtotaal Personele lasten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

15.543.515
2.189.515
2.675.213
20.408.243

20.148.518
0
0
20.148.518

16.944.263
2.151.201
2.490.420
21.585.884

2.642.038

2.103.234

1.765.869

Mutatie Voorzieningen personeel (4)

429.874

0

743.664

Overige personele lasten (5)

831.607

1.205.555

750.447

Af: Uitkeringen (6)

-17.216

0

-51.784

24.294.546

23.457.307

24.794.080

Specificatie Personeel niet in
loondienst (3)

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Kosten personeel door middel van
payrolling
Inhuur
advisering
Inhuur personeel samenwerkingsverbanden
Inhuur externen overig
Totaal Personeel niet in loondienst

608.281
94.542
148.678
1.790.139
2.641.640

637.266
0
255.010
1.210.958
2.103.234

342.146
99.133
244.502
1.080.088
1.765.869

Specificatie Mutatie Voorzieningen
personeel (4)

Realisatie
2021

Realisatie
2020

Personeel niet in loondienst (3)

Totaal Personele lasten

Vrijval Voorziening jubileumgratificaties
Dotatie Voorziening jubileumgratificaties
Vrijval Voorziening wachtgeldrechten
Dotatie Voorziening wachtgeldrechten
Vrijval Voorziening langdurig zieken
Dotatie Voorziening langdurig zieken
Dotatie Voorziening seniorenregeling

-86.099
0
-261.343
236.592
-17.996
412.273
146.447

0
7.432
-296.532
427.310
-43.339
177.243
471.550

Totaal mutatie Voorziening personeel

429.874

743.664
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Specificatie Overige personele lasten
(5)
Reis- en verblijfkosten

Realisatie
2021

Realisatie
2020

30.844

34.100

Lief en leed personeel
Arbo en interventies
Scholing en professionalisering

86.440
68.282
396.330

61.505
42.853
406.249

WGA-verzekering
Werving- en aanstellingskosten
Overige

145.057
1.760
102.894

136.124
2.031
67.585

831.607

750.447

Totaal Overige personele lasten
Specificatie Uitkeringen (6)
Uitkeringen ZW (UWV)
Totaal Uitkeringen

Afschrijvingen

Realisatie
2021

Realisatie
2020

-17.216

-51.784

-17.216

-51.784

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Gebouwen en terreinen

789.316

786.000

823.104

Inventaris en apparatuur

640.845

576.000

596.723

1.430.161

1.362.000

1.419.827

Totaal Afschrijvingen
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Huisvestingslasten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Huren
Schoonmaakkosten
Energie
Klein onderhoud
Heffingen

497.516
395.105
273.742
157.620
104.744

548.000
460.000
301.000
169.000
105.000

511.678
423.578
237.743
167.431
95.840

Dotatie Voorziening groot onderhoud
Overige huisvestingslasten

147.508
113.709

185.000
99.000

337.585
112.311

Totaal Huisvestingslasten

1.689.944

1.867.000

1.886.166

Overige instellingslasten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Beheer en administratie
Programma Onderwijsgebonden
Programma Leerling-gebonden
Marketing & PR

1.384.419
871.088
56.588
280.890

1.387.617
771.067
218.250
315.000

1.442.321
531.855
-9.554
260.033

126.241
377.537

180.000
395.000

85.844
321.112

Totaal Overige instellingslasten

3.096.763

3.266.934

2.631.611

Financiële baten en lasten

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

Kantines
Overige materiële lasten

Financiële baten (Rabobank)
Overige financiële lasten (Rabobank)
Totaal Financiële baten en lasten
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0
-69.474
-69.474

0
-65.000
-65.000

120
-324.802
-324.682

De vergoeding van zowel de
bestuurder van ROC Ter AA (vermelding
topfunctionaris) als de vergoeding voor
de toezichthouders is hier opgenomen

Klik hier voor de balansstaten
(na resultaatbestemming) van Stichting
Beheer Onderhoud KML, Industrieel
PraktijkCbetrum (IPC) en MBO
Automotive Center (MAC) B.V.
per 31-12-2021
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Goedkeuring Jaarverslag
door Raad van Toezicht ROC Ter AA

I.A.M. Janssen Reinen
College van bestuur
ROC Ter AA

P.A.M. van Esch
Voorzitter Raad van Toezicht
ROC Ter AA

M.H.W. van Doorn
Lid Raad van Toezicht
ROC Ter AA

P.M.L. Tijssen
Lid Raad van Toezicht
ROC Ter AA

S.H. van Gent
Lid Raad van Toezicht
ROC Ter AA

M. Chahim
Lid Raad van Toezicht
ROC Ter AA

De Raad van Toezicht van de Stichting Regionaal
Opleidingencentrum Ter AA te Helmond heeft het
Jaarverslag 2021, met de daarin opgenomen
Jaarrekening 2021, in zijn vergadering van
13 juni 2022 goedgekeurd.
Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming
Jaarlijks maakt het CvB zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar de
Balans, de Staat van baten en lasten en de ingevolge de wet toe te voegen informatie op (gezamenlijk
vormend de ‘Jaarstukken’).
Het CvB is gehouden van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken. In de jaarstukken doet het CvB een voorstel ten aanzien van de
bestemming van het Nettoresultaat. De jaarstukken
worden door het CvB aan de RvT voorgelegd ter
goedkeuring. De goedkeuring van de jaarstukken
strekt het CvB tot decharge.

E.J.J. Jansen
Lid Raad van Toezicht
ROC Ter AA
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gelijke
kansen
voor
iedereen
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7. Colleges aan het woord
Alle onderwijscolleges hebben bijgedragen aan
het jaarverslag door terug te kijken op het jaar 2021.

Bouw & Design College
Inleiding
Het team van het Bouw & Design College bestaat
uit een team van gedreven vakmensen die oog
hebben voor het welzijn van de studenten. Het
College bestaat uit twee afdelingen. Op de
locatie Mierlo worden opleidingen aangeboden
voor Meubelmaker/interieurbouwer, Schilder,
Timmerman, Metselaar, Tegelzetter, Opperman
bestrating en Grondwerk wegen- en waterbouw.
In 2021 is gestart met de BBL-opleiding Werkvoorbereider meubelindustrie, als doorstroommogelijkheid voor studenten die de opleiding Meubelmaker niveau 3 hebben afgerond.
Op de locatie Helmond worden de opleidingen
Ruimtelijk vormgever en Middenkader functionaris
bouw aangeboden.
Studenten
In september 2021 is het aantal nieuwe instromers
met ruim 10% toegenomen ten opzichte van 2020.
De kwaliteit van de opleidingen is beter geworden
en aanstaande studenten weten dat ook. Het
antwoord van een aankomende student op de
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vraag waarom hij voor ROC Ter AA heeft gekozen
“Iedereen weet toch dat de beste timmermannen
uit Mierlo komen” maakt ons trots. In 2021 heeft
ook een groot aantal studenten de opleidingen
zonder diploma verlaten. Er is een onderzoek
gestart naar de oorzaken. Eén van de mogelijke
redenen betreft de groenpluk.
In 2021 zijn verschillende gesprekken georganiseerd tussen de teamleider en groepen studenten
over de opleidingen binnen het Bouw & Design
College. De studenten zijn zeer tevreden over de
voorlichting, de intake, de begeleiding, de veilige
sfeer op school en de BPV/stage. De studenten
zijn ook tevreden over het onderwijs, maar hebben vooral ten aanzien van het onderwijs suggesties voor verbetering gegeven. Zij merken op dat
docenten soms verschillende informatie geven en
niet allemaal consequent omgaan met regels en
afspraken.

Onderwijs en begeleiding in coronatijd
In verband met corona was 2021 weer een
bijzonder jaar. De praktijklessen konden
grotendeels doorgaan. De theorielessen
moesten digitaal georganiseerd worden en
dat was een uitdaging voor met name de
doelgroep bouw niveau 2 en 3. De studenten
van bouw zijn over het algemeen niet erg op
de computer gericht. Vanuit het College zijn
alle studenten wel voorbereid op het online
les volgen. De druk op de studenten vanuit
hun omgeving om te komen werken was
enorm. De verleiding voor de studenten was
groot om geld te verdienen in plaats van te
kiezen voor online onderwijs. Daar waar de
BPV niet door kon gaan zijn BPV-lessen op
school georganiseerd met begeleiding van
hybride docenten.
De docenten zijn in 2021 vaardiger geworden in het aanbieden van online onderwijs.
De rekenontwikkelingen van de studenten
zijn nauwlettend gevolgd met diagnostische
toetsen, en op basis van de uitkomsten zijn
rekeninhaalprogramma’s aangeboden.

De studenten waren moeilijk te motiveren
voor deze inhaalprogramma’s, omdat
rekenen nog geen invloed had op de
zak- slaagregeling. Ruim 80% van de studenten met een rekenachterstand heeft deelgenomen aan het rekeninhaalprogramma. Om
eventuele achterstanden weg te werken, zijn
extra handen in de klas ingezet zodat in
kleinere groepen gewerkt kon worden.
Verbinding tussen onderwijs en
arbeidsmarkt
De meeste opleidingen worden in samenwerking met de BouwInfraMensen Mierlo
(BIMM) aangeboden. BIMM verzorgt de
praktijklessen en plaatst de studenten bij
werkgevers. De theorielessen worden
verzorgd door ROC Ter AA. Studenten leren
de vaardigheden die ze nodig hebben
alvorens in de praktijk te kunnen werken bij
de BIMM en vervolgens leren zij het vak
verder in de praktijk. De meubelmakers en
ruimtelijke vormgevers volgen de volledige
opleiding bij ROC Ter AA. Vanaf september
2021 wordt de opleiding schilderen alleen
nog als BBL-opleiding aangeboden.
De studenten waren niet gemotiveerd voor
de BOL-variant en de werkgevers hebben
behoefte aan jonge werknemers.
Samenwerking met het vo
In het kader van Sterk Techniek Onderwijs is
er een structurele samenwerking met vier
scholen voor voortgezet onderwijs tot stand
gekomen. Leerlingen uit het vierde leerjaar
krijgen een programma van achttien weken
aangeboden. Leerlingen die nog geen
keuze hebben gemaakt krijgen een alge-
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meen aanbod, zodat zij beter in staat zijn om
een keuze te maken. De overgang naar het
mbo wordt gemakkelijker, omdat zij al in de
praktijk kennis hebben gemaakt met het
gebouw, de docenten en de manier van
lesgeven op het mbo.
Onderwijsvernieuwing en planmatig
werken aan de verbetering van de
kwaliteit van onderwijs en begeleiding
Sinds studiejaar 2019-2020 stromen alle
studenten in op niveau 2. Het onderwijs is zo
ingericht dat de studenten in drie jaar zowel
niveau 2 als niveau 3 af kunnen ronden. In
studiejaar 2020-2021 zijn de eerste resultaten
van de gemaakte keuze zichtbaar. De
veranderde opzet biedt studenten de ruimte
om eventuele achterstanden in te halen
alvorens zij de praktijk ingaan. Studenten die
de keuze maken om door te stromen naar
niveau 3 maken deze keuze weloverwogen.
Het is de verwachting dat het diplomaresultaat in studiejaar 2021-2022 zal verbeteren.
Het docententeam bestaat uit vakmensen
die in eerste instantie voor het onderwijs
hebben gekozen in verband met de kennisoverdracht naar de studenten. Van docenten wordt steeds meer verwacht dat zij de
studenten ook begeleiden op andere
terreinen, zeker in tijden van corona. Dit is
voor onze docenten niet vanzelfsprekend. In
2021 hebben de docenten op dit vlak een
groei laten zien. De docenten zijn in deze
taken begeleid door de zorgstaf, bestaande
uit de trajectbegeleider en de zorgcoördinator. Eén keer in de veertien dagen is er een
gesprek met de studieloopbaanbegeleider

en de zorgstaf. Studenten zijn op deze
manier goed in beeld, en de trajecten
worden volgens afspraak vastgelegd in
Eduarte.
Examinering is vrijwel voor alle onderdelen op
orde. De uitvoering van keuzedelen blijft een
zorg, samen met de dienst Onderwijsontwikkeling & Kwaliteit is gewerkt aan de structurering van onderwijs en examinering van deze
onderdelen. In studiejaar 2021-2022 wordt er
extra ingezet op de onafhankelijkheid van de
praktijkbeoordelaars.
In 2021 is vrijwel de gehele opleiding Middenkader functionaris bouw ontwikkeld, de
keuzedelen moeten nog in de planning
worden meegenomen. VCA wordt vanaf
2021 ook op de locatie van de afdeling
bouw aangeboden.
De route rond het Bindend Studieadvies is
geïmplementeerd en geborgd in 2021. Vier
keer per jaar vindt een studentenbespreking
plaats, waarbij zowel de studievoortgang als
de individuele onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de studenten wordt besproken.
Het volledige docententeam is geschoold in
gesprekstechnieken, begeleidingstechnieken
en het gebruik van Eduarte. Maandelijks
worden eventuele risico-studenten besproken. Een BSA wordt alleen onderbouwd en
na een begeleidingstraject gegeven.
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Ontspannen, geconcentreerd
en vakbekwaam.
De ambitieuze Yino deed mee aan de
voorrondes voor de World Skills Netherlands
voor het onderdeel Tegelzetten. De vakwedstrijden voor het mbo. Yino had ruim 50 uur
getraind met zijn begeleiders van ROC Ter
AA. Het vele oefenen op specifieke onderdelen van het vak bracht hem naar de
finale!

Business College
Onderwijsaanbod
Het team van het Business College bestaat uit
twee sub teams, namelijk Zakelijke Dienstverlening
en Retail & Commercie. Door beide afdelingen
worden verschillende niveau 3 en 4 opleidingen
aangeboden. Onder Retail & Commercie vallen
de opleidingen Junior accountmanager, Retail
specialist en Ondernemer Retail. Onder Zakelijke
Dienstverlening vallen de opleidingen Business
administration & control specialist, Legal, insurance & HR services specialist, Marketing & communication specialist, Allround assistent business
services en Office & management supportspecialist. Sinds 1 september 2021 wordt de opleiding
Medewerker evenementenorganisatie niet meer
aangeboden, omdat in deze branche nagenoeg
geen werkgelegenheid meer was. Zeker niet in de
coronatijd.
Studenten
In 2021 is het Business College opnieuw geconfronteerd met een daling van studentenaantallen van
ruim 13%. Deze trend is een aantal jaren geleden
begonnen en zet zich nog steeds door. Ook in
2021 is het niet gelukt om een goede verklaring of,
sterker nog, een goed antwoord te vinden voor
de dalende studentenaantallen. De demografische ontwikkelingen verklaren een deel van de
krimp en dat geldt ook voor het toegenomen
aantal leerlingen dat in het vo kiest voor een
doorstroom van vmbo-t naar havo. In 2021 is het
team van het Business College actief aan de slag
gegaan om de trend van de dalende studentenaantallen te keren. Er is een start gemaakt met het
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aanpassen van het opleidingsportfolio op basis
van de kansrijke beroepen in de regio, en met een
arbeidsmarktrelevantie-onderzoek. Het studenten
promotieteam is nieuw leven ingeblazen, bij
iedere activiteit zijn zij duidelijk herkenbaar aanwezig.
In november 2021 heeft de teamleider met
meerdere groepjes studenten gesproken, om van
hen te horen wat er goed gaat binnen de opleidingen en wat er beter kan. Alle studenten
waarderen de opleidingen met een ruime voldoende, variërend van een zeven tot een negen.
Onderwijs en begeleiding in coronatijd
Ook in 2021 hebben we te maken gehad met de
gevolgen van corona waarbij wederom een groot
beroep is gedaan op het aanpassingsvermogen
van de medewerkers. Meerdere malen hebben
docenten moeten wisselen van fysiek naar online
onderwijs en omgekeerd. Er is gewerkt met aangepaste roosters, alle vakken zijn wel doorgegaan.
Het streven is geweest om hetzelfde aanbod te
genereren en dit is voor zeker 90% gelukt.
Voor kwetsbare studenten is tijdens de lockdowns
noodopvang geboden. Na de heropening van de
school zijn een coronacoördinator en een coördinator “op weg naar stage en arbeidsmarkt”
aangesteld om de studenten te ondersteunen bij
het schakelen van fysiek naar online onderwijs,
planning en organisatie, het inhalen van opgelopen achterstanden en het vinden van een
passende BPV plaats.

Kamla Mahmoud, mbo-ambassadeur 2021

In Syrië schreef ze mooie gedichten,
ooit hoopt ze weer te schrijven.
De ambitieuze Kamla dwingt respect
af op ROC Ter AA. Ze is leergierig, stelt
vragen, gaat op een mooie manier om
met studiegenoten en docenten.
Kamla werd gekozen tot mbo-ambassadeur en heeft ook deelgenomen
aan de landelijke verkiezingen. In een
gesprek met Mark Rutte geeft Kamla
tips om het onderwijs te verduurzamen
en te verbeteren. Ook deed ze een
oproep om fysiek onderwijs in kleine
groepjes mogelijk te maken om de
somberheid waar veel studenten mee
te maken kregen tijdens de lockdown
tegen te gaan.

Verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt
In 2021 is de samenwerking met het netwerk onder
druk komen te staan, omdat fysieke bijeenkomsten
met het werkveld niet door konden gaan. De start
die het Business College gemaakt heeft met het
ontwikkelen van een krachtige leeromgeving die
aansluit bij de situatie in het werkveld is stil komen
te liggen.

van 2021. Ook het programma Internationalisering
heeft grotendeels stilgelegen, omdat internationale stages geen doorgang konden vinden. Internationalisering is wel opgenomen als onderdeel van
het burgerschapspakket. In 2021 zijn de voorwaarden voor blendend learning gerealiseerd. Het
totale team heeft scholing gevolgd en de materialen zijn aangeschaft.

Samenwerking met het vo en het hbo
De samenwerking met zowel het vo als het hbo is
belangrijk in het kader van de doorlopende
leerlijnen voor de studenten. Er is een intensieve
samenwerking met één van de vo-scholen in
Helmond die een pilot International Business
aanbiedt. Leerlingen van deze school volgen
lessen en workshops op het mbo. Ook is er een
intensieve samenwerking met de financiële
opleidingen van het hbo, waarbij docenten van
het hbo les geven op het mbo en de mbo studenten lessen volgen op het hbo, waardoor zij een
voorsprong opbouwen omdat ze deze lessen
afsluiten met een certificaat. Beide samenwerkingen hebben in 2021 onder druk gestaan vanwege
corona en worden in 2022 weer opgepakt.

In 2021 is een start gemaakt met het modelleren
van het nieuwe Business College, waarbij de
afdelingen Zakelijke Dienstverlening en Retail &
Commercie worden samengevoegd tot één team.

Onderwijsvernieuwing en planmatig werken aan
de verbetering van de kwaliteit van onderwijs
en begeleiding
In 2021 is het aantal maatwerktrajecten toegenomen binnen het Business College. Ook is er een
groep studenten vanuit het Dienstverlening
College ingestroomd in een maatwerktraject.
Helaas hebben een aantal excellentietrajecten
stilgelegen in verband met corona. Zo zijn bijvoorbeeld de Skills wedstrijden niet doorgegaan. Eén
van de studenten van het Business College is wel
uitgeroepen tot MBO-ambassadeur ROC Ter AA
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De medewerkers van het Business College zijn
ervan overtuigd dat kwalitatief goed onderwijs de
basis is voor hun bestaansrecht. In 2021 is de
Juridische opleiding opnieuw uitgeroepen tot een
topopleiding. Basis van het nieuwe Business
College is het ontwikkelen van een krachtige
leeromgeving die aansluit bij de situatie in het
werkveld, waarbij de verantwoordelijkheid grotendeels wordt belegd bij de teams en van docenten
een groot reflectief vermogen wordt verwacht. De
opleidingen vallen op door hun studentgerichtheid
en de zelfverantwoordelijkheid voor de studenten.
Daarnaast heeft het team van het Business College
in 2021 een start gemaakt met het ontwikkeltraject
“vitale teams”. Het doel van dit traject is een
samenhangend Business College 2.0 met een
opleidingsportfolio dat past bij de huidige arbeidsmarkt en een nieuwe visie, die leidend is voor het
totale aanbod voor studenten.
VSV blijft een speerpunt binnen het College. Uit
onderzoek blijkt dat bij een groot deel van de
studenten die de keuze maken voor een economische richting een duidelijk beroepsbeeld ontbreekt.

Met het verbeteren van de voorlichting
wordt geprobeerd het beroepsbeeld
concreter te maken. In 2021 is dat vanwege
corona onvoldoende gelukt, omdat een
aantal voorlichtingsbijeenkomsten digitaal
aangeboden moest worden. In 2021 zijn er
meer gesprekken met zittende studenten
gevoerd om de gemaakte keuzes beter te
begrijpen en daar de voorlichting op aan te
passen. Bij Zakelijke Dienstverlening is in 2020
een basisjaar ingevoerd, alle eerstejaars
volgen hetzelfde programma, zodat zij
zonder problemen kunnen overstappen
binnen de richtingen van Zakelijke Dienstverlening. In 2021 is dit basisjaar verder geborgd
en met succes. In 2021 is tussen de 60% en
70% van de studenten in het eerste jaar van
richting veranderd.

Sem Versfeld, lid van het Promotie Team
Sem is 16 jaar en studeert Marketing en
communicatie. Later wil hij graag reclame
maken voor bedrijven, bijvoorbeeld de
Mediamarkt. Sem is lid van het Promotie
Team, dat wordt begeleid door de bevlogen
docente Hanae Ben-Tita. Het Promotie Team
van het Business College wordt bij alle
voorlichtingsactiviteiten van ROC Ter AA
ingezet. Sem is enthousiast over het Promotie
Team, omdat hij alles wat hij heeft geleerd
tijdens de lessen kan vertalen naar de
praktijk. De mails zijn niet fictief maar gaan
naar echte mensen!
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Dienstverlening College
Inleiding
Het Dienstverlening College heeft opnieuw een
bewogen jaar achter de rug met veel uitdagingen
en nieuwe initiatieven. Binnen ROC Ter AA is het
Dienstverlening College verantwoordelijk voor alle
niveau 2 opleidingen, behalve die van Techniek,
Bouw en ICT. Het betreft een divers aanbod:
- Verkoper, Medewerker sport & recreatie
- Beveiliger, Medewerker secretariaat & receptie
- Medewerker (financiële) administratie
- Logistiek medewerker
- Medewerker helpende zorg & welzijn
- Medewerker facilitaire dienstverlening
In september 2021 is een start gemaakt met de
opleiding Logistiek medewerker niveau 3. Op
verzoek van studenten en partners in de regio
Helmond-de Peel is deze pilot gestart. De opleiding wordt aangeboden aan studenten van ROC
Ter AA die de niveau 2 opleiding Logistiek medewerker met een diploma hebben afgerond. Deze
studenten worden in staat gesteld om binnen een
jaar ook de niveau 3 opleiding af te ronden. Al
onze opleidingen doen het goed in de keuzegids
mbo. Alle opleidingen vallen binnen de top 5 van
Nederland. De opleidingen Helpende zorg &
welzijn, Medewerker sport & recreatie en Medewerker facilitaire dienstverlening zijn zelfs de
nummer 1 opleiding van Nederland. Een resultaat
om trots op te zijn.
Studenten
In 2021 is de JOB-monitor niet afgenomen, de
teamleider en slb-ers zijn over verschillende
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onderwerpen in gesprek gegaan met groepen
studenten. De studenten zijn zeer tevreden over
zowel het onderwijs als de begeleiding bij het
College en geven de opleiding een ruime 8. Ze
voelen zich gehoord en gezien, hebben het idee
dat ze met alle vragen ergens terecht kunnen en
dat ze niet losgelaten worden.
Onderwijs en begeleiding in coronatijd
Helaas heeft corona grote invloed gehad op het
onderwijs en het welzijn van de studenten en
medewerkers. Daarnaast hebben sommige
sectoren te maken gehad met sluitingen waardoor er onderbrekingen van de beroepspraktijkvorming (BPV) zijn geweest. Het geoorloofd
verzuim is toegenomen, zowel door ziekmeldingen
als afwezigheid in verband met corona gerelateerde klachten of quarantaine verplichtingen.
Met behulp van coronasubsidie is gestart met het
afleggen van huisbezoeken bij studenten die veel
verzuimden en waar op een andere manier geen
contact mee te krijgen was. Naast verzuim
hebben veel studenten te maken gehad met
motivatieproblemen. Ondanks de extra inzet is het
aantal studenten dat voortijdig is uitgevallen
gestegen.
Vanaf september 2021 is in samenwerking met het
team volwasseneneducatie gestart met het
aanbieden van supportlessen voor studenten met
een NT2 achtergrond, die door de coronamaatregelen een achterstand in de taalontwikkeling
hebben opgelopen. Om ook in de toekomst deze
groep studenten goed te kunnen ondersteunen bij

hun taalontwikkeling, is gestart met het
remediërend keuzedeel Nederlands 2F.
Verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt
In samenwerking met Schneider Electric is
een uniek project gestart. Vanuit dit bedrijf
lag de vraag voor een opleidingstraject in
het Engels op niveau 2. Schneider Electric
staat bekend om haar inclusieve HR-beleid
en wil doorgroeimogelijkheden bieden voor
al hun personeel. De gesproken taal op de
werkvloer is Engels en zij hadden een groot
aantal werknemers waarbij het niveau
Nederlands te laag was om een erkend
niveau 2 diploma te behalen wegens de
taaleis van 2F Nederlands. In samenwerking
met Schneider Electric is een Engelstalig
traject gestart waarbij de deelnemers op
niveau 2 mbo-certificaten en verklaringen
gaan behalen. In september 2021 zijn 22
werknemers van Schneider Electric met dit
traject gestart.
In 2021 is de samenwerking met sociale
partners als het UWV en Senzer aangehaald.
We willen ons actief laten zien als dé samenwerkingspartner op het gebied van Leven
Lang Ontwikkelen. Vanuit de belofte ‘we
kennen elkaar’ hebben wij dit vormgegeven
door ons ook actief aan onze samenwerkingspartners te laten zien.
In 2021 is ook een actief aanbod gedaan op
het gebied van LLO. Binnen de zorg is er veel
interesse geweest voor het mbo-certificaat
Individuele basiszorg verlenen en inmiddels
hebben al meer dan 50 cursisten in de regio
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dit certificaat behaald. Door subsidies vanuit
de Nationale Zorgklas en Brabant Leert Door
zijn deze trajecten voor de deelnemers
geheel kosteloos geweest.

Samenwerking met het vo
In 2021 zijn er diverse initiatieven gestart om
de samenwerking met het voortgezet
onderwijs in de regio te versterken. Zo zijn er
met het Nuenens College afspraken gemaakt over doorlopende leerlijnen, is er in
het kader van Sterk Beroepsonderwijs een
vo-mbo overleg voor de zorgopleidingen
opgestart en heeft het Dienstverlening
College tijdens de SBO dagen aan leerlingen
van omringende vo-scholen de mogelijkheid
geboden om een dag mee te lopen.
Onderwijsvernieuwing en planmatig
werken aan de verbetering van de
kwaliteit van onderwijs en begeleiding
In 2021 heeft de pilot Servicemedewerker
voor het tweede jaar gedraaid. De opleiding
Servicemedewerker is een cross-over kwalificatie en daarmee een niveau 2 brede
opleiding. De opleiding is een maatwerkmogelijkheid voor iedere student binnen ROC
Ter AA die, wegens bijvoorbeeld een verkeerde studiekeuze of om andere redenen,
binnen één van de reguliere opleidingen
geen zicht heeft op een diploma. Er is sprake
van een flexibele instroom, zodat studenten
op ieder moment in het jaar in kunnen
stromen. In 2021 is een intensieve samenwerking gestart met de Huijbregts Groep en
andere bedrijven in de regio ten behoeve
van de pilot Servicemedewerker. Studenten

kunnen laagdrempelig via een carrouselvorm ervaring opdoen in diverse bedrijven,
met als einddoel een duurzaam arbeidscontract op een passende werkplek.
In 2021 heeft drs. Illias Hadaoui het team
kennis laten maken met het gedachtegoed van de transformatieve school.
Een professionaliseringstraject gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek, dat al
op veel scholen in de grote steden heeft
gedraaid.
Het traject bestaat uit een aantal masterclasses, gevolgd door individuele lesbezoeken van een coach en het afleggen van
lesbezoeken onderling. Het gehele traject
sluit aan bij het thema Gelijke Kansen. Er zijn
studenten die al met 1-0 achterstand de
school binnenkomen wegens diverse sociale
problematieken. Wat vraagt dit pedagogisch
én didactisch gezien van ons als docenten
om hun volledig leerpotentieel aan te
spreken? De eigenlijke start van het traject
stond gepland in november 2021 maar
hebben we helaas wegens coronamaatregelen moeten uitstellen tot een later moment
in 2022.
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Entree College
Inleiding
Voor het betrokken en gedreven team van het
Entree College staat de student centraal. Het
Entree College biedt onderwijs in zeven richtingen.
Alle richtingen worden op assistent-niveau aangeboden:
- Bouwen, wonen & onderhoud
- Dienstverlening
- Horeca, voeding of voedingsindustrie
- Metaal-, elektro- en installatietechniek
- Logistiek, mobiliteitsbranche
- Verkoop/retail.
De Entree opleiding duurt in principe één jaar. Na
het behalen van het diploma Entree kunnen
studenten doorstromen naar niveau 2. Om het
diploma te behalen moeten de studenten onder
andere de examens voor Nederlands en rekenen
afronden, 4 toetsen voor de vakken van de
richting waarin ze uitstromen en de stage moet
met een voldoende zijn afgerond. Studenten die
het diploma niet behalen, kunnen in de meeste
gevallen wel een praktijkverklaring behalen. Het
docententeam van het Entree College probeert
studenten zo goed mogelijk te begeleiden naar
de volgende stap.
Studenten
In schooljaar 2020-2021 is er aan 121 studenten
onderwijs geboden en in 2021-2022 aan 118
studenten. De doelgroep van het Entree College is
zeer divers, de studenten hebben echter allemaal
gemeen dat ze geen diploma hebben (gehaald).
De studenten zijn over het algemeen afkomstig
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van het speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs,
het regulier voortgezet onderwijs, het ISK onderwijs
of vanuit inburgering. Ongeveer de helft van de
populatie bestaat uit anderstaligen. In 2021 is 70%
vanuit Entree doorgestroomd naar een niveau 2
opleiding.
Onderwijs en begeleiding in coronatijd
Digitaal onderwijs geven aan de doelgroep Entree
studenten is een uitdaging. De meeste studenten
zijn minder digitaal vaardig dan hun leeftijdsgenoten. Met het oog op eventuele toekomstige
lockdowns zijn studenten op school al voorbereid
op het werken op en met de computer. De
studenten van Entree hebben onderwijs nodig
waarin nabijheid, relatie en een goede afwisseling
tussen theorie en praktijk van wezenlijk belang zijn.
Met digitaal onderwijs wordt onvoldoende
aangesloten bij de individuele begeleidings- en
onderwijsbehoeften van de studenten. In vergelijking met 2020 lukte het beter om de studenten
aan te laten sluiten bij de online lessen.
De studieloopbaanbegeleiders hebben zich
vooral gericht op het in contact blijven met de
studenten, veelal door het voeren van individuele
gesprekken. Het is gelukt om met iedereen in
contact te blijven. Helaas is het onvoldoende
gelukt om met alle studenten de aansluiting te
houden. De VSV cijfers zijn ook weer licht gestegen, ROC Ter AA volgt daarmee de landelijke
trend.

Oude fietsen uit elkaar halen.
Elke moer wordt gedemonteerd,
banden geplakt, verlichting
gerepareerd.
Een student komt binnen met haar
rammelende fiets met 2 kinderzitjes.
Ze heeft kindjes van 2 en 5 jaar. Onder
de bezielende leiding van instructeur
Rick Welten maken de Entree-studenten de fiets van top tot teen gereed.
De student kan haar kinderen weer
veilig vervoeren. Studenten leren
opdrachtbonnen te maken,
de kosten te berekenen en hoe ze
klantgesprekken moeten voeren.
Leren in de praktijk is een effectieve
manier van leren voor Entree-studenten. Ze zijn trots!
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Na de heropening is extra aanbod gerealiseerd in
de vorm van begeleiding, lessen en begeleide
werkuren. Bij de terugkomst op school werden de
gevolgen voor het welbevinden van de studenten
ook duidelijk. In de leeftijd dat studenten moeten
leren hoe met elkaar om te gaan is er te weinig
ruimte geweest om dit in de praktijk te oefenen.
Het aantal incidenten is als gevolg daarvan
toegenomen in 2021. Studenten geven ook aan
dat ze zich minder fijn voelen en er is vaker sprake
van depressieve klachten.
In 2021 lukte het niet om voor alle studenten een
stage te vinden, vooral in de sectoren zorg en
horeca waren deze onvoldoende voorhanden.
Om studenten in deze situatie toch optimaal voor
te bereiden op de stap naar de arbeidsmarkt zijn
stages in andere sectoren gezocht en gevonden,
zodat werknemersvaardigheden toch geoefend
konden worden. Op school zijn werkprocessen
aangeboden in simulatie situaties.
Verbinding tussen onderwijs
en arbeidsmarkt
BPV plaatsen zijn essentieel voor studenten van
Entree en de voorbereiding op BPV vormt een vast
onderdeel van het onderwijsprogramma voor deze
studenten. Bij de start van de opleiding is er
aandacht voor het kiezen van de juiste richting en
loopbaancompetenties. Het zoeken van een
passende stageplaats is soms een uitdaging, door
het College wordt veel energie gestoken in de
contacten met de leerbedrijven. De stages worden
begeleid door de studieloopbaanbegeleiders,
bij iedere student vindt minimaal drie keer een
stagebezoek plaats.
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Samenwerking met het vo
In samenwerking met VSO Zuiderbos en het
Praktijkonderwijs in Helmond wordt de Entree
opleiding ook aangeboden bij het Zuiderbos en
het praktijkonderwijs. De studenten volgen hetzelfde programma als de studenten van ROC Ter AA
en ROC Ter AA is ook verantwoordelijk voor de
examinering.
Onderwijsvernieuwing en planmatig werken
aan de verbetering van de kwaliteit van
onderwijs en begeleiding
In 2021 is een enorme verbeterslag gemaakt in het
vak Nederlands. Als studenten moeite hebben met
de Nederlandse taal is de aansluiting naar niveau 2
moeilijk. Om studenten een betere startpositie te
geven bij niveau 2 is er door het College een
aftekenlijst ontwikkeld, als de student alle vaardigheden en competenties beheerst, mogen ze pas
op voor het examen. Tijdens de lessen wordt een
beredeneerd aanbod gerealiseerd voor spreken,
gesprekken voeren, lezen, luisteren en schrijven.
In 2021 is er aanbod ontwikkeld om de éénjarige
opleiding te verlengen voor studenten die vanwege een taalachterstand niet door kunnen stromen
naar niveau 2 of naar een passende positie binnen
de arbeidsmarkt. Het Entree College trekt hierin in
nauwe samenwerking op met werkbedrijf Senzer.
In 2021 is een reboundvoorziening opgestart voor
studenten die tijdelijk niet in staat zijn om in een
reguliere klas te functioneren. Het kan zijn dat de
student zich onveilig voelt in de klas, het kan ook
zijn dat de student zorgt voor onveiligheid bij
anderen. De reboundklas is een tijdelijke voorziening en het doel is terugkeer naar de eigen klas. In
een kleine, rustige groep krijgen de studenten les
van een vaste begeleider in een vast lokaal.

In 2021 zijn ook de mogelijkheden voor interne
stages verruimd. Er is een interne stage voorziening
ingericht waar studenten werknemersvaardigheden, zoals bijvoorbeeld op tijd komen en samen
aan opdrachten werken aanleren. Ook wordt
tijdens de interne stage onderzocht wat de student
nodig heeft om op termijn wel een externe stage
te volbrengen.
De slb-lessen hebben een andere opzet gekregen.
Alle dagen starten met een slb-les van een half uur,
zodat studenten de ruimte krijgen om te schakelen
naar de onderwijssituatie. Door op deze manier de
dag te beginnen, is het voor de studenten duidelijk
wat ze die dag kunnen verwachten en krijgen de
studenten de mogelijkheid om hun verhaal te
vertellen en voelen ze zich gehoord. De dag wordt
afgesloten met een begeleid werken moment,
zodat studenten de kans krijgen om het geleerde
van de dag te verwerken. Studenten zijn erg
enthousiast over de veranderde opzet.

In 2021 is de taakafbakening tussen slb-ers, de
trajectbegeleider en de zorgcoördinator besproken en vastgelegd in de ‘Procedure kansen”. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor maatwerk
uitgebreid, ook binnen het theoretische gedeelte
van de opleiding. De uitstroom arbeid heeft samen
met de gemeente, hulpverlening en bedrijven
meer vorm gekregen. Onderdelen van de opleiding worden afgesloten met een praktijkverklaring
of een certificaat. In 2021 hebben een aantal
samenwerkingen geleid tot een breder aanbod
voor studenten. Samen met het Dienstverlening
College is er een betere doorstroming gerealiseerd
waarbij studenten op niveau 1 al kunnen starten
aan het Keuzedeel niveau 2 en samen met het Jan
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van Brabantcollege is de overstap voor anderstaligen verbeterd. Vanuit het team Volwasseneneducatie worden daarnaast supportlessen georganiseerd voor studenten in de mbo-colleges die
moeite hebben met het niveau van de Nederlandse taal. Dit geldt dus ook voor de studenten van
het Entree College.

ICT College
Inleiding
Door het ICT College worden de opleidingen
Software developer, Medewerker ICT support, Allround medewerker IT-systems and
devices en Expert IT systems and devices
aangeboden. We zijn erg trots op onze
tweetalige opleiding Software developer die
in 2021 geaccrediteerd is, zodat studenten
nu ook officieel op hun diploma zien dat ze
een tweetalige opleiding hebben gevolgd.
De medewerkers van het ICT College
hebben hart voor de studenten en zijn erop
ingesteld om verbeteringen voor de studenten snel te implementeren.
Studenten
De studentenaantallen van 2021 waren
vergelijkbaar met die van 2020.
In gesprekken met groepjes studenten is
gesproken over de waardering die de
studenten hebben voor de opleiding.
De studenten geven een gemiddeld cijfer
tussen de 7.5 en 8. Het valt de studenten op
dat tijdens de online lessen minder vragen
gesteld worden, maar dat vragen via mail en
teams snel worden beantwoord. Docenten
en studenten raken gewend aan de manier
van werken tijdens corona. Door online les
hebben veel studenten een kleine vertraging
en achterstand opgelopen. Veel studenten
krijgen hiervoor extra ondersteuning aangeboden. De studenten kunnen hun studie-
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voortgang volgen in Eduarte. Ook staat daar een
duidelijke lesplanning, wat per week afgerond
moet zijn. De studenten kunnen duidelijk aangeven
hoe ze ervoor staan.
Onderwijs en begeleiding in coronatijd
In 2021 is er meerdere keren sprake geweest van
een wisseling tussen fysiek en online onderwijs.
Tijdens de lockdowns zijn kwetsbare studenten
opgevangen in de noodopvang, studenten
konden zichzelf hiervoor aanmelden. Ook werden
er studenten aangedragen door de studieloopbaanbegeleiders. Het onderwijs aan de niveau 2
studenten is doorgegaan. In de periodes dat het
onderwijs weer (gedeeltelijk) open was, is er veel
individueel aanbod geweest om achterstanden op
te lossen en te voorkomen. Het verzuim van de
studenten werd nauwlettend gemonitord en
docenten werden ondersteund in hun praktische
werkzaamheden, zodat ze ruimte kregen om
studenten extra te begeleiden. Bij een beperkte
schoolgang zijn de roosters zo samengesteld dat
alle studenten minimaal twee dagen per week op
school waren. Voor zowel studenten als docenten
een intensieve manier van werken, waarbij het een
uitdaging was om de studenten gemotiveerd te
houden. Een online instructie komt vaak minder
goed aan en docenten moesten overschakelen
naar simulaties in plaats van het werken met echte
materialen. Corona heeft echter ook waardevolle
inzichten opgeleverd die zullen worden geïmplementeerd. Lessen worden opgenomen, zodat ze
op een later moment (nog een keer) teruggekeken
kunnen worden, docenten zijn uitgedaagd om
meer tools in te zetten om de theorie overdracht
speelser te maken, ook heeft het online lesgeven
docenten gestimuleerd om op een meer workshopachtige manier les te geven.
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Verbinding tussen onderwijs
en arbeidsmarkt
Het ICT College heeft een goede band met de
bedrijven in de regio. De bedrijven presenteren zich
op de open dagen en zetten zich in als assessor bij
de examens. Studenten die ruimte over hebben in
hun rooster krijgen de kans om aan projecten te
werken bij diverse partners uit de beroepspraktijk.
Samenwerking met het vo
In 2021 heeft het ICT College een keuzevak
aangeboden voor vmbo-leerlingen van het
Vakcollege, Ivo Deurne en het Varendonckcollege.
Ook is er een energie-challenge geweest met het
Knippenbergcollege. In het kader van de nieuwe
leerweg in het vmbo is een structurele samenwerking opgestart tussen het Jan van Brabant College,
het ICT College en het Bouw & Design College van
ROC Ter AA. Bij het ICT College is het een domotica
project en leren de leerlingen een lampje te
besturen vanaf de computer.
Onderwijsvernieuwing en planmatig werken
aan de verbetering van de kwaliteit van
onderwijs en begeleiding
Bij het ICT College wordt gewerkt met een nieuw
onderwijsconcept voor de niveau 3 en niveau 4
opleidingen. Er wordt gewerkt aan vakoverstijgende projecten van 8 weken, waarbij studenten zelf
de regie hebben over hun leerproces. De studenten hebben een eigen werkplek en sluiten naar
behoefte aan bij workshops. Tijdens de duur van
een project krijgen zij regelmatig ontwikkelingsgerichte feedback, dus aandacht en geen cijfer. Het
feedback proces wordt ondersteund door het
programma Feedpulse. De docenten begeleiden
de studenten op maat bij de overgang van
traditioneel onderwijs naar het nieuwe onder-

Thom Keizers kandidaat World Skills
Netherlands van de opleiding Applicatie
en media-ontwikkeling

wijsconcept. Het nieuwe onderwijsconcept maakt
maatwerk mogelijk. Studenten volgen hun eigen
ontwikkeling met als gevolg dat de ene student
meer studietijd nodig heeft, maar de andere
student ervaart dat hij/zij tijd over heeft. Vrijgekomen studietijd kan door de student gebruikt worden
om zich beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.
Dit kan door het volgen van extra keuzedelen of
aanbod vanuit het programma excellentie, maar
ook door een extra dag of dagen in de week naar
een bedrijf te gaan en daar projecten uit te voeren.
Docenten hebben een belangrijke rol bij het
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. ICT is
een snel veranderende branche, waarin het voor
docenten een uitdaging is om vakinhoudelijk op de
hoogte te blijven, naast hun taak als docent.
Studenten en stagebedrijven geven aan dat zij
tevreden zijn over het kennisniveau van de docenten.
In 2021 is de ondersteuningsstructuur aangepast,
zodat studenten passende begeleiding geboden
kan worden. Er is een zorgteam ingericht met een
zorgcoördinator, een trajectbegeleider, een
jobcoach en een studiecoach. De ervaring leert
dat er relatief veel zorg vragende studenten binnen
de ICT opleidingen studeren.
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Al jaren worden studenten die gemotiveerd
zijn om mee te doen aan de Skills wedstrijden
begeleid door de ICT docenten Dick van
Kalsbeek en Peter Nöcker. Ex skills kandidaten blijven betrokken doordat ze in 2021
gevraagd zijn om de vaardigheden van de
deelnemers in 2021 te beoordelen. De oud
studenten hebben in 2021 de 25-jarige Thom
Keizers genomineerd om deel te nemen aan
de voorrondes van de Skills finale.

Onderwijs & Kinderopvang College
Inleiding
Door het Onderwijs & Kinderopvang College
worden de opleidingen Onderwijsassistent,
Pedagogisch medewerker kinderopvang en
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
aangeboden. Cohort 2021 heeft een nieuw
kwalificatiedossier, de opleidingsplattegronden
zijn hierop aangepast. Het programma van de
opleiding bereidt de studenten voor op de
beroepspraktijk, de samenleving en eventueel
vervolgonderwijs. Er is voortdurend samenhang
tussen onderwijs en praktijk in het programma. Het
onderwijs en de begeleiding worden verzorgd
door een sterk, professioneel team voor wie de
student centraal staat.
Studenten
In 2021 zijn er minder studenten gestart bij de
opleidingen van het Onderwijs & Kinderopvang
College. Het vermoeden bestaat dat een deel
van deze teruggang verklaard kan worden
doordat meer leerlingen in het vo de keuze
hebben gemaakt om na het afronden van het
vmbo door te stromen naar de havo.
Doordat in 2021 de JOB-monitor niet is afgenomen
is de studenttevredenheid onderzocht in gesprekken met studenten. De studenten geven gemiddeld een 7.5 voor het onderwijs en een 8.5 voor
de begeleiding.
Onderwijs en begeleiding in coronatijd
In 2021 hebben we opnieuw te maken gehad met
aanpassingen in het onderwijs als gevolg van de
wereldwijde coronapandemie. In coronatijd is er
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een combinatie van fysiek en online onderwijs
aangeboden, waarbij flipping the classroom is
ingezet om diepgang in de lessen te creëren.
De studievoortgang van de studenten werd
gemonitord en als het nodig was, werden
bijlessen en ondersteuningsprogramma’s georganiseerd. Daar waar stages niet of verminderd
konden worden aangeboden zijn alternatieve
programma’s geregeld. De gebruikelijke kennismaking met de praktijk vanuit het project
“Opleiden in samenwerking met de regio” is
vervangen door praktijksimulaties.
Ook in 2021 kregen we te maken met studenten
die minder goed in hun vel zaten, of twijfelden
aan de gemaakte studiekeuze. Aan deze
studenten is extra begeleiding aangeboden
en de mogelijkheden voor tussentijdse instroom
zijn verruimd. Er is flexibele instroom. Bij de start
krijgen studenten een landingsprogramma
aangeboden, dat zorgt voor een goede aansluiting. Corona heeft ook positieve inzichten opgeleverd.
Online overleggen met de begeleiders uit de
praktijk waren gemakkelijker en frequenter te
organiseren. Een opbrengst waar in de toekomst
vaker gebruik van gemaakt kan en zal worden.
Verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt
In 2021 heeft het College op verschillende niveaus
geïnvesteerd in de samenwerking met het werkveld, met als doel het verbeteren van de aansluiting van de opleidingen op het beroepenveld.

Bij de BPV zijn gesprekken vervangen door
lesbezoeken, er worden gezamenlijke
modereersessies gehouden om te komen tot
een eenduidige interpretatie van beoordelingscriteria en kerndocenten sluiten regelmatig aan bij overleggen van schoolleiders.
Er is samenwerking met scholen in de omgeving, waar studenten praktijkervaring op
kunnen doen. Op deze wijze is een eerste
stap gezet met hybride onderwijs. In alle
projecten worden gastlessen verzorgd door
docenten uit de beroepspraktijk.
In 2021 is door onze docenten een start
gemaakt met werkveldstages, mede ook om
op de hoogte te blijven van ontwikkelingen
in het werkveld.
Samenwerking met het vo en het hbo
In het kader van de nieuwe leerweg in het
vmbo is een samenwerking gestart, waarbij
studenten van het Jan van Brabant College
een lesprogramma bij ROC Ter AA aangeboden krijgen. Maandelijks zijn er meeloopdagen om leerlingen uit het vo een goed beeld
van de beroepen in het mbo te geven. Het
lesprogramma wordt verzorgd door docenten van de pabo en ROC Ter AA. Vervolgens
sluiten de vmbo-leerlingen aan bij een klas in
de basisschool en verzorgen zij enkele
rekenactiviteiten. De studenten van ROC
Ter AA voorzien de vmbo-leerlingen van
feedback. Helaas is de laatste activiteit niet
doorgegaan in verband met corona.

116 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

Onderwijsvernieuwing en planmatig
werken aan de verbetering van de
kwaliteit van onderwijs en begeleiding
In 2021 zijn binnen dit College de eerste
stappen gezet naar flexibilisering van het
onderwijs, zodat beter aangesloten kan
worden bij de individuele onderwijsbehoeften van de studenten. We bieden maatwerk
en studenten krijgen maximale mogelijkheden om te verlengen of te versnellen, zij
kunnen bijvoorbeeld maandelijks afstuderen.
In het kader van het roc-brede excellentieprogramma worden twee certificeerbare
eenheden ontwikkeld. Ook heeft één van de
studenten onderwijsassistent deelgenomen
aan de voorrondes van de Skills-wedstrijden.
In 2022 neemt zij deel aan de landelijke
finales.
Samen met het Entree College en het
Dienstverlening College is een doorlopende
leerlijn ontwikkeld voor studenten van de
richting “Helpende zorg en welzijn” (HZW)
naar pedagogisch medewerker. In het
programma van HZW zijn twee projecten van
het College als verplicht keuzedeel opgenomen, zodat er een doorlopende leerlijn is
ontstaan. In september 2021 zijn acht
studenten van HZW doorgestroomd.
Binnen het College is een gezamenlijk visie
op toetsing ontwikkeld. Het team heeft een
start gemaakt met de transitie van summatief
toetsen naar formatief toetsen. Toetsen
worden niet langer alleen gebruikt om na
afronding van een leerproces een oordeel
te geven over de student. Toetsen worden
gebruikt om het leerproces van de student te

plannen en te monitoren. In verschillende
fases van het leerproces wordt feedback
ingezet om de student te stimuleren om
beter te gaan leren en de student in staat
te stellen tot zelfregulatie.
In 2021 is doelgericht gewerkt aan het
vergroten van de autonomie van zowel
docenten als studenten. Deze transitie heeft
vorm gekregen door het onderwijsaanbod
niet langer te sturen vanuit uitgebreide
lesplanningen maar vanuit doelen.
Er zijn al langer zorgen over het rendement
van de niveau 3 opleiding Pedagogisch
medewerker kinderopvang. Dit is een
landelijke trend. Vanuit het College is vooral
ingestoken op het verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs en het verduidelijken van het beroepsbeeld voor de
eventuele aanstaande studenten. De
acties die zijn uitgezet hebben in 2021 nog
onvoldoende resultaat opgeleverd. Het
terugdringen van VSV wordt gezien als een
blijvende, belangrijke opdracht voor het
College. In 2021 bleven de VSV cijfers onder
de norm, toch is er gestart met een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van
verzuim. De emotionele en/of psychische
kwetsbaarheid van studenten en het
ontbreken van een duidelijk beroepsbeeld
lijken belangrijke oorzaken te zijn. Naar
aanleiding van de audit in 2021 wordt
verder onderzocht hoe de studenten
versterkt kunnen worden. Door het monitoren van de studenten en het consequent
hanteren van verzuimprotocollen is verzuim
goed in beeld.
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Binnen het College is een grote behoefte
aan scholing. In 2021 heeft het hele team
de slb-training objectief rapporteren, de
assessorentraining en de teams training
gevolgd. Daarnaast zijn er individuele
scholingstrajecten gevolgd rond ‘formatief
onderwijs en toetsing’ en VVE.

Techniek & Technologie College
Inleiding
Door het Techniek & Technologie College worden
opleidingen aangeboden in de Elektrotechniek,
Mechatronica, Installatietechniek, Metaaltechniek, Precisietechniek, Engineering, service- en
onderhoudstechniek en Industriële onderhoudstechniek. In 2021 zijn er geen aanpassingen
gedaan in ons opleidingsportfolio.
In 2021 hebben de medewerkers opnieuw laten
zien dat het belang van de studenten voorop
staat en dat problemen op te lossen zijn. Er is hard
gewerkt door een flexibel, betrokken team van
vakmensen.
In september 2021 is voor de derde keer in korte
tijd een nieuwe teamleider gestart. Deze wisselingen hebben veel gevraagd van het team.
Studenten
In 2021 hebben de studentenaantallen een lichte
daling laten zien. Zowel het startersresultaat als het
jaarresultaat als het diplomaresultaat blijft onverminderd goed met ruim 85%. In 2021 is de JOB-monitor niet afgenomen onder de studenten. In
november 2021 zijn de teamleider en zorgcoördinator in gesprek geweest met studenten van het
College, om te onderzoeken waar de studenten
wel of niet tevreden over zijn. Uit dit gesprek bleek
dat de studenten zich welkom voelen op ROC Ter
AA en dat zij tevreden zijn over de begeleiding
van de studieloopbaanbegeleiders, docenten en
zorgcoördinator. Zij hebben de ervaring dat er bij
problemen snel wordt gereageerd. Zij signaleren
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ook verbeterpunten zoals het gebruik van Eduarte,
docenten die zich niet aan jaarplanningen
houden en een goed werkend stappenplan voor
projectonderwijs.
Onderwijs en begeleiding in coronatijd
In 2021 hebben we opnieuw te maken gehad met
de gevolgen van de coronapandemie. Binnen het
Techniek & Technologie College worden alleen
praktische opleidingen aangeboden en een
belangrijk deel van de lessen kon doorgaan. De
theorielessen werden in de periodes dat de school
in een lockdown zat online aangeboden, met
wisselend succes. Tijdens de lockdowns konden
studenten die daar behoefte aan hadden gebruik
maken van de noodopvang. De studievoortgang
van studenten werd nauwlettend in de gaten
gehouden en er zijn achterstandsprogramma’s
aangeboden aan studenten voor wie dat nodig
was. De achterstandsprogramma’s waren zowel
gericht op het verwerven van kennis als op het
verwerven van praktische vaardigheden. De
achterstandsprogramma’s werden en worden
uitgevoerd door externe docenten. De studieloopbaanbegeleiders hebben in 2021 een belangrijke
rol gespeeld voor de studenten, door contact te
houden en eventuele zorgen te signaleren.
Verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt
In 2021 is de samenwerking binnen RIF TC|B, die
inmiddels het laatste jaar is ingegaan, enorm
verbeterd. Het is de samenwerkende partijen
gelukt om zich hard te maken voor het gemeenschappelijk belang en een mooie opleiding voor

studenten metaalconstructie en verspanen
te realiseren. In september 2021 is het
studentenaantal dan ook ruim verdubbeld
en kan de doorstart na de RIF periode
gemaakt worden. Binnen TC|B komen de
BBL-studenten twee dagen per week naar
school, waar theorie en praktijk geïntegreerd
worden aangeboden. De studenten werken
drie dagen in hun bedrijf.
Samenwerking met het vo
Vanaf september 2021 heeft de samenwerking met de ons omringende vmbo-scholen
in het kader van sterk techniek onderwijs
concreet vorm gekregen. Het Techniek &
Technologie College organiseert keuzevakken voor vmbo-leerlingen. Ook kunnen
leerlingen uit het vo het keuzedeel basistechnieken volgen en kunnen zij dat afronden
met een certificaat. Leerlingen die de
overstap maken naar één van de opleidingen van ons College kunnen vervolgens een
vrijstelling krijgen voor dit keuzedeel. In de
tweede helft van 2021 hebben ruim zestig
vo-leerlingen gebruik gemaakt van deze
mogelijkheden.
Het College is daarnaast een structurele
samenwerking aangegaan met verschillende
vmbo-scholen in de regio, die vanaf augustus 2024 in de nieuwe leerweg het profiel
techniek aan gaan bieden. Leerlingen van
deze vmbo-scholen volgen gedurende een
periode van tien weken één dag per week
praktijklessen binnen het mbo.
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Onderwijsvernieuwing en planmatig
werken aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en begeleiding
In september 2021 is in het eerste jaar van de
BOL-opleidingen een start gemaakt met
project-gestuurd onderwijs. Het is de bedoeling dit jaarlijks uit te breiden. Na een verbouwing van de werkplaatsen is het mogelijk dat
studenten van niveau 2, 3 en 4 samen
werken aan projecten. De studenten worden
zowel begeleid door eigen docenten als
door hybride docenten. Theorie en praktijk
worden geïntegreerd aangeboden, waarbij
de praktijk leidend is en de theorie wordt
aangeboden vanuit de praktijk. Door op
deze manier te werken snappen de studenten de theorie beter, leren de studenten wat
ze moeten leren en ook wat ze hadden
verwacht te leren. De studenten zijn gemotiveerder om naar school te komen.
Samen met installatiewerk Nederland zijn
ook de opleidingen installatietechniek
water en installatietechniek elektro van
opzet veranderd. Installatiewerk Nederland
verzorgt binnen de muren van ROC Ter AA
het praktijkgedeelte van de opleiding.
Voordeel voor de bedrijven is dat zij geen
praktijkopleider hoeven te leveren. Het
theoriegedeelte wordt door docenten van
ROC Ter AA verzorgd.
In 2021 zijn de eerste stappen richting
flexibilisering van het onderwijs gezet. Door
meer maatwerk te bieden kan er beter
aangesloten worden bij de onderwijsbehoeften van de studenten. Extra leertijd en
begeleiding waar nodig en versnellen waar
mogelijk. Binnen deze opvatting is er ook

ruimte voor excellentie. Ook in 2021 heeft één van
onze studenten de voorrondes van de Skills wedstrijden gewonnen, zodat hij deel kan nemen aan de
finales in het voorjaar van 2022.
Docenten maken het verschil voor de studenten,
binnen het College vinden wij professionalisering van
medewerkers daarom van het grootste belang. De
trainingen voor studieloopbaanbegeleiders die door
corona opnieuw werden stilgelegd in de eerste helft
van 2021 zijn in de tweede helft van 2021 alsnog
afgerond. Ongeveer de helft van alle docenten
heeft inmiddels een docentenstage afgerond. De
hybride docenten, afkomstig uit het bedrijfsleven zijn
geschoold in didactische en pedagogische vaardigheden. Daar waar gewenst of noodzakelijk worden
ook individuele scholings- en begeleidingstrajecten
gevolgd door medewerkers.
Jaarlijks formuleert het College verbeteracties in het
teamjaarplan, die vervolgens mede richtinggevend
zijn voor het beleid van het Techniek & Technologie
College. In 2021 is een start gemaakt met het
intensiveren van de relatie met het vmbo, is een
digitaliseringsslag door medewerkers gemaakt, is
een start gemaakt met de invoering van modulair
onderwijs bij TC|B, wordt het onderwijs efficiënter en
effectiever georganiseerd, krijgen nieuwe medewerkers een maatje en een college-specifiek inwerkprogramma.
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Vavo College
Inleiding
Het team van het Vavo College is in balans en in
een goede samenwerking wordt onderwijs
geboden op havo en vwo-niveau. De profielen
Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek
worden, soms gecombineerd, aangeboden
inclusief de benodigde vakken. Zo heeft het Vavo
College ook vakken als Arabisch en Filosofie.
Studenten kunnen een volledig diploma halen
maar ook certificaten per vak. De volledige
bovenbouw wordt per vak in één schooljaar
aangeboden.
Studenten
In 2021 hebben 141 studenten onderwijs gevolgd
bij het Vavo College. In totaal hebben 30 studenten een volledig diploma gehaald en zijn er 251
vakken afgesloten met een certificaat. In 2021
hebben de studenten feedback gegeven op de
opleiding via een enquête per vakdocent en zijn
er gesprekken met studenten en de teamleider
gevoerd. Over het algemeen zijn de studenten
tevreden (7.5), voelen zij zich veilig in hun deel van
het gebouw en verlopen de examens zonder
verstoringen. Binnen het Vavo College wordt
duidelijk gecommuniceerd. Hierdoor voelen
studenten zich gezien.
Onderwijs en begeleiding in coronatijd
In 2021 is zoveel als mogelijk fysiek onderwijs
gegeven, als dat niet kon werd er geschakeld
naar digitaal onderwijs. Binnen het College is
geëxperimenteerd met verschillende vormen van
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digitaal onderwijs, waarbij het activeren van de
studenten centraal stond en ook de grootste
uitdaging was. Voor studenten was extra ondersteuning beschikbaar in de vorm van twee
corona-coördinatoren. Zij konden gebruik maken
van extra hulp bij het plannen, leerstrategieën en
persoonlijke coaching. Veel studenten hebben
emotioneel last gehad van de situatie rond
corona. Een aantal studenten kreeg te maken
met eenzaamheid en depressie. De mentoren
(studieloopbaanbegeleiders) hebben vooral
energie gestoken in het contact houden, het
luisteren naar de studenten en als dat nodig was
doorverwijzen naar passende ondersteuning.
Naast de lessen was er wekelijks een aanbod van
studie-coaching.
Samenwerking met hbo en wo
Doorlopende leerlijnen zijn belangrijk voor onze
studenten om de aansluiting te maken met
vervolgopleidingen. Toelatingseisen van het hbo
en wo zijn bepalend voor de inrichting van ons
onderwijs. Afspraken over doorstroom zijn vastgelegd in convenanten. Daarnaast participeert het
Vavo College in het regionale decanenoverleg en
worden jaarlijks studievoorlichtingsavonden
georganiseerd.
Onderwijsvernieuwing en planmatig werken
aan de verbetering van de kwaliteit van
onderwijs en begeleiding
De ervaringen met digitaal onderwijs hebben
geleid tot structurele vernieuwing, tijdens het
reguliere onderwijs wordt gebruik gemaakt van

een combinatie van fysieke en digitale
lessen. Deze combinatie is alleen daar
ingevoerd waar deze combinatie een
meerwaarde heeft en leidt tot kwalitatief
beter onderwijs. De ingezette ontwikkeling
om op een veilige manier digitale toetsing te
organiseren wordt verder onderzocht, op dit
moment kan de veiligheid nog niet gegarandeerd worden. Voor studenten van het Vavo
College vormen digitale lessen een goede
voorbereiding op de lessen in het hbo en wo
waar al langer gebruik gemaakt wordt van
digitale lessen.
De opzet en uitvoering van de begeleiding in
het College is verbeterd doordat de trajectbegeleider een rol heeft gekregen als
intermediair. Studenten die dat nodig
hebben worden doorverwezen naar bijvoorbeeld de loopbaanadviseurs of schoolmaatschappelijk werk.
In 2021 waren de VSV cijfers opnieuw hoger
dan gewenst. Het terugdringen van deze
cijfers is één van de speerpunten van het
College. Er zijn drie lijnen uitgezet:
- de studiebelasting kan naar beneden
worden bijgesteld als deze niet in balans is,
studenten doen dan minder vakken tegelijk
en smeren de opleiding uit over meerdere
jaren
- er kan extra zorg en begeleiding geboden
worden
- studenten worden beter gemonitord,
mentoren worden ondersteund bij het
begeleiden van de studenten door de
trajectbegeleider
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Het College is aangesloten bij het landelijk
onderzoek naar didactiek en leerstrategieën
van Vavo studenten. De inzichten van
hogeschool Thomas Moore lijken het meest
aan te sluiten en zullen verder onderzocht
worden. In 2021 hebben twee thema’s
centraal gestaan in de professionalisering,
professionele afstand en nabijheid en
Objectief rapporteren.

Volwasseneneducatie
Inleiding
Het aanbod volwasseneneducatie wordt gerealiseerd door gecertificeerde NT2 docenten die
breed inzetbaar zijn. Er wordt onderwijs verzorgd
aan verschillende doelgroepen, op verschillende
niveaus en in verschillende vormen. Het grootste
deel van het aanbod bestaat uit Nederlands, van
alfabetisering tot examinering via staatsexamen
niveau 1 en de voorbereiding op niveau 2.
Daarnaast wordt er rekenen en Engels spreken
voor anderstaligen aangeboden.
Voor de mbo-colleges binnen ROC Ter AA worden
ook supportlessen en bijlessen georganiseerd. De
supportlessen zijn er voor studenten met een
anderstalige achtergrond die een taalachterstand
hebben en een mbo-opleiding volgen. Tijdens de
supportlessen worden ze bijvoorbeeld ondersteund bij beroepsgerichte onderdelen, stageverslagen maken en schooltaal. De bijlessen Nederlands zijn er voor studenten die extra
ondersteuning nodig hebben bij het behalen van
de examens Nederlands op 2F of 3F niveau.
In 2021 zijn 10 deelnemers doorgestroomd naar de
Entree opleiding, deze deelnemers hebben extra
ondersteuning gekregen om deze doorstroom
mogelijk te maken.
Deelnemers
De deelnemersaantallen van 2021 zijn vergelijkbaar met die van 2020. In 2021 is de JOB-monitor
niet afgenomen, de deelnemers-tevredenheid is
daarom opgehaald via gesprekken met deelnemers. De deelnemers geven aan dat ze tevreden
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zijn over de lessen. De deelnemers aan de lees- en
schrijfgroepen geven aan dat ze de voorkeur
geven aan het werken vanuit een methode en
dat ze meer activiteiten gezamenlijk willen doen.
De begeleiding door de docenten wordt positief
gewaardeerd. De online lessen tijdens de lockdown werden positief beoordeeld, omdat er fijne
werkvormen werden aangeboden en de deelnemers meer op eigen tempo konden werken. De
deelnemers zijn ook positief over het maatwerk
dat geboden wordt bij het huiswerk, deelnemers
kunnen zelf aangeven hoeveel huiswerk ze
kunnen maken. De deelnemers zijn blij met de
mogelijkheid om vanaf 1 september 2021 examens te kunnen doen voor het diploma Nederlands 1F en 2F.
Onderwijs en begeleiding in coronatijd
Voor kwetsbare doelgroepen was het mogelijk om
onderwijs op school te verzorgen. Tijdens de
lockdowns is het overige onderwijs in 2021 digitaal
verzorgd. In sommige periodes is vanuit het
ministerie besloten dat de alfabetiseringsprogramma’s geen doorgang mochten vinden, dit heeft
voor onze meest kwetsbare doelgroep grote
impact gehad.
Het wisselen van fysiek naar digitaal onderwijs en
omgekeerd leverde wel problemen op voor de
doelgroep. Taalachterstanden hebben we in deze
periode bij sommige deelnemers verder op zien
lopen. Alfabetiseringsstudenten en inburgeraars
hebben de mogelijkheid gekregen om hun
contract te ontbinden en een nieuw contract af

te sluiten zodra er weer fysiek onderwijs
gegeven werd. Ongeveer 40% van de
studenten heeft deze keuze gemaakt, een
deel van hen is niet teruggekeerd toen dat
wel weer mogelijk was.
Bij volwasseneneducatie wordt gebruik
gemaakt van taalvrijwilligers, die onder
verantwoordelijkheid van de docent oefenen met de studenten. Ook onder de
vrijwilligers hebben we te maken gehad met
de gevolgen van corona, waardoor er ook
minder vrijwilligers beschikbaar waren.
Door het team Volwasseneneducatie
worden ook een aantal activiteiten op
locatie verzorgd, zoals bijvoorbeeld taalcafé
’s en activiteiten gericht op het ondersteunen van ouders van de basisschool die de
taal niet machtig zijn. Deze activiteiten zijn in
2021 niet altijd doorgegaan in verband met
corona. Ook zijn activiteiten verplaatst van
externe locaties naar ROC Ter AA en online
aangeboden.
Verbinding tussen onderwijs
en arbeidsmarkt
Het College verzorgt maatwerktrajecten in
en voor bedrijven gericht op bijvoorbeeld
taal op de werkvloer of veiligheid in het
arbeidsproces. De trajecten konden niet
altijd in de geplande vorm doorgaan en in
overleg met werkgevers zijn de trajecten
aangepast. De meeste trajecten zijn verlengd om de door coronabeperkingen
gemiste lessen alsnog te kunnen geven. In
2021 heeft de gemeente Gemert een
subsidie toegekend met als doel het bestrijden van laaggeletterdheid. Het project heeft
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vorm gekregen en richt zich vooral op de
werkgevers als middel voor het bereiken van
werknemers die Nederlands als moedertaal
hebben. Het project loopt in 2022 door
waarbij onder andere workshops bij bedrijven
uit Gemert-Bakel worden verzorgd.
Onderwijsvernieuwing en planmatig
werken aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en begeleiding
In 2021 heeft ROC Ter AA de aanbesteding
met betrekking tot inburgering toegekend
gekregen. Dit was een enorme opluchting
voor het Team Volwasseneneducatie en
voelt als een waardering voor de kwaliteit
die door het team geleverd wordt. De
toekenning is mede gedaan op basis van de
mogelijke flexibiliteit en combinatiemogelijkheden met andere doelgroepen inburgeraars, contacten die ROC Ter AA heeft met
het werkveld en de doorstroommogelijkheden naar diverse vormen van mbo-onderwijs.
In 2021 is op basis van de aanbesteding
vanuit een nieuwe visie gestart met de
ontwikkeling van het onderwijsaanbod. Het
motto is: “versnellen als het kan en herhalen
als het moet”. Er wordt maatwerk geleverd
qua intensiteit van het leertraject en er is veel
aandacht voor leren leren. Er wordt zowel
gedifferentieerd naar inhoud als naar tempo.
In 2021 heeft ROC Ter AA ook een meerjarig
contract in het kader van de Wet Educatie
en Beroepsonderwijs (WEB) toegekend
gekregen. Voorheen was dit een jaarlijkse
subsidie, het voordeel van een contract voor
vier jaar is dat dit zorgt voor continuïteit en
flexibiliteit qua aanbod en planning.

In 2021 is de procedure voor de officiële
diploma-erkenning gevolgd met een positief
resultaat. ROC Ter AA heeft de officiële
diploma-erkenning. Met het onderwijsteam is
hard gewerkt aan de basiskwaliteit van het
onderwijs, door kaders en focus aan te
brengen. Het primaire proces is leidend voor
de docenten, administratieve taken zijn deels
uitbesteed en docenten zijn gecoacht in het
stellen van prioriteiten en realistische doelen.
Ook zijn er stappen gemaakt met het in
beeld brengen van de opbrengsten van het
onderwijs. We willen met elkaar bewust bezig
zijn met de vraag of we de goede dingen
doen en of we de dingen goed doen. De
professionalisering van het team is in 2021
gericht geweest op het coachend lesgeven,
het voeren van slecht nieuwsgesprekken en
het streven naar eigenaarschap bij studenten.

Zorg & Welzijn College
Inleiding
Binnen het Zorg & Welzijn College worden naast
een combi opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg ook de opleidingen Verzorgende IG,
Mbo-verpleegkundige, Begeleider maatschappelijke zorg en Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg aangeboden. Onderwijs en begeleiding
worden verzorgd door een betrokken team van
medewerkers die korte lijnen hebben met zowel
de studenten als het werkveld. Maatwerk, onderwijsinnovatie en maatschappelijk ondernemen
staan hoog in het vaandel.
Studenten
In 2021 zijn de studentenaantallen vergelijkbaar
met de van 2020. De studenttevredenheid is in
2021 niet gemeten met de JOB-monitor. Tijdens de
interne audit bij de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen in november is er wel
een gesprek gevoerd met de studenten om hen
te bevragen. Studenten geven aan zich veilig te
voelen, mede vanwege de kleinschaligheid van
de opleiding en de overzichtelijke afdeling. Als er
klachten of incidenten zijn worden deze snel
opgepakt, opgelost en omgezet in leermomenten
voor studenten. Studenten worden behandeld als
volwassenen en medewerkers laten goed voorbeeldgedrag zien. Studenten zijn minder tevreden
over de lesuitval, met name ook ten tijde van
corona.
Onderwijs en begeleiding in coronatijd
In 2021 is het onderwijs opnieuw getroffen door de
gevolgen van corona. Daar waar mogelijk zijn de
studenten fysiek op school geweest. Alle prak125 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

tijklessen zijn doorgegaan en waar dat niet kon
ingehaald. Toch moeten we constateren dat er in
2021 ook weer veel online lesgegeven is. Bij de
meeste opleidingen is het gelukt om voor alle
studenten een stageplaats te vinden. Voor de
opleiding mbo-verpleegkundige waren niet
voldoende stageplaatsen voorhanden. Toch is het
gelukt om alle studenten een stageplaats aan te
bieden, voor de eerstejaars verpleegkundigen is
de stageperiode ingekort en is er samen met de
leerbedrijven een alternatief programma doorlopen. Er is bijvoorbeeld gewerkt met trainingsacteurs en vanuit het Elkerliek ziekenhuis zijn extra
gastlessen verzorgd. Ook zijn er professionele
promofilms gemaakt als voorbereiding op de
stages ter vervanging van de snuffelstages en
meeloopdagen.
De studieloopbaanbegeleiders (slb-ers) hebben
ook in deze periode een belangrijke rol gespeeld.
Alle slb-activiteiten zijn doorgegaan en de slb-lessen zijn daar waar nodig verlengd, zodat de slb-er
in contact bleef met de studenten. Via de slb-ers
waren alle studenten in beeld.
In de maanden april, mei en juni is samen met het
werkveld “De Lenteschool” ontwikkeld en aangeboden. Een aanbod van 11 (online)bijeenkomsten
rond thema’s als gehandicaptenzorg, pijn bij
ouderen en van doodswens naar kinderwens.
Tijdens de Lenteschool is ook het thema Toekomst
van werken en leren in de zorg georganiseerd en
deze middag is tevens gebruikt als alternatief voor
de BPV-bedankmiddag.

Trifosa Simon is een bijzonder mens.
Ze vergelijkt jaarverslagen met elkaar. Ze kan
precies vertellen waarin ROC Ter AA verschilt
van andere mbo-opleidingen. Ze weet dat
dat ROC Ter AA meer relaties heeft met
instellingen, waardoor er voor haar een
betere kans is op een baan!

Voor de toekomst is het belangrijk om goed te
onderzoeken of en hoe we de inzichten opgedaan tijdens het lesgeven in coronatijd kunnen
gebruiken om ons onderwijs te verbeteren. Het
online vergaderen, vooral in landelijke netwerken en met de werkbegeleiders die actief zijn op
de werkvloer, levert tijdswinst op en dat moeten
we zeker behouden.
Verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt
2021 is een bijzonder jaar geweest voor de
sector zorg en welzijn. Het Zorg & Welzijn College
is actief betrokken bij het werkveld om studenten
optimaal voor te kunnen bereiden op de
arbeidsmarkt. Waar voor corona sprake was van
een gemeenschappelijk belang lopen de
belangen nu soms uiteen. Binnen het werkveld is
een grote behoefte aan snel inzetbare beroepskrachten, terwijl binnen de opleidingen behoefte
is aan extra opleidingstijd om opgelopen
leerachterstanden te compenseren.
Het Zorg & Welzijn College heeft in 2021 veel
geïnvesteerd in contacten met leerbedrijven om
de opleidingsmogelijkheden van het mbo onder
de aandacht te brengen en de opleidingsbehoeften vanuit de instellingen aan te scherpen.
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende certificeerbare eenheden zoals bijvoorbeeld Verzorgende en verpleegtechnische
vaardigheden en Regievoering en vak ontwikkeling in de zorg.
Het Zorg & Welzijn College vertegenwoordigt
ROC Ter AA in het netwerkverband Zorgcampus
de Peel. In dit netwerk werken ORO, GGZ Oost
Brabant, de Zorgboog, Savant-Zorg, Elkerliek,
Fontys Hogescholen en ROC Ter AA samen aan
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het verkrijgen, opleiden en/ of behouden van
medewerkers met de juiste talenten en kennis,
passend bij de zorgvraag. Er wordt bekeken
welke acties nodig zijn om te zorgen dat voldoende goed opgeleide medewerkers ingezet
kunnen worden voor dienstverlening aan
cliënten/patiënten. Daarnaast wordt ervoor
gezorgd dat medewerkers klaar zijn voor de
toekomst.
Hybride leeromgevingen zijn een vast onderdeel
van de opleidingen in het College. Door de
corona maatregelen werden wij uitgedaagd om
deze leeromgevingen snel aan te passen. Lokaal
Sociaal (een samenwerking met Savant, waarbij
op school activiteiten worden georganiseerd
voor omwonenden) moest sluiten en werd
vervangen door Belmaatjes-project. De
ORO-Verwendag kon niet doorgaan en werd
vervangen door ‘Koffie met een tablet’. Het
maatjesproject, een samenwerking tussen ROC
Ter AA, Savant en de LEV-groep, kon niet meer
bij de mensen thuis plaatsvinden, maar werd
naar een andere locatie verplaatst.
Samenwerking met het vo en het hbo
In oktober 2021 is het sectoroverleg zorg en
welzijn tussen vmbo en mbo gestart om te
onderzoeken welke lessen vmbo-leerlingen
kunnen volgen in het mbo in het kader van de
doorlopende leerlijnen.
Voor onze mbo-studenten wordt het keuzedeel
‘voorbereiding hbo’ aangeboden. De student
krijgt door het volgen van dit keuzedeel inzicht in
de individuele mogelijkheden om door te
stromen naar het hbo.

Onderwijsvernieuwing en planmatig werken aan de
verbetering van de kwaliteit van onderwijs en begeleiding
Vanaf september 2021 wordt de opleiding verzorgende IG ingericht
volgens de principes van het werkplekleren met leertechnologie.
De competenties van de studenten worden regelmatig in beeld
gebracht, zodat studenten de mogelijkheid krijgen en uitgedaagd
worden om de regie over hun eigen leerontwikkeling te nemen. Het
keuzedeel ‘voorbereiding hbo’ is aangepast naar een blendend
werkvorm.
In 2021 is een grote stap gezet omtrent de flexibilisering van het
onderwijs. De opleidingsduur van de BBL-opleiding Verpleegkundige
varieert van twee tot vier jaar, om maximaal aan te kunnen sluiten bij
de ontwikkeling van de studenten. In 2021 heeft meer dan tien
procent van de studenten een maatwerktraject gevolgd.
In de tweede helft van 2021 is door het gehele team van het Zorg &
Welzijn College verder gebouwd aan een nieuwe, gedragen basis
van het onderwijs. De kwaliteit van de begeleiding van de docenten
is beter geborgd door de invoering van studentbesprekingen waarbij
naast de studieloopbaanbegeleider ook de trajectbeheerder en de
docenten aansluiten.
In 2021 hebben docenten deelgenomen aan scholing gericht op
burgerschap, kwetsbare ouderen en ‘superdocent’. Ook is door de
studieloopbaanbegeleiders de training afstand en nabijheid gevolgd.
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kijk verder,
kom verder
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8. Algemene gegevens
Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Keizerin Marialaan 2
5702 NR Helmond
KvK-nummer: 41091622
Keizerin Marialaan 2 – Helmond
Business College
Vavo College
Dienstverlening College
ICT College
Techniek & Technologie College
Volwasseneneducatie
Design College
Diensten
College van Bestuur
Nieuwveld 59 - Helmond
Zorg & Welzijn College
Nieuwveld 61 - Helmond
Onderwijs & Kinderopvang College
Gasthuisstraat 79 – Helmond
Entree College
Goorsedijk 6 – Mierlo
Bouwopleidingen – Bouwinfracampus in samenwerking met Bouwmensen
Indumastraat 13 – Deurne
Metaalopleidingen - Techniekcentrum Brainport ism met bedrijven
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9. Kwartaaloverzicht
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2e

Van 12 tot en met 16
april bezoeken belangstellenden de extra
Open avonden op
locatie.

kwartaal

Eind juni vervalt de
mondkapjesplicht voor
studenten en
medewerkers.
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Hij ontvangt een cheque
van € 2.000,- om de benodigde hard- of software
aan te schaffen om zijn
ontwerp te realiseren.

Geslaagden krijgen
via de rodeloperroute
hun diploma én
flowershower van
de docenten.

Nieuwe studenten
worden al voor de
start van hun studie
welkom geheten via
de net gelanceerde
onboardingsapp.

Op 7 juni wordt de Infoen aanmeldavond
gehouden.
Belangstellenden
kunnen na aanmelding
via de website de
locatie bezoeken.

Docent elektrotechniek
Chris van de Ven wint
blendend
lessenreeks-ontwerp.

ROC Ter AA krijgt de
aanbesteding Inburgering gegund.

De community van
ROC Ter AA krijgt een
eigen platform als Ter
AA Connect wordt
gelanceerd. Iedereen
die een binding heeft
met Ter AA kan via
deze besloten groep
eenvoudig met elkaar
in contact komen.

3e
kwartaal

Nieuwe studenten krijgen
een kickstart van hun
studie tijdens de introductieweek Let’s Connect.
Ze leren elkaar, de school
en alles eromheen
kennen. Ook voor
ouderejaars is Let’s
Connect het moment om
weer met elkaar en de
school te verbinden.

Tijdens Let’s Connect is
er ook een gezamenlijke
introductiemiddag voor
alle nieuwe studenten in
de stad, met 88 crazy
opdrachten en
prijsuitreiking in
Kasteeltuin.

Entree-opleidingen
krijgt de naam Entree
College én een eigen
logo.
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Nieuwe medewerkers
worden voortaan warm
welkom geheten en
direct goed uitgerust
voor hun nieuwe baan
tijdens Let’s Meet.

4e

Evy Lamers – student
Onderwijsassistent is verkozen tot Mboambassadeur
ROC Ter AA.

Meike Wijnhoven –
student Allround
Precisieverspaner –
is genomineerd voor
Junior Vaktalent Ir.
Noordhofprijs.

Tweetalige opleiding
Software developer
wordt als eerste
ict-opleiding in
Nederland officieel
erkend door Nuffic.

Tachtig studenten van
ROC Ter AA zijn
dagelijks aanwezig in
hun toegewezen rol in
het Kasteel van
Sinterklaas.

kwartaal

Het spande erom,
maar op 14 november
2021 mag de Open
dag toch op locatie
worden gehouden.
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De tweejaarlijkse
JOB-monitor gaat
weer van start.

Op 12 november
beslist de regering dat
iedereen naast de
mondkapjes ook 1,5
meter afstand houdt
en dat looproutes in
school terug zijn om
verdere uitbraak van
het coronavirus te
voorkomen.

Nieuwe studenten
melden zich per 1
november aan via
CAMBO (Centraal
Aanmelden Mbo).

bijlagen
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Bijlage 1

De kwaliteitsagenda van ROC Ter AA (2019-2022): stand van zaken
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1.1 De kwaliteitsagenda van ROC Ter AA (2019-2022): stand van zaken
Inleiding
In de kwaliteitsagenda van ROC TerAA
staan de thema’s voor de periode 20192024 beschreven. In 2021 heeft een midtermreview plaatsgevonden op basis van
de evaluatie die is opgenomen in het
jaarverslag van 2020. De commissie
(CKMBO) heeft een positieve uitspraak
gedaan over de ontwikkelingen bij ROC
Ter AA. Naar aanleiding van de positieve
beoordeling is aan ROC ter AA het prestatiedeel van de kwaliteitsgelden toegekend.
Binnen het MT zijn zowel de projecten uit
de kwaliteitsagenda als de beloftes uit de
Koers geëvalueerd.
De thema’s binnen de beloftes
ROC Ter AA kent een koers document,
een strategie voor de periode 2019-2024.
Daarin doen we drie beloftes:
- We kennen elkaar
- Met ons kom je verder
- Bij ons weet je waar je aan toe bent.
De beloftes zijn uitgewerkt in ‘bewijzen’.
Sommige thema’s en projecten van de
kwaliteitsagenda sluiten aan bij de beloftes
“we kennen elkaar” en “met ons kom je
verder” (zie overzicht):

Beloftes
Thema kwaliteitsagenda
We kennen elkaar
Jongeren in een kwetsbare positie
		
		
Gelijke kansen voor iedereen
		
Arbeidsmarkt vd toekomst / LLO
		
		
		
		
		
		
		
		
Met ons kom je verder
Arbeidsmarkt vd toekomst / LLO
		
Innovatie onderwijs
		
		
		
		
		
		
		
		
Bij ons weet je waar 		
je aan toe bent		
		
		
		

Project kwaliteitsagenda / bewijzen*
Van passend onderwijs naar passend
onderwijzen
Entree +
Kansrijk verder in het MBO
Student succescentrum
Macrodoelmatigheid (ism Kennispact)
ROC Ter AA Community
Opleidingen met bedrijven in de regio / 		
versterken regio
Welkomstgesprek*
Introductieprogramma*
Sollicitatiegesprekken*
Leven Lang Ontwikkelen
Internationalisering
Docenten uit de praktijk
Excellentie
Techniek en ICT in het onderwijs
Flexibilisering
Orientatie*
Beroepenmarkt*
Professionalisering*
Informatie*
Terugkoppeling toetsen *
Rooster*
Leermiddelenlijst*
Prioritering*

*Deze bewijzen zijn onderdeel van onze koers maar staan niet expliciet als project in de kwaliteitsagenda
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Evaluatie van de projecten in het kader
van de belofte: “We kennen elkaar”
De zelfevaluatie met de teamleiders heeft
voor wat betreft de bewijzen uit de koers
duidelijk gemaakt dat een aantal zaken goed
lopen, en andere onderdelen extra aandacht
behoeven (schema 1).
Het plan voor een (digitaal en fysiek) studentsuccescentrum is nog niet van de grond gekomen.
Studenten kunnen wel met hun vragen terecht
bij verschillende medewerkers, maar het plan om
kennis en ervaring, maar ook makkelijke drempelloze toegang te organiseren voor (oud)
studenten of ouders behoeft in 2022 extra inzet.
De opstart van de TerAACommunity is gebeurd,
maar het blijkt lastig om gediplomeerde studenten blijvend aan ons te binden. Ook nut en
noodzaak voor bedrijven en organisaties in de
regio om deel te worden van deze community
behoeft nog meer aandacht. Het warme
welkom voor zowel studenten (welkomstgesprek)
als nieuwe medewerkers (introductieprogramma) verlopen naar tevredenheid.
Als onderdeel van ‘passend onderwijzen’ zou in
2021 een start gemaakt worden met een
kwaliteitskring ‘begeleiding’. Dit is (nog) niet
gebeurd. Wel is begeleiding opgenomen en
gestart als één van de processen van gAAn.
Twee teamleiders hebben de lead om alle
onderdelen die met het proces van begeleiden
te maken hebben in kaart te brengen en samen
met betrokkenen te bekijken waar zaken
ontbreken, of verbeterd moeten worden.
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De inzet van NT2 docenten is een voortdurend
punt van aandacht, omdat er voor deze categorie professionals sprake is van schaarste op de
arbeidsmarkt.
De doorstroom van studenten, van volwasseneducatie naar mbo niveau 1, of vanuit een
mbo-opleiding naar een hoger niveau staat op
het netvlies van de teams. Middels supportlessen
kunnen studenten die taalachterstand hebben
geholpen worden.

De verbindingen met de bedrijven en organisaties in de regio is versterkt in 2021. Meer dan voorheen vindt het gesprek plaats wat er nodig is in
een organisatie en wat ROC TerAA daaraan kan
bijdragen. Het evaluatieschema laat zien dat
sommige onderwijscolleges daar verder mee zijn
dan andere.

Schema 1: We kennen elkaar
						
1.1
1.2 Student
1.3 Ter AA
1.4 Intro
1.5 Versterken
1.6 Soll.
Welkomstgesprek succes centrum
community
programma
regio
gesprekken
		
B&D						
BC						
DV						
entree						
ICT						
O&K						
T&T						
Z&W						
VE						
Vavo						
Fac						
admin						
HR						
IM						
M&C						
OOK						

Evaluatie van de projecten in het kader
van de belofte: “Met ons kom je verder”
Leven Lang ontwikkelen zien we bij ROC TerAA
als een belangrijk, niet meer weg te denken
onderwerp, waarmee we bezig zijn. Juist ook
vanuit de verbinding met onze regio moeten
we scherp zijn op de vragen en behoeftes van
de bedrijven en organisaties, en daar waar
mogelijk een (scholings- of opleidings)rol in
spelen. Tegelijkertijd merken we dat juist deze
‘tak’ van opleiden nieuw is in het mbo. Veel
tijd om daarin kennis en ervaring op te
bouwen is er niet, omdat ook commerciële
partijen deze markt bedienen en daarin veel
sneller kunnen handelen. Vanuit de goede en
warme verbinding met onze bedrijven en
organisaties moeten we zorgen dat ROC Ter
AA op dit gebied een rol van betekenis kan
spelen.
Internationalisering is ook in 2021 lastig geweest
vanwege Corona. De opstart van een mogelijk
tweede tweetalige opleiding is niet gebeurd,
mede vanwege de lagere studentenaantallen
binnen het Business College, waar deze plannen
er lagen. Voor de toekomst wordt bekeken of
internationalisering binnen dit type opleidingen
op een andere manier ingevuld kan worden,
bijvoorbeeld in de vorm van keuzedelen, of een
internationaal (georiënteerde) stage.
Het aantal docenten uit de praktijk (hybride
docenten) is in 2021 toegenomen. Soms mede
mogelijk door de extra coronamiddelen. Binnen
twee colleges is geëxperimenteerd met een
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‘flexpoule’: een groepje mensen uit de zorg die
graag wilden ervaren hoe het is om hun kennis
over te dragen in het onderwijs. Met een kleine
aanstelling hebben zij mee kunnen draaien in
het onderwijs en daar ook kunnen ervaren wat
dat betekent.
Op het gebied van excellentie zijn we in 2021 de
samenwerking aangegaan met MBO-Talent. Een
mooi ‘uitvloeisel’ van een traject van masterstudenten in het kader van de nationale denktank
waarbij deze studenten een jaar lang bezig zijn
geweest met een thema in het mbo. Een kleine
groep is vervolgens MBO-talent gestart om op
verschillende manieren binnen het MBO talent te
stimuleren. Binnen ROC Ter AA hebben zij een
onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden vanuit het onderwijs en de studenten. Een
pilot is ontworpen waarmee in 2022 gestart
wordt. ROC-breed zal het mogelijk zijn voor
studenten om zich te melden voor ExtrAA, en
daarbinnen verschillende activiteiten of projecten uit te voeren, naast de reguliere opleiding.
Het gebruik van ICT in het onderwijs heeft
vanzelfsprekend in de coronatijd een enorme
‘boost’ gekregen. Docenten zijn erin geschoold
en we kennen allemaal de periodes van ‘noodgedwongen’ online onderwijs. De belofte die we
hebben gedaan op dit gebied omhelst echter
meer: in elk vakgebied waarin onze studenten
worden opgeleid speelt ICT in toenemende
mate een rol. Daarom is het van belang om
hiervoor ruimte te maken in het curriculum, zodat
studenten voorbereid zijn op de toekomstige
werkplek. Een voorbeeld hiervan waar we mee
bezig zijn: samen met alle zorginstellingen van de

zorgcampus in onze regio is een start gemaakt
met ‘zorg en technologie /innovatie’ en sluiten
we aan bij de aanvraag die Brabant-breed is
ingediend voor een RIF subsidie. In 2022 moet
duidelijk worden of deze subsidie wordt toegekend, maar daarop vooruitlopend wordt in
verschillende groepen al gewerkt aan het
vraagstuk.
Flexibilisering is tot op heden een kwestie van
‘eigen’ ontwikkeling binnen de colleges. Daarin
zien we verschillen ontstaan. Sommige colleges
werken al middels project-gestuurd onderwijs
meer maatwerkgericht. De eerste stap om hierin
meer structuur te krijgen ROC-breed is van elkaar
te leren, ervaringen uit te wisselen. In 2022 willen
we de stap zetten naar een mogelijk gezamenlijk
kader voor wat betreft flexibele leerroutes voor
studenten.

Schema 2: Met ons kom je verder
						
2.1 flexibiliteit
2.2 docenten
2.3 orientatie
2.4 excellentie
2.5 beroepen2.6 Alumni
		uit de praktijk			markt
B&D						
BC						
DV						
entree						
ICT						
O&K						
T&T						
Z&W						
VE						
Vavo						
Fac						
admin						
HR						
IM						
M&C						
OOK

139 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

2.7 innovatie

2.8 ICT en techn.

2.9 Professionalisering

Bijlage 2

Jaarverslag LLO Kennispact MBO Brabant 2021
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Jaarverslag LLO Kennispact MBO Brabant 2021
(in het kader van de kwaliteitsafspraken)

2021 heeft door Covid-19 een verdere versnelling LLO binnen Brabant teweeg gebracht, vooral door
de gezamenlijke aanvraag NL Leert door-sectoraal maatwerk en het platform Brabantleert.nl.

De resultaten die voor 2021 in de kwaliteitsafspraken (A3) zijn opgenomen zijn:
1. De 1e fase van het implementatie plan wordt uitgevoerd
2. Evaluatie van implementatieplan en eventuele bijstelling
3. Aanbod adviesgroep LLO en Brabants Bestuurlijk Overleg wordt opgenomen in
acquisitiemodel
4. De adviesgroep LLO heeft op eigen initiatief 1 voorstel voor nieuw aanbod gedaan
5. De adviesgroep LLO heeft in opdracht van de Brabantse besturen geadviseerd over een
aanbod voor de komende 2 jaren
6. Het Brabants Bestuurlijk Overleg heeft de 2 uitgebrachte adviezen besproken en de
overgenomen adviezen uitgevoerd.
Inleiding en ontwikkelingen
2021 stond vooral in het teken van de aanvraag en implementatie van de subsidie NL leert doorsectoraal maatwerk. Een belangrijk vliegwiel wat er toe bijgedragen heeft om een versnelling te
realiseren in het gezamenlijk in de etalage zetten van het LLO aanbod, het gezamenlijk bereiken van
de LLO doelgroep en het gezamenlijk uitvoeren van opleidingstrajecten in Brabant (resultaat 1, 3, 4
en 5).
En helemaal passend bij de doelstelling die we geformuleerd hebben in de kwaliteitsagenda,
namelijk:
Komen tot de uitwerking van een opleidingsinfrastructuur waar mbo-instellingen in het kader van
duurzame inzetbaarheid bij en met bedrijven en instellingen een dekkend en gebalanceerd aanbod
van op-,bij- en omscholingstrajecten aanbieden. Het MBO is hierbij de natuurlijke
samenwerkingspartner van het regionale bedrijfsleven, instellingen en lokale overheden en treedt op
als leverancier van maatwerk voor bedrijf én individu.
Een consortium van VNO-NCW Brabant-Zeeland (hoofdaanvrager), FNV, Provincie Noord-Brabant,
Edubookers en een 6-tal Brabantse mbo-instellingen (Curio, Yuverta (ex-Helicon), Summa,
Onderwijsgroep Tilburg, ROC de Leijgraaf, ROC Ter AA) heeft een aanvraag gedaan en een
toekenning gekregen vanuit de tijdelijke subsidieregeling NL leert door met sectoraal maatwerk van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 miljoen euro. Doelstelling van het
consortium is om tot en met 1 september 2022 in totaal 2.000 ontwikkeladviezen, 1.000
begeleidingsactiviteiten en minimaal 3.800 succesvol afgeronde scholingstrajecten te realiseren via
Brabantleert.nl. Voor het Kennispact MBO Brabant betekent dit minimaal 1158 scholingstrajecten
(60%). De samenwerking is uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst en is goed gekeurd door
het Brabants Bestuurlijk Overleg (resultaat 6).
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Het arbeidsmarkt relevante aanbod
Het aanbod is samen met interne stakeholders (leden werkgroep LLO van de aangesloten mboinstellingen) en externe stakeholders vastgesteld. Daarnaast zijn er, via de provincie, afspraken
gemaakt met de verschillende arbeidsmarktregio’s en de leerwerkloketten in die regio’s. De
individuele scholen kunnen in hun eigen regio de scholing uitvoeren en daarbij gebruik maken van
het gezamenlijk ontwikkelde aanbod. Er staan 90 opleidingen in het dashboard (waarvan er 49 open
staan als gratis aanbod voor individuen) van het Kennispact MBO Brabant op het digitale platform.
Het aanbod is verdeeld over de volgende sectoren en wisselend gedurende de periode:
• Zorg en welzijn
• Groen
• Bouw en Infra
• Techniek
• Logistiek
• IT
• Horeca
• Overige opleidingen
Het digitale platform van Brabant Leert (www.brabantleert.nl) is het centrale punt waar het aanbod
van de deelnemende mbo-instellingen te vinden is. Daarnaast is dat aanbod ook zichtbaar op de
reguliere sites van de deelnemende mbo-instellingen.
Voor de activiteiten met betrekking tot de realisatie, implementatie en uitvoering van Brabant
Leert.nl met als vliegwiel de subsidie NL leert heeft de projectleider van de werkgroep LLO van het
Kennispact deze rol op zich genomen. In 2021 heeft de werkgroep LLO de samenwerking
geïntensiveerd en komt iedere twee weken bijeen. De inzet, daadkracht en energie van de leden uit
de werkgroep hebben er toe geleid dat er een arbeidsmarktrelevant aanbod is en dat er in 2021 bijna
800 inschrijvingen waren.(resultaat 1)
Nog niet eerder hebben wij als mbo-instellingen zo nauw de samenwerking met elkaar opgezocht
rondom het thema LLO. Dit was al langer het idee maar door Corona is dit enorm versneld en dus
kent het virus ook voordelen en heeft de samenwerking een gezamenlijke LLO aanbod opgeleverd
(80 cursussen voor de LLO doelgroep) waar inmiddels al 800 Brabanders aan hebben deelgenomen.
De infrastructuur (Brabant Leert.nl) is gerealiseerd, het netwerk (arbeidsmarktregio’s, VNO-NCW) is
tot stand gebracht, we hebben een goed werkend samenwerkingverband en de eerste
resultaten/opbrengsten van NL Leert Door zijn zichtbaar. Hiermee is er een verdere doorontwikkeling
van LLO in Brabant en de verschillende arbeidsmarktregio’s waar de individuele mbo-instellingen
actief zijn, gerealiseerd.
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Bijlage 3

Verslag 2021 Macrodoelmatigheid Kennispact
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Verslag 2021 Macrodoelmatigheid Kennispact
1. Er is structureel betrouwbare en valide informatie beschikbaar over de mate waarin de alle
opleidingen in Brabant aansluiten op de arbeidsmarkt. Deze informatie verbeteren.
De informatie over de mate waarin opleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt is beschikbaar en
wordt gebruikt ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg.
Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg zijn alle “voornemens aan te vragen en te stoppen
opleidingen” in beeld gebracht en afgezet tegen het bestaande aanbod. Dit overzicht is met de
werkgroep Macrodoelmatigheid voor besproken en aan bestuurders teruggekoppeld.
Resultaat:
• In de werkgroep zijn eventuele knelpunten gesignaleerd. Betreffende scholen hebben
vóóraf het Brabantsbestuurders overleg hierover onderling overleg gepleegd.
2. Kennis delen met de diverse onderwijsteams over het verbeteren van de aansluiting met het
werkveld. Dit bij minimaal 5 opleidingen waarbij de aansluiting matig is.
Met behulp van de toolkit van SBB is naar opleidingen sport en bewegen en opleidingen
podium- en evenementen techniek, mediavormgever en AV productie gekeken. Verder is
gebruik gemaakt van de landelijke cijfers die uit diverse bronnen beschikbaar zijn. Uit het
onderzoek naar de arbeidsmarktrelevantie zijn gesprekken gevoerd met betrokken
onderwijsdirecteuren van de verschillende scholen. In deze gesprekken is besloten samen op te
trekken en te kijken naar wat nodig is om de opleidingen beter te laten aansluiten.
3. Er is een Brabantse commissie macrodoelmatigheid ingericht. De commissie heeft op verzoek
één of meerdere individuele school 1 advies uitgewerkt. De commissie heeft in opdracht van
de Brabantse besturen 1 onderzoek en bijhorend advies uitgewerkt verbeteren
Al eerder is afgesproken af te zien van een commissie zoals vorig jaar gemeld. De werkgroep
macrodoelmatigheid heeft op verzoek van de Kennispact bestuurders een advies uitgewerkt
voor de opleidingen sport en bewegen en podium-evenemententechniek.
Resultaat: de betrokken opleidingsdirecteuren van deze opleidingen hebben in gezamenlijk
overleg afgesproken te onderzoeken naar eventuele vormen van samenwerking en/of
verbetering van het onderwijs. Voor de opleidingen PET/AV/MV wordt een zogenaamd
werkatelier opgestart t.b.v. een onderzoek naar waar het beroep in de toekomst aan moet
voldoen.
4. Het Brabantse besturenoverleg heeft de 2 uitgebrachte adviezen besproken en de
overgenomen adviezen uitgevoerd.
Voor het bestuurlijk overleg van januari 2021 is door de werkgroep macrodoelmatigheid de lijst
met voornemen te starten/te stoppen opleidingen ingebracht en besproken. De werkgroep
heeft al gesignaleerde knelpunten teruggekoppeld aan de eigen bestuurders. Tijdens het
bestuurlijk overleg zijn de knelpunten verder besproken en zijn vervolg afspraken gemaakt om
deze op bestuurlijk niveau op te lossen.
Resultaat:
In het bestuurlijk overleg zijn twee “knelpunten” gesignaleerd die in bilaterale bestuurlijke
overleggen zijn opgelost. Overige afspraken die zijn gemaakt in het bestuurlijk overleg betroffen
afspraken tot samenwerking. O.a. een toekomst visie ontwikkelen over Brabant-brede afspraken
rondom volumeregeling opleidingen sport en bewegen.
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Bijlage 4

1.4 Nationaal Programma Onderwijs Jaarverslag 2021
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1.4 Nationaal Programma Onderwijs Jaarverslag 2021
Inleiding

Corona heeft ook in 2021 de nodige
impact gehad op studenten en docenten.
Iedereen werd in meer of mindere mate
beïnvloed door de maatregelen en de
beperkingen die deze met zich meebrachten. Het volgen en verzorgen van goed
onderwijs binnen die maatregelen bleef
een grote uitdaging. Docenten en studenten hebben zich ingezet om tot de best
mogelijke resultaten te komen.
Er zijn over de hele linie studenten met
problemen als gevolg van corona. Te
denken valt aan studenten die leerachterstanden hebben opgelopen, vertragingen
in de BPV of op het gebied van socialisatie
en persoonsvorming. Daarbij gaat speciale
aandacht uit naar kwetsbare studenten
(met name bij entree en niveau 2) die in
een aantal gevallen geen of een klein
sociaal vangnet hebben en die meer
moeten wennen aan de schoolsituatie. De
zwaardere problematiek speelt bij alle
onderwijscolleges en vooral bij de entree
en niveau 2.
In 2020 is vanuit de overheid een start gemaakt met ondersteuning om de problemen
rondom corona aan te pakken. Verschillende
subsidieregelingen zijn in het leven geroepen
met specifieke doelstellingen. Daarnaast zijn
in een bestuursakkoord afspraken gemaakt
over de besteding van additionele middelen
die via een opslag in de lumpsum beschikbaar zijn gesteld (de Corona-envelop).
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De subsidieregelingen zijn dankbaar gebruikt en
ingezet om de achterstanden in te halen c.q. te
voorkomen en extra lessen en/of begeleiding te
verzorgen. De beperkingen in stageplaatsen
werden opgelost met extra inzet van docenten
en simulaties op school. De uitdagingen rond
jeugdwerkloosheid leidden ook tot meer maatwerk in de begeleiding en nazorg van studenten.
Proces
De onderwijscolleges zijn aan de slag gegaan
om - afgestemd op de doelgroep en de problematiek - tot een aanpak te komen. Daarbij
werden ze ondersteund door onze onderwijsadviseurs. De plannen en de realisatie daarvan
werden deel van de reguliere planning &
controlcyclus en besproken tijdens de tertiaalgesprekken tussen de teamleider van het
onderwijscollege, de voorzitter CvB en de
directeur bedrijfsvoering.
Realisatie
In tabel 1 is te vinden voor welke regelingen
(of rondes) subsidie is verstrekt en wat de looptijd
van deze subsidies is.

Regeling

Bedoeld voor

Toegekend/
aangevraagd bedrag

Looptijd

Ronde 1: inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s (deel 1)

Kwetsbare studenten die vertraging
hebben opgelopen door corona

€ 392.400 (MBO)
€ 14.400 (VAVO)

1 juli 2020 - 31 juli 2021
(looptijd tussentijds verlengd
van 3 dec 2020 naar 31
december 2021)

Ronde 2: extra hulp voor de klas
(deel 1)

Extra hulp en ondersteuning voor inzet
van extra personeel

€ 321.348

1 jan 2021 - 31 juli 2021

Ronde 3: extra begeleiding en nazorg

Extra begeleiding aan laatstejaars en/ of
gediplomeerden naar werk of vervolgopleiding

€ 156.560

19 feb 2021 – 31 dec 2022

Ronde 4: inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s (deel 2)

Kwetsbare studenten die vertraging
hebben opgelopen door corona

€ 207.000 (MBO)
€ 16.200 (VAVO)

1 aug 2021 – 31 dec 2021

Ronde 5: extra hulp voor de klas
(deel 2)

Extra hulp en ondersteuning voor inzet
van extra personeel

€ 321.348

1 aug 2021 – 31 dec 2021

Totaal
Tabel 1: overzicht subsidieregelingen 2020-2021 met looptijd en toegekende bedragen
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€ 1.428.908

Hieronder geven we een overzicht van de
activiteiten die we in het kader van de
regelingen hebben uitgevoerd in 2021.

-

Ronde 1 en 4:
inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (deel 1en 2)

-

In het kader van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s MBO zijn door ROC Ter AA
436 inhaaltrajecten MBO en 16 inhaaltrajecten VAVO aangevraagd en verantwoord over
tijdvak 1 vanaf 1 juli 2020 (einddatum uiteindelijk verlengd t/m 31 december 2021). Voor
tijdvak 4 van 14 juni 2021 t/m 31 december
2021 zijn 230 inhaaltrajecten MBO en 18
inhaaltrajecten VAVO aangevraagd en
verantwoord.
De uitgevoerde inhaaltrajecten bestonden uit
maatwerk per college/doelgroep/student.
Het ging om de volgende activiteiten:
- inzet extra docenten
- inzet Jobcoach
- inhalen praktijklessen op locatie partners
en/of eigen docenten in eigen praktijklokaal
- organiseren van congressen/bijeenkomsten
om studenten inzicht te geven in praktijk en
ontwikkelingen in het werkveld
- per student verschillend maatwerktraject,
coaching en begeleiding in de groep
- bij achterstand door gebrek aan fysiek onderwijs: computerlessen, extra begeleiding,
huiswerkgroep, leren leren
- diagnostische toets, installeren van reken-
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-

blokken studenten, inwerken docent rekenblokken + aanvragen examens
computerles en ondersteuning werken met
laptop, coachende ondersteuning voor groepen die op afstand begeleid moeten gaan
worden
training voor docenten (MS Teams, digitaal
lesgeven, Eduarte)
extra examenafname
extra uren inzet instructeur examenvakken
beveiliging
extra voorbereiding examen
bij VAVO: maatwerkbegeleiding per student

Ronde 2 en 5: extra hulp
voor de klas (deel 1 en 2)
De coronamaatregelen hadden invloed op de
groepsgrootte, zowel op school als bij bedrijven.
Door het werken met kleine groepen, maar ook
voor praktijksimulaties bijvoorbeeld door tekort
aan BPV-plaatsen, was extra inzet van medewerkers nodig.
Daarnaast bleek het nodig om het hogere
verzuim aan te pakken door deurbezoeken en
belrondes wat ook leidde tot extra administratie
en verslaglegging.
Tevens zijn coaches/begeleiders ingezet die
studenten individueel gingen begeleiden bij het
in kaart brengen van achterstanden en het
plannen en inhalen van de achterstand. De zorg
en aandacht voor kwetsbare studenten werd
geïntensiveerd.
Met de betreffende activiteiten werden 1497
studenten ondersteund. De kosten van de inhuur

en tijdelijke aanstellingsuitbreidingen van medewerkers waren € 444.177 in de eerste helft van
2021 en € 204.941 in de tweede helft van 2021.
Ronde 3: extra begeleiding en nazorg (aanpak
jeugdwerkloosheid)
In het kader van deze regeling die doorloopt t/m
december 2022 bieden we ter ondersteuning
van de doelgroep de volgende activiteiten aan:
- Coaching bij het zoeken naar mogelijkheden
om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven
(onder andere door sollicitatietraining aan te
bieden en een programma te ontwerpen voor
arbeidsmarktverkenning).
- Begeleiding voor studenten in een opleiding
met weinig arbeidsmarktperspectief met als
inzet om een significant deel door te laten stromen naar een andere opleiding of naar werk.
- Begeleiding van laatstejaars studenten bij studievervolgkeuze: beroepskeuze en motivatie
staan hierin centraal staan.
- Studenten die uitvallen om persoonlijke problemen, achterstanden door corona, thuissituatie,
etc. keren vaak niet terug in een opleiding en
blijven vsv’er. Ingezet is op coaching en begeleiden tijdens de opleiding om deze uitval te
voorkomen.
- Een traject ontworpen voor thuisblijvers: hoe
kan de motivatie worden vergroot om te
komen tot het volgen van een (deel van) een
opleiding?
- Samenwerking met bedrijven om bijvoorbeeld
in deeltijd opleidingen aan te bieden.
- Aansluiting bij bestaande vormen van coaching op school.
- (Extra) inzet op matching op werk of stage.

- (Extra) inzet op het omzetten van een
stage of leerbaan naar een baan.
- (Extra) inzet op toeleiding naar stage of
(leer)bedrijf in kansrijke sectoren.
- (Extra) inzet op het verbeteren van vaardigheden voor het zoeken en vinden van werk.
De kosten van bovenstaande activiteiten in
2021 waren € 87.289, daarmee zijn ruim 400
studenten bereikt.

Thema 1

Tabel 2 geeft per thema een overzicht van de
acties met de begrote bedragen en geplande uitvoering in 2021.
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Euro

Looptijd

Inventarisatie achterstanden, uitwerking actieplan en

10.000

sep-okt

monitoringsysteem, 0,5 fte (onderwijskundig adviseur)		
Inrichten vier lokalen ten behoeve van hybride onderwijs

60.000

sep-dec		

Let’s Connect, gezamenlijke opstart met alle studenten

30.000

sep

Reboundklas entree: programma op maat, 0,8 fte (docent)

90.000

sep-dec

Sociale binding met de opleiding, € 30 euro per student

25.000

sep-dec

Extra faciliteiten voor studenten (laptops, werkplekken)

20.000

sep

Extra ondersteuning bij psychosociale problematiek, 0,6 fte

20.000

sep-dec

20.000

sep

(KML en NV)
Thema 2

NPO: Corona-envelop
Bovenop de € 1.428.908 uit de subsidieregelingen wordt een bedrag van€ 1,4 miljoen
beschikbaar gesteld voor ROC TerAA via een
toevoeging aan de lumpsum, de zogenaamde corona-envelop. Dit bedrag bestond uit
€ 0,3 miljoen voor 2021 en € 1,1 miljoen voor
2022. Voorwaarde was dat een actieplan
werd opgesteld waarin werd aangesloten bij
zes thema’s (waarvan thema 4 en 5 specifiek
bedoeld waren voor hbo en wo). De thema’s
en acties uit de ‘Keuzelijst met acties op het
gebied van ondersteuning, begeleiding,
inhaalonderwijs, stages, jeugdwerkloosheid en
devices’ zijn leidend geweest. Het actieplan is
ter bespreking en instemming voorgelegd aan
de ondernemingsraad en studentenraad. Na
instemming is het actieplan van ROC TerAA in
september 2021 ingediend en goedgekeurd.

Actie

(zorgcoördinator/ schoolmaatschappelijk werker)
Thema 3

Inrichting lokalen/ aanschaf materialen ten behoeve

Thema 6

Aanbieden oriëntatieprogramma’s/ schakeltrajecten,

van praktijksimulatie		
25.000

0,8 fte (loopbaanadviseur/ trajectbegeleider)
Totaal
Tabel 2: Corona-enveloppe 2021: € 300.000,=

300.000

sep-dec

De middelen zijn besteed aan maatregelen
die opgenomen zijn in de keuzelijst met acties.

Thema 3: Ondersteuning en begeleiding
bij stages

Thema 1: Soepele in- en doorstroom

Binnen dit thema zijn bij vrijwel alle onderwijscolleges praktijksimulaties gecreëerd voor studenten
die geen stageplek hadden.

De periode tot de herfstvakantie is gebruikt
om achterstanden en problemen in kaart te
brengen en om te werken aan een gericht
plan met monitoringsysteem. De voor 2021
geplande inrichting van lokalen is doorgeschoven naar 2022.

Thema 2: Welzijn studenten & sociale
binding opleiding
Bij de start van het nieuwe studiejaar 20212022 stond het welzijn van studenten en
sociale binding met de opleiding centraal in
onze aanpak. We zijn schooljaar 2021-2022
met de “let’s connect”-week begonnen om
verbinding te maken met onze nieuwe
studenten maar ook met de studenten in
hogere verblijfsjaren die te weinig verbinding
met elkaar, met de school, hebben gezien in
coronatijd. Daarnaast zijn sociale activiteiten
georganiseerd met en voor elke groep
studenten, zoals sportactiviteiten of activiteiten rondom de feestdagen.
Bij Entree is een reboundklas opgestart die
maatwerk levert aan studenten die (opnieuw)
schoolse en sociale vaardigheden moeten
aanleren. Op overstijgend niveau is 0,6 fte
extra ondersteuning ingezet bij psychosociale
problematiek door zorgcoördinatoren,
trajectbegeleiders of schoolmaatschappelijk
werkers.
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Thema 6: Aanpak jeugdwerkloosheid
Direct na de zomer is gestart met ‘zoekvindwerk.
nl’. Een traject om studenten met een diploma
die niet aan het werk komen op weg te helpen
door individueel maatwerk te leveren. Het gaat
hierbij om deelname aan een banencarroussel,
Thema 1

loopbaanadvies- en begeleiding of extra/
andere scholing. Hiervoor zijn extra fte’s voor
loopbaanadvies/ trajectbegeleiding ingezet.
De hier genoemde acties zijn in gang gezet in
2021 en de meeste lopen over of door in de
aanpak voor 2022. In 2021 is € 163.804 besteed
aan de genoemde activiteiten.
Tabel 3 laat de geplande activiteiten zien voor
2022. Hieraan wordt de uit 2021 doorgeschoven
inrichting van lokalen toegevoegd.

Extra begeleiding en/ of inhaalprogramma’s, 4,5 fte

340.000

hele jaar

Extra keuzebegeleiding, 1,0 fte (loopbaanadviseur)

70.000

hele jaar

Programma voor overstappers van VO naar mbo in

25.000

maart-juni

25.000

maart-juni

150.000

hele jaar

Buddysysteem Entree/ vervolg reboundklas, 1,0 fte (docent)

70.000

hele jaar

Professionalisering docenten DV college en entree

60.000

feb-apr

150.000

hele jaar

70.000

hele jaar

Jobcoaching, begeleiding naar werk, 2,0 fte (jobcoaches)

140.000

hele jaar

Totaal

1.100.000

(docenten)

periode 3, 0,5 fte
Programma voor doorstroom van niveau 2 naar 3 en van 3
naar 4 zorgopleidingen, 0,5 fte (docent/ kerndocent)

Thema 2

Extra ondersteuning bij psycho-sociale problematiek,
2,0 fte (zorgcoordinator/ schoolmaatschappelijk werker)

(transformatieve school)

Thema 3

Extra begeleiding bij alternatieve programma’s binnen
school, 2,0 fte (docent)

Thema 6

Aanbieden oriëntatieprogramma’s/ schakeltrajecten,
1,0 fte (loopbaanadviseur/ trajectbegeleider)

Tabel 3: Corona-enveloppe 2022: € 1.100.000,=

Thema 1

Extra begeleiding en/ of inhaalprogramma’s, 4,5 fte

340.000

hele jaar

Extra keuzebegeleiding, 1,0 fte (loopbaanadviseur)

70.000

hele jaar

Programma voor overstappers van VO naar mbo in

25.000

maart-juni

25.000

maart-juni

150.000

hele jaar

Buddysysteem Entree/ vervolg reboundklas, 1,0 fte (docent)

70.000

hele jaar

Professionalisering docenten DV college en entree

60.000

feb-apr

150.000

hele jaar

70.000

hele jaar

Jobcoaching, begeleiding naar werk, 2,0 fte (jobcoaches)

140.000

hele jaar

Totaal

1.100.000

(docenten)

periode 3, 0,5 fte
Programma voor doorstroom van niveau 2 naar 3 en van 3
naar 4 zorgopleidingen, 0,5 fte (docent/ kerndocent)

Thema 2

Extra ondersteuning bij psycho-sociale problematiek,
2,0 fte (zorgcoordinator/ schoolmaatschappelijk werker)

(transformatieve school)

Thema 3

Extra begeleiding bij alternatieve programma’s binnen
school, 2,0 fte (docent)

Thema 6

Aanbieden oriëntatieprogramma’s/ schakeltrajecten,
1,0 fte (loopbaanadviseur/ trajectbegeleider)

Tabel 3: Corona-enveloppe 2022: € 1.100.000,=
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Bijlage 5

Begeleidingsaanbod 2021
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Begeleidingsaanbod 2021
Loopbaanadvisering
De loopbaanadviseurs functioneren als
aanvulling op de slb-ers, trajectbegeleiders en
zorgcoördinatoren. Als een student twijfelt of
hij of zij de goede opleiding gekozen heeft, of
wil weten welke opleidingsmogelijkheden er
zijn, kan de student terecht bij een loopbaanadviseur. Naast het geven van voorlichting
kan de loopbaanadviseur gebruik maken van
testen en andere tools om de studenten tot
inzichten te laten komen. De loopbaanadviseur moet gezien worden als een coach die
de student ondersteunt bij het opbouwen van
een geïntegreerd zelfbeeld en het vertalen
van dit zelfbeeld naar rollen, beroepen of
functies.

zocht en eventueel zetten zij samen met de
student en/of ouders/verzorgers een route uit
richting passende hulpverlening. Behalve de
casussen van studenten waar schoolmaatschappelijk werk een rol heeft, zijn zij ook betrokken bij
de sociale veiligheid, preventie door het bieden
van empowermenttrainingen, het organiseren
van lezingen over bijvoorbeeld de meldcode
kindermishandeling en suïcide, de uitvoering van
het Leerlingenfonds. Ook hebben zij contact met
externe hulpverleners.

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk biedt deskundige begeleiding en advisering bij (het signaleren van) problemen van de student. Het doel
is ondersteuning te bieden bij het oplossen of
verminderen van problemen en eventuele
grotere problemen te voorkomen. Studenten
kunnen in meerdere of mindere mate last
ervaren en als gevolg daarvan bijvoorbeeld
opstandig of juist teruggetrokken gedrag
laten zien. In de klas wordt vaak opgemerkt
dat het gedrag van de student verandert. Het
kan voorkomen dat een student de aansluiting in de klas verliest, of zelfs gaat spijbelen.
Schoolmaatschappelijk werk is gericht op
versterking van de persoonlijkheid en of het
sociaal-emotioneel welbevinden van de
student. De oorzaak van eventuele sociaal-emotionele problematiek wordt onder-

Intercedent student & arbeid
Deze medewerker ondersteunt BBL-studenten bij
het vinden van een passende arbeidsplaats.
Eventueel kan deze medewerker ook ingeschakeld worden bij het vinden van een stageplaats
voor BOL-studenten. In 2021 heeft de intercedent
student & arbeid ongeveer 70 studenten ondersteund bij het vinden van een passende arbeidsof stageplaats.
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In 2021 zijn drie empowerment-trainingen
gegeven. Daarnaast hebben de maatschappelijk werkers een traject met 201 leerlingen uitgevoerd.

Coördinator matchmentor
Matchmentor is de meest laagdrempelige vorm
van ondersteuning die geboden wordt bij ROC
Ter AA in samenwerking met de LEV groep. Het is
geen behandeling maar begeleiding. Studenten
kunnen ondersteund worden met vragen op het
gebied van onderwijs, de thuissituatie, vrije tijd en
arbeid. De LEV groep werft, schoolt en begeleidt
de vrijwilligers. Bij de scholing en begeleiding zijn
ook de GGZ en MEE betrokken. Studenten

kunnen contact opnemen met de coördinator
matchmentor als zij gebruik willen maken van
een matchmentor. Deze coördinator inventariseert de behoefte van de student en koppelt
een vrijwilliger aan de student, evalueert na zes
weken of het een geslaagde koppeling betreft
en volgt het proces op afstand.
In 2021 hebben ruim 100 studenten een matchmentor gehad.
Plusvoorziening KR8!
KR8! is een externe voorziening waar jongeren
die te veel aan hun hoofd hebben tijdelijk en
gedeeltelijk een aanbod krijgen buiten school,
met als doel weer volledige terugkeer naar
school. De begeleiding wordt uitgevoerd door
de organisatie Up2U. Deze voorziening maakt
onderdeel uit van het vierjarig VSV traject in het
kader van Convenant 2020-2024.
In 2021 hebben 41 studenten deelgenomen aan
KR8!, waarvan 40 studenten volledig zijn teruggekeerd naar school.
Doorstroomcoaches
Een ander traject vanuit de VSV-middelen heeft
betrekking op doorstroom coaching, een samenwerking tussen het vo en het mbo met als doel
dat leerlingen een meer overwogen keuze
maken voor hun vervolgopleiding, zodat uitvallen of tussentijds wisselen van opleiding zoveel
mogelijk voorkomen wordt. Eventuele risicoleerlingen worden in beeld gebracht en de daadwerkelijke begeleiding van deze leerlingen wordt
al in het vo opgepakt door de doorstroomcoach
van het mbo en deze begeleiding wordt door-

gezet in het nieuwe schooljaar als de student
een start heeft gemaakt op het mbo. Vo en
mbo monitoren gezamenlijk de leerlingen die
een overstap moeten maken en reageren
proactief als een leerling dreigt deze overstap
niet of niet goed te maken.
Naast de trajecten met de leerlingen is ook
het contact tussen vo school en mbo school
een belangrijk onderdeel van de doorstroomcoaching. Er worden casusbesprekingen
georganiseerd en er vindt afstemming plaats
over de overgang wat bijvoorbeeld leidt tot
voorlichting, en een verbetering van de
warme overdracht. In 2021 zijn 112 leerlingen
in begeleiding geweest bij de vo of mbocoach. Deze leerlingen zijn niet allemaal
ingestroomd bij ROC Ter AA maar ook bij
andere mbo-instellingen.
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Bijlage 6
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Jaarverslag
Examinering mbo
2020-2021

Goedgekeurd door het College van Bestuur na vaststelling door de
Instellingsexamencommissie
Helmond, 21 april 2022
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overeenstemming met Artikel 7.4.5a Wet educatie en beroepsonderwijs waarin de taken en
bevoegdheden van de examencommissie beschreven worden.
Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de vaste pdca-cyclus examinering als onderdeel van de
kwaliteitsborging examinering. In bijlage 3 vindt u alle gebruikte afkortingen terug.
Het jaarverslag is opgesteld in opdracht van de voorzitter van het college van bestuur Mw.
Dr. Ingeborg Janssen Reinen.
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Onderwijsteams
Zorgen voor de kwaliteit door:
Schrijven van de Examenplannen
Construeren of inkopen van instellingsexamens

Hoofdstuk 1: Samenstelling en werkwijze van de examencommissie
mbo
1.1 Eén centrale examencommissie voor mbo
ROC Ter AA heeft één centrale examencommissie mbo, de Instellingsexamencommissie (IEC). Verder
zal in dit jaarverslag alleen deze afkorting gebruikt worden.
De IEC heeft verschillende in de wet vastgelegde taken en bevoegdheden1. Zij is verantwoordelijk
voor de algehele kwaliteitsborging van de examinering en diplomering van alle mbo-opleidingen van
ROC Ter AA. Deze opleidingen zijn verdeeld over acht colleges. Bij de uitvoering van deze taken laat
de IEC zich adviseren door adviescommissies binnen ROC Ter AA.
De IEC brengt verslag uit aan het bevoegd gezag (desgevraagd ook aan andere belanghebbenden)
over de genomen beslissingen, de bevindingen ten aanzien van de kwaliteit van de examinering en
diplomering en over de wijze waarop de commissie de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Indien
nodig overlegt de IEC met de teamleider over de uitvoering van de genomen beslissingen.

1.2 Samenstelling Instellingsexamencommissie schooljaar 2020/2021

Objectieve afname en beoordeling
Aanleveren correct en volledige
examendossiers
Organisatie van examinering
Deskundigheid van de betrokkenen te
organiseren

Instellingsexamencommissie
Borgen van de kwaliteit door:
Vaststellen van Examenplannen
Vaststellen instellingsexamen en controleren op
validiteit
Afname en beoordeling te monitoren
Uitslag bepalen en diplomeren (vaststellen of
een student een diploma, certificaat of
instellingsverklaring mag ontvangen)
Behandelen van verzoeken, onregelmatigheden
en klachten
Jaarverslag en borgingsplan examinering
schrijven en uitvoeren

Tabel 2: examinering ROC Ter AA zorgen voor en borgen van examinering

De IEC stelt examenplannen, exameninstrumenten en examenresultaten vast. Zij borgt de kwaliteit
van de organisatie, de afname en beoordeling van examens. Zij neemt diplomabesluiten en neemt
beslissingen over het al dan niet voldoen aan de exameneisen.

Het CvB van ROC Ter AA stelt de IEC in en zorgt voor een onafhankelijk en deskundig functioneren
van de IEC. Nieuwe leden zijn door middel van een gesprek met de voorzitter van het CvB getoetst op
hun deskundigheid. Aansluitend zijn zij benoemd als lid van de IEC. Tenminste één lid is van buiten de
opleidingen en ten minste één lid is docent. Dit schooljaar is het niet gelukt een extern lid te werven
uit de beroepspraktijk. Hiermee voldoen we niet aan de wettelijke eisen (WEB-artikel 7.4.5) die
gesteld worden aan de IEC. Dit zal voor volgend schooljaar als speerpunt opgenomen worden.

Voor het monitoren van de examenkwaliteit wordt de IEC ondersteund door adviescommissies. Deze
geven met name advies bij het vaststellen van de examenplannen, exameninstrumenten en bij het
beantwoorden van verzoeken van studenten aan de IEC. (Zie tabel 3).

Vanaf schooljaar 2019-2020 heeft de IEC een teamleider onderwijs als technisch voorzitter. De
voorzitter heeft geen stemrecht als het gaat om het diplomeren van studenten. Als
lijnverantwoordelijke is de technisch voorzitter de verbindende factor tussen management en de IEC.
De bewustwording van de kwaliteit van examinering is daarmee geborgd in de lijn en daarmee
binnen de colleges.
Rol
Voorzitter
Secretaris
Lid intern
Lid intern
Lid intern
Lid intern
Lid extern

Naam
Mevr. I. Vossen
Mevr. R. Papavoine
Mevr. S. Moerman
Mevr. F. Huvenaars
Dhr. D. van Kalsbeek
Mevr. J. Loch
Vacature

Functie
Teamleider onderwijs
Onderwijskundig adviseur
Docent onderwijs
Docent onderwijs
Kerndocent onderwijs
Kerndocent onderwijs

Tabel 1: Overzicht samenstelling Instellingsexamencommissie mbo 2020-2021

1.3 Taken van de Instellingsexamencommissie

Taken (waar advies op gegeven wordt)

Uitvoerder

1.

Opstellen formats en procedures

Dienst Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit (OOK)

2.

Advies vaststelling examenplannen

Dienst OOK

3.

Advies vaststelling exameninstrumenten BKT
Advies vaststelling exameninstrumenten Nederlands en
MVT
Adviseren m.b.t. verzoeken van studenten aan de IEC
(vrijstelling, extra examenpoging, aangepaste
examinering, hoger niveau examineren)

Kwaliteitskring examinering

4.
5.

Dienst OOK en Talencentrum
Dienst OOK, Centraal Examenbureau (CEB)
en onderwijsteams

6.

Nemen van steekproeven i.v.m. kwaliteitsborging

7.

In kaart brengen van de betrokkenheid van het (regionale)
Onderwijsteams
bedrijfsleven

8.

Organisatie en afname CE-mbo

Dienst Administratie/ CEB en Dienst OOK

9.

Organisatie en afname instellingsexamens

Onderwijsteam o.l.v. teamleider onderwijs

10. Beoordelen van examens

Gecertificeerd assessor ROC Ter AA, praktijkbeoordelaar,
docent talen

11. Archivering examens

Dienst Administratie/ CEB en Onderwijsteams

12.

De IEC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van examinering en diplomering bij de mboopleidingen van ROC Ter AA. Dit gebeurt primair door het goed inregelen van de
organisatieonderdelen die betrokken zijn bij de examinering en door toe te zien op de kwaliteit van
diegenen die bij de processen betrokken zijn.

Dienst OOK en Talencentrum

Advies examen en diplomabesluit en kandidaat stellen
voor diplomering

13. Deskundigheid betrokkenen examinering

(Teamleider) Onderwijsteam
Dienst OOK

Tabel 3: ondersteuning door adviescommissies

Voor een overzicht van de kwantitatieve gegevens over schooljaar 2020-2021, zie bijlage 1.
In het borgingsplan van de IEC is opgenomen wanneer de terugkoppeling van uitgezette
verbeteracties in de IEC geagendeerd moet worden. Drie keer per jaar overlegt de IEC met de

1

Artikel 7.4.5a Wet educatie en beroepsonderwijs
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teamleiders onderwijs van de mbo-colleges in een gezamenlijk overleg. Hierin vindt afstemming en
kennisdeling met betrekking tot examinering plaats.

Hoofdstuk 2: Borging van de examenkwaliteit

Drie keer per jaar doet de IEC-verslag aan de voorzitter van het CvB met betrekking tot de
gesignaleerde risico’s en verbetervoorstellen examinering mbo in een zogenaamd tertiaalgesprek.
Hierbij is een medewerker van kwaliteitssupport aanwezig om af te stemmen. In de gesprekken die
vanuit kwaliteitssupport worden gevoerd met de teamleiders onderwijs worden de bevindingen van
de IEC meegenomen. Hiervoor levert de IEC een overzicht kwaliteit examinering aan per college. (zie
bijlage 2)

In het schooljaar 2020-2021 is een borgingsplan opgesteld waarin alle activiteiten beschreven staan
die de IEC gericht op kwaliteitscontrole en -verbetering wilde gaan uitvoeren. De IEC formuleerde de
wijze waarop zij activiteiten gericht op kwaliteitscontrole en -verbetering van de kwaliteit van
examenplannen, exameninstrumenten, afname en beoordeling, diplomering en deskundigheid van
betrokkenen zou gaan uitvoeren. Hierbij wordt steeds gekeken naar producten, processen en
professionaliteit.

1.4 Deskundigheid en objectiviteit Instellingsexamencommissie

In het borgingsplan wordt onder andere gewerkt met steekproeven om de kwaliteit van examineren
te borgen. Om te kunnen bepalen hoe groot de steekproef moest zijn en wanneer het oordeel
voldoende was maakten we gebruik van de AQL. De AQL (acceptance quality limit) is een methode
om op basis van cijfers een kwaliteitslimiet te stellen. Daarnaast stelden we een aantal doelen voor
de verschillende borgingsaspecten van examinering.

De IEC heeft in de afgelopen jaren nogal wat personele wisselingen gehad en ook in schooljaar 20202021 is dit niet anders geweest. Roelof Oosterwijk en Greetje Lathouwers hebben plaatsgemaakt
voor de nieuwe leden Saskia Moerman en Femke Huvenaars, en aan het eind van het schooljaar
vertrokken ook Ilse Vossen en Riekie Papavoine.
Met het vertrek is veel kennis verloren gegaan. Om te zorgen dat de basiskennis over de taken en
verantwoordelijkheden van de IEC op peil blijft, hebben de (nieuwe) leden zich in maart en april
bijgeschoold d.m.v. de training leergang examencommissie van het cito. In deel 1 en 2 van de training
stonden de basiskennis en besluiten van de IEC centraal. Vooral de nieuwe leden gaven aan veel over
de taak en verantwoordelijkheid van de IEC geleerd te hebben. In de derde bijeenkomst sloten de
teamleiders aan met als doel een ieders taken en bevoegdheden helder te krijgen.
De door de training opgedane kennis en inzichten, en het aankomende vertrek van de secretaris
gaven aanleiding om de organisatie van de IEC goed onder de loep te nemen. Hierbij is vooral
gekeken naar de onderlinge taakverdeling tussen de commissieleden, maar ook met anderen binnen
de organisatie. De 2 belangrijkste conclusies uit de analyse zijn de volgende:
1. Te veel werkzaamheden en verantwoording is belegd bij 1 persoon n.l. de secretaris. Er is
daardoor te weinig ruimte om te sparren. Dit is een risico voor zowel de kwaliteit als de
continuïteit van de IEC.
2. De dienst OOK, het examenbureau en de IEC zijn te verweven. Het is niet duidelijk wie in de
lead is en/of verantwoordelijk is voor bepaalde werkzaamheden.
Deze conclusies zijn in het herontwerp van de organisatie van de IEC meegenomen en zo zijn de
volgende veranderingen doorgevoerd die per 1-9-2021 zijn ingegaan:
• De rol van technisch voorzitter zal geschrapt worden in schooljaar 2021-2022 en daar zal een
volwaardige voorzittersrol voor in de plaats komen. Aangezien er geen duidelijke
rolomschrijvingen waren voor secretaris en voorzitter IEC, zijn deze opgesteld.
• Elk intern lid is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor een bepaald gebied van
examinering. Dit lid is kartrekker wat betreft de borging. De verschillende taakgebieden zijn
benoemd en ook al verdeeld.
• Mede op basis van de verworven kennis opgedaan door de training van Cito, is er een begin
gemaakt met de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de dienst OOK, het
examenbureau en de IEC.
In november 2020 vond een audit plaats waarbij de deskundigheid en onafhankelijkheid van de IEC
een onderdeel was en positief beoordeeld werd. Gezien het feit dat er in T2 van het voorgaande
schooljaar een onderzoek was geweest én dat de IEC een interne reorganisatie zou ondergaan, heeft
in 2020-2021 geen zelfevaluatie plaatsgevonden.
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2.1 Opstellen van een plan voor kwaliteitsborging

2.2 Vaststellen van examenplannen
In het jaarverslag 2019-2020 is al aangegeven dat vanuit de onderwijsadviseurs onderzoek gedaan is
naar een meer efficiënte manier van werken rondom het aanmaken van de examen- en
diplomaplannen. In navolging hiervan is in 2021 het programma Educator aangeschaft. Educator
moet de kans op fouten verminderen en de werklast verlagen, voor zowel het schrijven als het
controleren en vaststellen van de StOER’en.
Bij het gebruik van het programma voor het schrijven van de examen- en diplomaplannen voor
schooljaar 2021-2022 is een vermindering van fouten bij het formuleren van de examenplannen
geconstateerd. De foutmarge rondom examen- en diplomaplannen kan verder omlaag door een
integratie van Educator naar Eduarte. Deze zorgt voor het doorzetten van het juiste examenplan naar
Eduarte. Dit zal in 2021-2022 ingezet worden.
Hoewel dit jaar een zeer arbeidsintensieve 100%-controle uitgevoerd is op de StOER’en, hopen wij
komend schooljaar de vruchten te mogen plukken van dit werk. Educator biedt namelijk de
mogelijkheid om StOER’en te kopiëren. Voor schooljaar 2021-2022 is de wens dat er een extra veld in
Educator toegevoegd wordt waarin aangegeven kan worden of een StOER aangepast is en zo ja, op
welk vlak. Een controle hoeft dan alleen uitgevoerd te worden als een StOER is aangepast.

2.3 Vaststellen en validering van exameninstrumenten
Het vaststellen van exameninstrumenten
Exameninstrumenten worden in principe ingekocht. Indien dit niet mogelijk is of als de examens die
ingekocht kunnen worden volgens het team van onvoldoende kwaliteit zijn, kan hiervan gemotiveerd
worden afgeweken.
De beslissing voor inkoop of eingen constructie ligt bij de teams. Zij worden hierbij ondersteund door
de kwaliteitskring examinering (KwEx), team MVT en de vakgroepen NED/REK. Vervolgens worden
exameninstrumenten adviesvastgesteld door deze kwaliteitskringen en uiteindelijk door de IEC. De
adviesvaststelling wordt gedaan met behulp van de digitale vaststellingslijst van de mbo-raad,
beschikbaar via de Proces Architectuur Examinering (PE) op Plaza.
Instellingsexamens Nederlands, Engels en moderne vreemde talen (generiek, keuzedelen en
beroepsgericht) construeert ROC Ter AA zelf. Bij de BKT zien we nagenoeg alleen inkoop en bij de
overige keuzedelen lijkt het een mix te zijn.
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Onderzoek naar inkoop en/of constructie binnen de colleges
In maart 2021 is onderzoek gedaan in hoeverre colleges gebruik maken van ingekochte of zelf
geconstrueerde examens. Voor het verkrijgen van een overzicht over de colleges heen is gebruik
gemaakt van een Microsoft Forms enquête. De uitgebreide informatie is via een Excelsheet
beschikbaar. Hieronder zijn twee screenshots opgenomen met de belangrijkste waarnemingen.
Tabel 5: overzicht examens inkoop en eigen constructie

Wat opvalt:
• Geen colleges meer met eigen constructie BKT-examens
• 5 colleges met eigen constructie keuzedelen (excl. ROC breed)

Figuur 1: uitkomsten onderzoek ingekochte of zelf geconstrueerde exameninstrumenten

Gerealiseerde verbetervoorstellen schooljaar 2020-2021
In het jaarverslag van 2019-2020 zijn een drietal verbetervoorstellen geformuleerd. Deze worden
hieronder uitgewerkt.
1. Onderzoek gebruik vastgestelde examens en Nubiko
We gebruiken Nubiko examen constructie (NEC) voor het borgen van het constructie- en
vaststelproces voor de examens beroepskerntaken, keuzedelen, instellingsexamens moderne
vreemde talen en Nederlands. In februari 2021 is besloten om in 2021-2022 te gaan werken met de
opvolger van Nubiko, Examenkluis. Zolang examenkluis nog niet in gebruik is, worden de
exameninstrumenten opgeslagen in de SharePoint/Teams-omgeving.

Tabel 6: per college gebruikte examenleveranciers

2. Risicogerichte vaststelling van examens
In 2020-2021 was het voornemen om de steekproefgrootte vast te stellen voor het risicogericht
vaststellen van exameninstrumenten. Hiervoor heeft de IEC het document IEC20_702 opdracht KwEx
risicogericht vaststellen opgesteld wat vervolgens in april 2021 is vastgesteld.
3. Overzicht examens keuzedelen
Het is in schooljaar 2020-2021 niet gelukt om een totaaloverzicht te maken van de examens
keuzedelen per college en de ROC brede keuzedelen examens. Dit is vooral te wijten aan de
overgang van de netwerkschijven naar cloudopslag.

Tabel 7: vaststelling examens schooljaar 2020-2021

Verbetervoorstellen schooljaar 2021-2022

Overzicht overige examens
In de onderstaande overzichten is het volgende weergegeven:
• Examens inkoop en eigen constructie (tabel 5);
• De gebruikte examenleveranciers per college en het aantal keer dat een leverancier in het
totaal wordt ingezet (tabel 6);
• Het aantal examens dat is vastgesteld binnen de IEC op genoemde data (tabel 7).
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•
•

Vanuit de kwaliteitskring examinering is aangegeven dat er behoefte is aan
professionalisering van de adviesvaststellers in de colleges. Er zal een training georganiseerd
worden in 2021-2022.
Een totaaloverzicht (laten) maken van de examens keuzedelen per college en de ROC brede
keuzedelen examens.
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2.4 Afname en beoordeling van examens
In schooljaar 2020-2021 heeft de coronapandemie invloed gehad op het proces van Afname en
Beoordeling van de Examens. Er is sprake geweest van aangepaste examinering en van ontheffingen
van keuzedelen, rekenen en Nederlands (Entree).

eindgesprekken (bijvoorbeeld via Teams). Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met behulp van
functioneel beheer over hoe de afname en opname van examens digitaal veilig verwerkt en
opgeslagen konden worden. Hiervan werden handleidingen op Plaza geplaatst. Tot slot werd in deze
periode de E-module voor praktijkbeoordelaars meer ingezet dan voorheen.
Verantwoording alternatieve kwaliteitsborging Afname & Beoordeling examens 2020-2021

Verantwoord examineren en diplomeren in coronatijd
Alle aanpassingen examinering zijn verantwoord en bekeken door de IEC. Ontheffingen voor
keuzedelen, rekenen en Nederlands (Entree) zijn aangevraagd en beoordeeld door de IEC (zie tabel
8).
Verantwoording alternatieve examinering en ontheffingen examens 2020-2021
Ontheffing keuzedelen
Business College
Dienstverlening College
Entree
Verantwoording alternatieve examinering
Business College
Bouw & Design College
Entree
ICT College
MVT
Onderwijs & Kinderopvang College
Zorg & Welzijn
Afrondingsadviezen mbo
Business College
Z&W
Afwijken van de urennorm BPV
Onderwijs & Kinderopvang College

Borgingsinstrumenten
Controle inhoud en kwaliteit examendossier voor kandidaat stellen
Extra steekproeven op examendossier
Simulatie op school i.p.v. examen op leerbedrijf
Steekproeven tijdens de afname
Extra controle beoordeling BKT in examendossier (door kerndocent)
Minimaal 2 beoordelaars (ook bij online eindgesprekken/
verificatiegesprekken)

DV BC TT
x
x
x

Tabel 8 verantwoording alternatieve examinering en ontheffingen examens 2020-2021

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

In T3 van 2020 zijn er geen steekproeven afgenomen door de IEC maar op verzoek van de
kwaliteitskring examinering zijn een aantal alternatieven voorgesteld om de kwaliteit van de afname
en beoordeling te kunnen borgen in coronatijd. Deze alternatieven zijn besproken met de
teamleiders onderwijs in de bijeenkomst met de IEC.
• Steekproef op de beoordeling van de BKT in het examendossier;
• Telefonisch contact zoeken met de praktijkbeoordelaar voor en/of na de afname van het
examen;
• Meenemen in het eindgesprek tussen assessor en praktijkbeoordelaar;
• Opnames maken en die steekproefsgewijs terugkijken.
In T1 2021 heeft de IEC een kort onderzoek ingezet naar de wijze waarop de teams de kwaliteit van
de afname en beoordeling in coronatijd borgen. Alle colleges hebben hierop actie ondernomen en
hebben bekeken wat het beste bij de examens paste die zij afnamen. De “standaard”
borgingsmogelijkheden uit de handreiking examinering werden hierbij ook ingezet.
Opvallend was dat door een aantal colleges meer examens door middel van simulatie op school
werden afgenomen wanneer het in de praktijk niet mogelijk bleek. Alternatieve wijze van
examineren werd altijd gemeld en na eventuele aanpassing goedgekeurd door de IEC. Daarnaast was
het opvallend dat er veel meer gebruik gemaakt werd van mondelinge voorbesprekingen en
2.2 jaarverslag examinering 2020-2021.docx
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x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

Tabel 9 verantwoording alternatieve kwaliteitsborging Afname & Beoordeling examens 2020-2021

Steekproeven: kwaliteit afname en beoordeling

x
x
x

x

Telefonische uitleg procedure voor de afname van het examen
Extra tijd inruimen voor eindgesprek
Toelichting examinering tijdens BPV-gesprekken
E-module inzetten i.p.v. live scholing praktijkbeoordelaars
Eigen ingesproken (online) PowerPoint met uitleg examinering voor
praktijkbeoordelaars
Nabespreken van het verloop van het examen met de beoordelaar (live
of telefonisch)
"Verantwoord diplomabesluit” met alle Slb’ers besproken
Afwijken/ twijfel? Altijd in overleg met de kerndocent
Check op deskundigheid beoordelaars (ROC en praktijk)
Scholing praktijkbeoordelaars (en actualiseren overzicht)
Scholing assessoren (en actualiseren overzicht)
Procedures en checks examinering jaarlijks bespreken met alle
collega's

B&D ZW OK EN ICT

x
x
x

x

x

x

In 2020-2021 zijn 73 steekproeven gedaan op de examendossiers. Daaruit komt naar voren dat
vooral de onderbouwing van het resultaat te wensen overlaat. Met name bij de BKT en de
Keuzedelen. Bij Nederlands en Engels gaat dit veel beter.

Steekproeven uitgevoerd door colleges zelf
In T2 van 2021 is er een terugkoppeling geweest van het Onderwijs & Kinderopvang College met
betrekking tot de steekproef die zij hebben gedaan om de kwaliteit van de examenfase te borgen. De
IEC heeft hier positief op gereageerd. De teamleiders van de andere colleges zijn erop geattendeerd
tijdens het tertiaaloverleg.

Jaarlijkse evaluatie examinering colleges
Er wordt aan de colleges gevraagd om jaarlijks de examinering te evalueren. Een aantal colleges
heeft dit meteen na de examenperiode eind juli 2021 al gedaan. Andere teams hebben dit vlak na de
zomervakantie 2021 gedaan. Omdat het gaat over schooljaar 20-21 nemen we deze wel mee in dit
jaarverslag. Alle colleges behalve Entree hebben hier gehoor aan gegeven.
Over het algemeen komen er geen grote bijzonderheden naar voren. Een onderwerp sprong er wel
uit en dat ging over het evalueren van het examenproces met studenten en andere externe
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betrokkenen. Dit is vrijwel niet gebeurd. De colleges waarbij dit niet gebeurde, geven aan hiermee
aan de slag te gaan.
Een aandachtspunt voor de IEC m.b.t. het “evaluatieformulier schooljaar” is dat het opvalt dat ze
meestal ingevuld worden door een of meerdere kerndocenten, dat ze niet los voor elk crebo worden
ingevuld en dat niet altijd het hele team erbij betrokken wordt op het moment dat de evaluatie
ingevuld moet worden. Het vermoeden is dat de werkwijze daarvoor te omslachtig is. De collega’s
zullen over dit onderwerp bevraagd worden.
Vanuit het examenbureau is vorig jaar opnieuw geconstateerd dat er meer CE’s gepland waren dan
afgenomen. Na onderzoek door de IEC is gebleken dat dit verschil vooral plaatsvond bij de CE’s van
Nederlands. Dit is overgedragen aan de adviseur Nederlands. Het bleek dat vakdocenten Nederlands
alle studenten aanmelden voor een tweede poging voordat de resultaten van de eerste poging
bekend zijn. Vervolgens besloten veel studenten om de tweede poging niet te maken, maar meldden
zich vaak niet af. Dit zorgde ervoor dat veel plekken onbenut bleven en er dus een groot verschil
zichtbaar is in het aantal geplande centrale examens en het aantal daadwerkelijk afgenomen centrale
examen (zie bijlage 1). Voor het nieuwe schooljaar zijn nieuwe afspraken gemaakt met de
vakdocenten en zullen studenten alleen aangemeld worden voor een tweede poging wanneer dit
moet en/of de student het zelf wil.

2.5 Examendossier en diplomeren
In het jaarverslag van 2019-2020 zijn de volgende verbeterpunten geformuleerd:
• Een start maken met een digitaal examendossier. Steeds meer examens worden digitaal
afgenomen en beoordeeld.
• De bevindingen en aantallen van de steekproeven over schooljaar 2019-2020 mee laten
wegen in de aantallen steekproef voor 2020-2021 om daarmee de PDCA-cyclus rond te
maken.

5

Zorg & Welzijn College

10

Techniek & Technologie College
Onderwijs en Kinderopvang College

5

ICT College

5

Uit het jaarverslag van 2019-2020 blijkt dat de dossiers van het Bouw & Design College, het
Dienstverlening College en het Techniek & Technologie College het minst goed op orde waren. Deze
colleges zijn daarom meer gecontroleerd dan het jaar ervoor. In het hele jaar zijn er 16 steekproeven
meer gedaan dan vorig jaar (+ 28%), waarvan 12 zijn ingevuld bij de minst presterende colleges van
het jaar ervoor.

8
7
7

Dienstverlening College

10
8

Business College

10
9

Bouw & Design College
0

2

4

2019-2020

17

7

3

Entree

6

8

10

11
12

14

16

18

2020-2021

Figuur 2 Aantal steekproeven per college, per jaar

Tussen augustus 2020 en september 2021 zijn 73 steekproeven op examendossiers uitgevoerd, zoals
te zien is in Figuur 3 Diploma's en steekproeven per college. Daarmee is 6,3% van de examendossiers van
uitgegeven diploma’s gecontroleerd door de IEC.
Zorg & Welzijn College

Aan het eind van het schooljaar is al het digitaal opgeslagen gemaakt werk verhuisd. Ook is een
(tijdelijke) werkwijze ingericht waardoor de IEC-toegang heeft tot al het gemaakt werk terwijl
tegelijkertijd de colleges geen schrijfrechten meer hebben en enkel toegang hebben tot het werk van
hun eigen studenten.

8

23%

8%

Onderwijs & Kinderopvang College

5%

ICT College

5%

Entree College

9%
7%
7%

9%

Dienstverlening College

10%

Business College

10%
10%

15%

Techniek & Technologie College

16%
9%

Bouw & Design College
0%

5%

Diploma's als percentage van het totaal

10%

18%

11%
15%

20%

25%

Steekproeven als percentage van het totaal

Figuur 3 Diploma's en steekproeven per college
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De verdeling tussen het aantal diploma’s en het aantal
steekproeven bij Zorg en Welzijn College is te verklaren door
het feit dat dit college combi-opleidingen biedt. Voor beide
opleidingen is dan één en hetzelfde dossier beschikbaar.
Ongeveer twee derde van de dossiers voldoet aan de
kwaliteitseisen die nodig zijn om te diplomeren (figuur 4). Bij
7% van de dossiers is diplomering niet (meteen) mogelijk. In
die gevallen is in overleg met het betrokken college een
oplossing gevonden waardoor diplomering op korte termijn
alsnog mogelijk was. In ongeveer een kwart van de
steekproeven is het dossier besproken in de vergadering.

Het Onderwijs & Kinderopvang College heeft 2 modereersessies gehouden met de assessoren om de
deskundigheid van de betrokkenen bij examinering te borgen. De IEC was erg blij met deze
terugkoppeling.
Van de overige colleges zijn er geen signalen binnengekomen van vergelijkbare modereersessies.
Tijdens de tertiaalgesprekken met de teamleiders is dit besproken. Bij meerdere colleges zijn
modereersessies uitgevoerd, maar niet gedeeld met de IEC. Voor schooljaar 2021-2022 is
afgesproken dat teamleiders de IEC op de hoogte brengen van eventueel gedane modereersessies.

26%
7%

67%

De Instellingsexamencommissie en de teamleiders

Diplomeerbaar
Niet diplomeerbaar
Bespreken in vergadering
Figuur 4 Conclusies n.a.v. uitgevoerde steekproeven

Zorg en Welzijn College

88%

Techniek & Technologie College

59%

Onderwijs en Kinderopvang College

60%

Zoals eerder vermeld werden de leden van de IEC getraind door cito. In deel 1 en 2 stonden de
basiskennis en besluiten door de IEC centraal. Deel 3 was een training voor de IEC-leden samen met
de teamleiders onderwijs. Hierin kwamen de taken en verantwoordelijkheden van eenieder aan de
orde. Doel was om afspraken over de kwaliteitsdoelen te maken en hoe we deze monitoren. Dat
laatste is helaas niet concreet genoeg geworden. In het overleg van teamleiders en IEC in T2 is
hieraan vervolg gegeven door te bespreken wat de taken en verantwoordelijkheden zijn in het
examineringsproces; wat hoort bij de teamleiders en wat bij de IEC. In schooljaar 2020-2021 zullen
we dit traject vervolgen.

13%
12%

29%
40%

ICT College

100%

Entree College

71%

Dienstverlening College

29%

60%

20%

Business College

20%

90%

Bouw en Design

10% 0%

36%
0%

10%
Ja

20%
Nee

64%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bespreken in vergadering

Figuur 5 Conclusies dossier per college

De examenadministratie doet de kandidaatstelling in Eduarte en vergelijkt op dat moment de cijfers
in Eduarte met die in het dossier. Zij doen hiermee in principe een 100% controle op de inhoud van
het dossier. De IEC controleert daarnaast, steekproefsgewijs, of de inhoud van het dossier aansluit bij
de examenplannen van het betreffende cohort.

2.6 Borging en deskundigheid van betrokkenen
In het kader van de kwaliteitsborging hebben er verschillende professionaliseringstrajecten
plaatsgevonden om de deskundigheid te borgen. Het gaat hier om professionalisering van de
examinatoren/assessoren (zowel van school als de praktijk) en van de IEC.

Examinatoren/assessoren
Dienst OOK heeft in het najaar 2020 de basistraining voor nieuwe assessoren verzorgd. In totaal
hebben 25 collega's deelgenomen. De colleges hebben in het centraal overzicht aangegeven voor
welke variant van de scholing zij dit jaar gekozen hebben.
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Hoofdstuk 3: Extern toezicht op examinering

Hoofdstuk 4: Verzoeken, klachten en tevredenheid studenten

3.1 Resultaten (intern) audit

4.1 Verzoeken van studenten aan de Instellingsexamencommissie

In november 2020 vond een externe audit plaats naar het functioneren van de IEC. De audits zijn
uitgevoerd aan de hand van het onderzoekskader mbo 2017. De standaard ED1 Kwaliteitsborging
examinering en diplomering is onderzocht. De conclusie was dat de IEC voldoet aan de onderzochte
standaard.

Studenten van ROC Ter AA kunnen via een standaard verzoekformulier een verzoek indienen bij de
IEC via iec@roc-teraa.nl. Het betreft verzoeken om aangepaste examinering, vrijstelling van
deelname aan examens, examineren op een hoger niveau, een derde kans, koppeling van keuzedelen
of inzage van een gemaakt centraal examen.

Wat gaat goed:
• De afstemming en dialoog tussen IEC en de teams en IEC en het CvB is versterkt. Er is een
duidelijke afstemmings- en escalatielijn afgesproken.
• De IEC werkt risicogericht: meer toezicht waar dat moet, minder waar dat kan.
• Onderwijsteams verantwoorden zich richting de IEC over de examenkwaliteit. Teamleider en
team volgen aanbevelingen van de IEC op en verantwoorden zich over zaken die niet goed
zijn verlopen. De IEC volgt de voortgang van de verbetermaatregelen die door teams worden
ingezet.

In het vrijstellingenbeleid was opgenomen dat een student bij een onvoldoende voor de generieke
vakken geen vrijstelling kan krijgen, behalve als de student bijna gaat diplomeren. De IEC heeft dit
aangepast omdat zij van mening is dat het niet aan de IEC is of een student nog langer onderwijs zou
moeten volgen om een hoger resultaat te behalen. Daarnaast is in het beleid opgenomen dat
resultaten bij interne crebo-wisseling meegenomen mogen worden in plaats van als ‘vrijstelling’
genoteerd worden.

Wat moet beter:
• De samenstelling van de IEC voldoet momenteel niet vanwege de vacature voor een extern
lid uit de beroepspraktijk.
Wat kan beter:
De belangrijkste ontwikkelpunten zijn:
• Het zicht van de IEC op de deskundigheid van de praktijkbeoordelaars is nog beperkt. Dat is
ook een verbeterpunt voor de onderwijsteams/colleges. De IEC heeft dit zelf ook als risico
aangemerkt.
• Zicht op de kwaliteit van de examens van de keuzedelen ontbreekt in sommige gevallen,
bijvoorbeeld bij de keuzedelen die digitaal worden afgenomen door All You Can Learn.
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Verzoeken van studenten aan IEC
Verzoek om aangepaste examinering
Verzoek om vrijstelling van een examen
Verzoek voor een extra examenpoging
Verzoek om op een hoger niveau te examineren
Verzoek om de koppeling keuzedeel
Verzoek ontheffing i.v.m. corona

Aantal
206
429
188
8
8
17

Toegekend
187
319
179
8
7
12

Tabel 10: Overzicht verzoeken van studenten over examinering schooljaar 2020-2021
Opmerking: een ingediend verzoekformulier kan meerdere verzoeken bevatten. De getallen bij toegekend gaan over het
aantal examens.

4.2 Klachten, onregelmatigheden en fraude
In 2020-2021 zijn er geen klachten binnengekomen bij de IEC, wel zijn er acht onregelmatigheden
gemeld.
Centrale examens
• Een betrof een student die het rekenexamen 3F onder een andere naam had gemaakt
vanwege het zitten op de verkeerde stoel.
• Er was een melding van een studente die kampte met een storing bij het rekenexamen
waarbij bij de overgang naar de vragen met rekenmachine het scherm helemaal zwart werd
en een groot deel van de vragen niet gemaakt kon worden.
Exameninstrumenten
• Een groep kreeg een examen waarbij bij correctie bleek dat het beoordelingsmodel niet
klopte. Het betreffende examen was ingekocht en nieuw. Eén van de onderdelen in het
examen is ongeldig verklaard.
• Eén melding betrof de afname van niet formeel vastgestelde examens voor keuzedelen
tussen 2016-2018 bij het ICT College. De examens worden nu niet meer ingezet en het team
heeft een planning gemaakt waarin de vaststelling van examens terugkomt.
Student gerelateerd:
• De IEC heeft een melding ontvangen van een onregelmatigheid van storend, luidruchtig en
brutaal gedrag van een student tijdens de afname van een examen.
• I.v.m. een positieve coronatest van een student heeft de examenfase van 6 weken
stilgelegen gedurende 2 weken. In overleg met werkveld is besloten de student te laten
examineren in een combinatie van scenario 2 en 3 in plaats van alleen scenario 2.

2.2 jaarverslag examinering 2020-2021.docx

- 16 -

Fraude:
• De IEC kreeg een melding van een vermoeden van fraude tijdens een theorie-examen
bedrijfsadministratie: twee studenten werden betrapt toen er werd samengewerkt. Beide
studenten geven hun fout toe.
Maatregel van de IEC: beide studenten krijgen geen beoordeling – poging vergeven is
genoteerd.
• De IEC kreeg een melding een vermoeden van fraude d.m.v. het gebruik van een telefoon
tijdens een examen Engels. Dit vermoeden werd na horing gegrond verklaard.
Maatregel van de IEC: de studente krijgt geen beoordeling – poging vergeven is genoteerd
Gezien het zeer geringe aantal meldingen ten opzichte van de afgenomen examens, vraagt de IEC
zich af of alle gevallen ook daadwerkelijk gemeld worden. De IEC gaat hierover met de colleges in
gesprek.

Bijlagen
Bijlage 1: overzicht van kwantitatieve gegevens van de werkzaamheden IEC in 20/21
Onderdeel
Verschillende crebo’s
Examenplannen

Totaal

Nieuw vastgesteld in 2021
Exameninstrumenten

Totaal

Volledig vastgesteld
Risicogericht vastgesteld
Verzoeken

Totaal

Aangepaste examinering
Vrijstelling
Extra poging
Hoger niveau
Corona ontheffing
Koppeling keuzedelen
EVC

4.3 Tevredenheid van studenten
In schooljaar 2020-2021 is er geen JOB-monitor geweest die de tevredenheid van de studenten
gemeten heeft. Deze wordt 2-jaarlijks afgenomen en staat in 2021-2022 weer op de agenda.
Teamleiders voeren 4x per jaar gesprekken met studenten m.b.t. de tevredenheid over verschillende
onderwerpen. De uitkomst van deze gesprekken wordt besproken tijdens de tertiaalgesprekken van
teamleiders en het CvB.

Totaal

Actieve opleidingen

Afgenomen examens

Totaal

Centraal examens gepland
Centraal examens afgenomen
Centraal examens afnamesessies
Afgenomen examens anders dan CE
Gediplomeerden

Totaal

Bouw & Design College
Business College
Dienstverlening College
Entree College
ICT College
Onderwijs & Kinderopvang College
Techniek & Technologie College
Zorg & Welzijn College
Certificaten

Totaal

Bouw & Design College
Business College
Dienstverlening College
Entree College
ICT College
Onderwijs & Kinderopvang College
Techniek & Technologie College
Zorg & Welzijn College
Onregelmatigheden

Totaal

Fraude
Klachten
Anders
Behandelde beroepszaken
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Aantal
95
95
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81
144
132
12
712
187
319
179
8
12
7
0
42.233
4.822
3.708
446
38.525
1094
104
113
180
101
86
101
210
199
1
2
42
1
5
4
5
1
8
2
0
6
0
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De beslissing tot diplomeren is op
terechte gronden genomen
(compleet en correct/
beoordelingen onderbouwd)

BEA
BKT
BPV
BVE
CE-mbo
CvB
CvBvE
CvTE
ICT
IE
IEC
KWEX
JOB
LB
MBO
MT
MVT
NEC
NED
OER
OCW
PDCA
REK
SBB
StOER
WEB

Bureau examenadministratie
Beroepskerntaak
Beroepspraktijkvorming
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Centraal examen mbo
College van Bestuur
Commissie van beroep voor examens
College voor Toetsen en Examens
Informatie- en communicatietechnologie
Instellingsexamen
Instellingsexamencommissie
Kwaliteitskring examinering
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Loopbaan en Burgerschap
Middelbaar Beroepsonderwijs
Managementteam
Moderne Vreemde Talen
Nubiko examen constructie
Nederlands
Onderwijs en Examen Regeling
Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Plan-Do-Check-Act
Rekenen
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
Studiegids en Onderwijs- en Examenregeling
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
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T&T college

B&D college

ICT-college

O&K college

Z&W college

BS-college

DV-college

colleges
Entree

IEC20_081

De examenplannen zijn van
voldoende kwaliteit en vastgesteld
voor start schooljaar.

De exameninstrumenten zijn
van voldoende kwaliteit en
vastgesteld voor afname.
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De kwaliteit van afname en
beoordeling is op orde.

Alle nieuwe schoolassessoren
zijn geschoold.

examendossiers bepalen
uitslag
examenplannen cohort 2021

constructie vaststelling

afname beoordeling

op orde
kan beter
niet op orde
niet beoordeeld
deskundigheid
betrokkenen examinering
september 2020 - augustus
2021
20-21
Periode:
Schooljaar:

Bijlage 2: overzicht kwaliteit examinering en diplomering per college

Bijlage 3: Afkortingenlijst
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Bijlage 7

Jaarverslag examinering vavo 2020-2021
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Voorwoord

Algemeen

Het Voortgezet Onderwijs (VO) kent verschillende soorten opleidingen. Het VAVO College van het
ROC Ter AA biedt certificaten en diploma’s HAVO, VWO en GYM aan waarbij elk vak in één schooljaar
versneld kan worden afgesloten.

1.1 Inleiding

Elk van deze opleidingen kent profielen waaruit een student een keuze moet maken. Deze keuze
wordt gemaakt voordat de student zich bij het VAVO College aanmeldt. Het is afhankelijk van de
voorkeur, eerdere schoolloopbaan, toekomstige opleiding, voorkennis en capaciteiten van de
student.

- De kernvakkenregeling bij HAVO houdt het volgende in: van de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde mag er hoogstens voor één van die drie vakken één onvoldoende (minimaal een 5,0)
behaald worden.
- Bij het VWO bestaat de kernvakkenregeling uit de vakken Nederland, Engels, wiskunde en rekenen.
Als één van de hierboven genoemde vakken afgesloten met een cijfer lager of gelijk aan een 5,0, of
heeft de student twee onvoldoendes behaald in de genoemde vakken, dan is de student gezakt.

De examinering bestaat uit twee delen: het Schoolexamen en een Centraal Examen.
Het Schoolexamen (hierna te noemen SE) is het gedeelte van het examen dat binnen wettelijke
kaders door de school wordt georganiseerd en getoetst.

- Er mag niet meer na de melding aan DUO begin mei (voor de start van het Centraal examen), van de
Schoolexamenresultaten, een vrijstelling ingebracht worden voor een vak dat eerder is behaald met
als doel alsnog te slagen. De student mag wel een extra vak na de uitslag alsnog laten vallen om te
slagen

Het Centraal Examen (hierna te noemen CE) is een landelijk examen.
Het HAVO, VWO en GYM-diploma kan bestaan uit de volgende profielen of combinaties:
-

- De rekentoets is voor het VO vervallen. Alleen bij profiel HAVO C&M dient een rekentoets te
worden afgenomen.

Cultuur en Maatschappij (C&M);
Economie en Maatschappij (E&M);
Natuur en Gezondheid (N&G);
Natuur & Techniek (N&T).

De ambitie van het VAVO in 2021 was:

Elk profiel bestaat uit drie categorieën, namelijk: het gemeenschappelijk deel; het profieldeel; het
vrije deel. Het totaal aan vakken levert gezamenlijk een wettelijk vastgestelde, minimale hoeveelheid
studielast op.
Dit jaarverslag examinering VAVO College is in januari 2022 vastgesteld door de voorzitter van de
examencommissie VAVO College.
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Afgelopen jaren zijn landelijk een aantal maatregelen genomen die de zak- en slaagregeling van de
examens hebben aangescherpt.

- dat het gemiddelde van de CE examens per afdeling (HAVO, VWO, GYM) groter of
gelijk is dan een 6,0.
- dat het verschil tussen SE en CE per schoolsoort kleiner is dan 0,50 punt, gemeten
over de laatste drie jaar en tenminste 65% van de behaalde resultaten van het Centraal
Examen een 5,5 of hoger is.
Vanwege COVID-19 waren er drie tijdvakken voor de centrale examens, een extra herkansing.
Daarnaast mocht 1 vak buiten de jurering worden gelaten.
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EVALUATIE 2021

1.2 Examencommissie VAVO

Aanleveren van examens
Het construeren, controleren en aanleveren van examens is goed verlopen.

De organisatie en uitvoering van de examens bij het VAVO College is door het College van Bestuur
opgedragen aan de examencommissie.

De vaststellingscommissie controleert de schoolexamens vooraf twee keer aan de hand van een
checklist en PTA. Na de eerste keer wordt de constructeur voorzien van mogelijk gewenste
aanpassingen. Bij de tweede keer wordt gekeken of dit is aangepast.

De examencommissie bestond in 2021uit:
Voorzitter : De heer T. Ketelaars (Teamleider)
Secretaris : De heer R.W.C.A. Maas

Alle kandidaten krijgen het examenwerk na eerste correctie ter inzage.

Lid: Mevrouw M. Sanders (Onderwijsadviseur) sinds oktober 2021

Centrale examens worden volgens landelijke pooling met VO-scholen uitgewisseld voor tweede
correctie.

Adres : Keizerin Marialaan 2, 5702 NR Helmond

De teamleider en secretaris hebben steekproeven genomen van alle vak-examens. Daarbij zijn geen
afwijkingen gevonden.

Toelichting

Dagelijkse organisatie:

De examencommissie heeft geconstateerd dat de sturing van het examenproces beter verloopt als er
regelmatig overleg is tussen voorzitter en de examensecretaris.

- Te laat komen van studenten.
De studenten die binnen een kwartier, na aanvang van het examen, binnenkwamen
zijn alsnog toegelaten tot het examen.

Na elke SE-periode komt de examencommissie bijeen om de gang van zaken van de afgelopen SEperiode te bespreken. De evaluatie van de afgelopen SE-periode is dan reeds in de cijfervergadering
door het docententeam besproken.

- Afwezigheid studenten bij examens.
De studenten die bij examens met geldige reden afwezig zijn geweest konden later
allemaal hun gemiste examen inhalen.

De implementatie van de landelijke ontwikkelingen binnen het examenproces leidt elk examenjaar
jaar tot een aantal wijzigingen in het examenreglement en/of PTA.
Daarnaast worden elk schooljaar de resultaten van de toetsen van de vakken geëvalueerd en
besproken met de desbetreffende docenten. Hieruit worden conclusies getrokken die leiden tot
verbeteringen in het volgende schooljaar.

- Surveillanten:
De surveillanten waren tijdens alle perioden aanwezig en zijn op tijd met de examens
begonnen. Gelukkig waren er in die tijd geen zieken. De surveillanten zijn vooraf goed
geïnstrueerd vooral op het gebruik van hulpmiddelen, zij hebben de instructies
nauwgezet uitgevoerd.

Drie keer per jaar is er een tertiaalgesprek om de voorzitter van bestuur te informeren.

- Tijdens de examens hebben de medewerkers van het examenbureau regelmatig
controle rondes gemaakt langs de lokalen of alles naar behoren verliep. Er zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd.
- De herkansingen en resultaatverbetertoetsen zijn goed verlopen.
- Fraude:
Er is één kandidaat betrapt op spieken met een mobiele telefoon. Het examen
is ongeldig verklaard. Kandidaat is desondanks toch geslaagd.
Geluidsoverlast op de gangen was zeer gering omdat de examens op het stilste gedeelte van het
pand werden afgenomen. Daarnaast is er gedurende de examens continue bewaking.
De goede organisatie van de afname zorgde er mede voor dat er geen bijzondere problemen zijn
ontstaan. De afname van de examens is ook dit jaar rustig verlopen.
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Deel 2 Naleving examenvereisten

2.2 Verschil SE – CE

2.1 Wettelijke vereisten

De verschillen tussen het cijfer SE en CE waren binnen de norm dit schooljaar.

Kader

Toelichting

Examenbesluit VO
Aan alle onderstaande wettelijke eisen moet zijn voldaan:
• examencommissie

Acties die zijn ingezet in de afgelopen schooljaren om de verschillen tussen SE en CE te verkleinen
zijn voortgezet in schooljaar 2020-2021. Zo zijn de wegingsfactoren heroverwogen en aangepast. Op
vak niveau is verder geanalyseerd om te verschillen in de toekomst te verkleinen.

• commissie van beroep examens

Deze ingezette acties zijn gecontinueerd:

• jaarverslag examinering

- Na elke toets periode worden de resultaten per vak en per docent steekproefsgewijs
geanalyseerd door docenten.
Dit leidt tot verbeteracties die onderling besproken worden met de teamleider.

• het tijdig en zorgvuldig informeren van studenten over onderwijs en examinering

Richtvraag

- Nog meer aandacht aan taalniveau van de toetsen.

- Wordt voldaan aan de bepalingen in het Eindexamenbesluit?

- Het onderwijs meer afstemmen op de onderwijsbehoefte van de individuele student.

- Hoe heeft de examencommissie zich hiervan vergewist?

- Gesprekken tussen de teamleider en docenten over de inhoud, vorm en resultaten van
toetsen.

- Is aan alle wettelijke vereisten voldaan?
Het PTA en het Handboek Examinering VAVO wordt per cursusjaar aangepast aan de veranderde
regelgeving vanuit het ministerie van Onderwijs en vervolgens vastgesteld.
Het PTA wordt vastgesteld door de examencommissie van het VAVO College. Het PTA wordt in
september van elk cursusjaar onder docenten en studenten verspreid. Het PTA wordt elk schooljaar
voor 1 oktober ingeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs.
Het Handboek VAVO wordt aan het begin van het cursusjaar onder docenten verspreid.
Naast het PTA is ook een examenreglement opgenomen. In het examenreglement staat de hele
procedure omtrent de afname van examens vermeld met alle regels waar de studenten en docenten
zich aan moeten houden. Een klachtenprocedure is ook in het examenreglement opgenomen.

- Verzuimbeleid aanscherpen met daarnaast het sneller en vaker houden van
verzuimgesprekken met studenten.
De examensecretaris verstrekt aan docenten aan het begin van het schooljaar een format voor het
voorblad van de examens en geeft verdere instructies over hoe de examens eruit moeten zien (layout).
De examensecretaris verstrekt aan docenten en gecommitteerden voor dat de centrale examens
beginnen een draaiboek over het proces van de centrale examens en geeft verdere instructies over
hoe examens moeten worden ingeleverd bij het examenbureau.

In het Handboek examinering VAVO staat voor alle examenprocessen de procedure beschreven
onder vermelding van degenen die verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering daarvan. In de
evaluatie verslagen na elke examenweek wordt de afgelopen examenweek geëvalueerd. Leidt de
evaluatie tot een verbeteractie die gevolgen heeft voor de beschreven examenprocessen dan
worden deze verwerkt in het nieuwe handboek examinering voor het komende schooljaar.
Toelichting
Een goede communicatie met de studenten is essentieel. Het Portaal is uitgebreid zodat studenten
op afstand keuzes kunnen maken en hun cijferlijsten kunnen zien en printen. Studenten zijn tijdens
de introductie speciaal voorgelicht over het gebruik van de mail en hoe de koppeling naar hun eigen
mobiele telefoon moet worden gedaan.
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2.3 Kwaliteit exameninstrumentarium

2.4 Afname en beoordeling

Het VAVO College waarborgt de kwaliteit van het instellingsexamen en van andere
toetsinstrumenten. Het gaat om schriftelijke toetsen en afspraken over de beoordeling van
werkstukken, experimenten, mondelingen en praktische opdrachten.

De afname en beoordeling zijn deugdelijk en verlopen zoals beoogd (volgens voorschrift). In gelijke
gevallen wordt gelijk geoordeeld. De beoordeling is zo objectief mogelijk. Voorzieningen die zijn
getroffen om dat te bereiken worden adequaat toegepast.

- De examencommissie heeft vastgesteld dat de toegepaste exameninstrumenten
voldoen aan de vereiste toetstechnische kwaliteitseisen die o.a. beschreven zijn in het
Handboek examinering VAVO, het examenreglement en het PTA HAVO en VWO.

Om vast te stellen of de beoordeling adequaat verloopt, wordt gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld
resultatenanalyses, deelnemer evaluaties en gegevens uit (steekproefsgewijze) dubbele
beoordelingen. De examencommissie legt vast wanneer beoordelingsresultaten worden aangepast,
en tot welke verbeteracties deze correcties leiden of hebben geleid. De examencommissie analyseert
wat mogelijke oorzaken zijn als de beoordelingen niet naar wens verlopen

- De examens worden gemaakt door een constructeur/docent en gescreend door de
vaststellingscommissie via een checklist.

De afname en beoordeling van alle toetsen, werkstukken, praktische opdrachten en handelingsdelen
vindt plaats op de wijze die beschreven is in het examenreglement en het Handboek examinering
VAVO. De docenten leveren bij de toets ook het antwoordmodel en normering in. De screening
wordt gedaan door de vaststellingscommissie die de toetsen screent middels een checklist. De
checklist waarop de items staat waarop gescreend moet worden wordt 1x per jaar besproken met de
docenten. De wijze van examenafname, het examenreglement en de lesstof per toets wordt
beschreven in het PTA en in het Handboek Examinering VAVO. De checklist is te vinden in het
Handboek Examinering VAVO op Sharepoint.

- Er wordt naar gestreefd om toetsen taaltechnisch meer af te stemmen op het taalniveau
van de desbetreffende schoolsoort. Ook hier kijkt de vaststellingscommissie naar.
- De studenten die speciale voorzieningen (dyslexie, dyscalculie, korter dan 6 jaar in
Nederland etc.) nodig hebben voor het afleggen van hun examens hebben daar
melding van gemaakt bij hun intake en deze melding is ook opgenomen in het
studentendossier bij zorg en begeleiding. Deze studenten hebben zich voor 1 oktober
gemeld bij de examensecretaris. Deze speciale voorzieningen zijn voor de
desbetreffende studenten geregeld, conform de hiervoor geldende wettelijke kaders.

Er zijn drie Schoolexamenperiodes per jaar. De toetsen worden gescreend op niveau, op fouten en
op de genoemde lesstof die in het PTA staat. De toetsen moeten op een van tevoren vastgestelde
wijze worden aangeleverd (twee weken na aanvang van een periode. De examensecretaris draagt
zorgt voor de controle van het klaarleggen van toetsen bij de examenweken. Er wordt een
surveillancerooster gemaakt.

- Het PTA dat de student ontvangt aan het begin van de opleiding bevat:
• Het Examenreglement en PTA digitaal;
• Richtlijnen onder welke condities examinering plaatsvindt;
• Algemene beschrijving waar het profielwerkstuk/sectorwerkstuk aan moet voldoen;
• Examenroosters;
• Hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij de examens en de stofomschrijving per examen per
vak.
De beoordeling of een student in aanmerking komt voor speciale voorzieningen bij het afleggen van
toetsen vindt altijd individueel plaats op basis van ingeleverde bewijsstukken door de
zorgcoördinator en de examensecretaris.

Toelichting
Voor de afname en beoordeling wordt verwezen naar het PTA en het Handboek Examinering VAVO.
Alle procedures die nodig zijn voor een goede examinering worden in deze stukken vermeld. De
examenprocedures worden elk jaar geëvalueerd na elke examenweek. Eventuele verbetervoorstellen
die van invloed zijn op de examenprocessen worden verwerkt in deze processen.

Toelichting
• De kwaliteit van het examen is voldoende geborgd. De toetsen worden gescreend door de
vaststellingscommissie.
• Uitslagen van enquêtes worden besproken en gebruikt voor het aanbrengen van verbeteringen.
• De examencommissie ziet toe op scholing van alle betrokkenen bij het examenproces.
• Jaarlijks vindt een zelfevaluatie plaats in juli.
• Er is sprake van periodiek overleg tussen de directeur, examensecretaris en teamleider over
examinering
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2.5 Diplomering

Deel 3 Bijlagen

De diplomering is deugdelijk en geborgd

- Jaarlijks wordt de PTA en het Examenreglement gemaakt en digitaal verstrekt aan de
studenten.

De examencommissie besluit op basis van de examenresultaten van de student, en het
Examenbesluit, tot het verlenen van vrijstellingen voor delen van het examen en tot het verstrekken
van certificaten (indien van toepassing) en diploma’s. De examencommissie neemt deugdelijke
besluiten op grond van de beoordelingen van de examenonderdelen en legt op basis van registratie
van de besluitvorming verantwoording af.
Aan het begin van het cursusjaar worden per student de vrijstellingen (cijfers van vakken die de
student niet bij het VAVO College heeft gevolgd) door de examensecretaris beoordeeld en ingevoerd
in Schoolfit voor 1 oktober. Deze worden in BRON automatisch gecontroleerd als in april de
schoolresultaten worden aangeleverd.
In de loop van het schooljaar hebben de studenten drie schoolexamenperiodes die alle drie gevolgd
worden door een vergadering van de examencommissie en een cijfervergadering, waar altijd een lid
van de examencommissie bij aanwezig is. Bij de cijfervergadering worden de studieresultaten per
student besproken en de behaalde cijfers vastgesteld. Van de examencommissievergaderingen wordt
een verslag gemaakt waar de afspraken in worden vermeld.
In april van het cursusjaar wordt per student het eindgemiddelde van alle schoolonderzoeken van de
vakken die hij/zij bij het VAVO volgt berekend uit het registratiesysteem Schoolfit en vastgesteld. De
student ontvangt een voorlopige cijferlijst met alle eindcijfers van de schoolexamens van de vakken
waar de student lessen in heeft gevolgd bij het VAVO College. Op de voorlopige cijferlijst staan ook
alle ingebrachte vrijstellingen. De student controleert de gegevens en verzoekt om correcties als er
iets in zijn haar/ogen niet klopt. Na het doorvoeren van de correcties worden de SE-cijfers definitief
vastgesteld.

- Jaarlijks wordt het Handboek Examinering VAVO aangepast.
- Jaarlijks wordt een draaiboek Profielwerkstukken (PWS) voor HAVO en VWO
gemaakt.
- Jaarlijks worden toetsformulieren en instructies waar toetsen aan moeten voldoen,
verspreid onder de docenten.
- Jaarlijks wordt een draaiboek Centrale Examens gemaakt voor docenten.
- In begin van het schooljaar wordt tevens gevraagd aan alle docenten wie de
constructeur is van de toetsen en wie deelneemt aan de vaststellingscommissie.
- Van elke examenperioden (SE en CE) worden er evaluaties gemaakt. Deze worden
besproken in de examencommissie.
- Na elke examenperiode volgt er een Examencommissievergadering waar de resultaten
van de studenten worden besproken. Tevens wordt de gang van zaken van de
afgelopen examenperiode geëvalueerd.
- Er wordt binnen het VAVO College de jaarlijkse studentenenquête afgenomen en
lunchgesprekken gehouden.
Bovenstaande stukken zijn bij het VAVO ter inzage beschikbaar en/of op te vragen

Begin mei wordt er aan BRON (geautomatiseerd systeem van het ministerie van onderwijs) de
vrijstellingen, het eindgemiddelde van de schoolonderzoeken en het profielwerkstuk cijfer
(HAVO/VWO) per student gemeld met behulp van Schoolfit.
Het geautomatiseerde systeem (Schoolfit), dat jaarlijks al in september wordt aangepast aan de
veranderde examen(diploma) eisen van het ministerie, ondersteunt het proces om de uitslag vast te
stellen of een student geslaagd of gezakt is.
Begin juli worden alle definitieve examengegevens aan BRON gemeld vanuit Schoolfit. De
eindmeldingen van alle examengegevens in juli aan BRON (DUO) worden bij verzending vanuit
Schoolfit gecontroleerd. BRON geeft indien nodig via een terugkoppeling eventuele foutmeldingen
die op het VAVO gecorrigeerd worden. De gecorrigeerde meldingen worden wederom aan BRON
gemeld vanuit Schoolfit.
Het ministerie van OCW (inspectie van het onderwijs) neemt na het afgesloten schooljaar in
september contact op met de examensecretaris van het VAVO als zij vragen heeft over bepaalde
diploma’s en/of uitslagen.
Toelichting
Bovenstaande procedure staat beschreven in het Handboek Examinering VAVO en wordt gevolgd. De
beschreven procedures van het Handboek Examinering worden elk jaar geëvalueerd en zo nodig
verbeterd.
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Bijlage 1: Deskundigheid examenfunctionarissen
De vereiste deskundigheid van examenfunctionarissen is terug te vinden de functie die zij binnen het
VO en met name binnen het VAVO College vervullen:
- Vakdocent (constructeur);
- Gecommitteerde (eerste en tweede correctie centrale examens)

Hoofdstuk 3: Extern toezicht op examinering
3.1 Resultaten (intern) audit
In november 2020 vond een externe audit plaats naar het functioneren van de IEC. De audits zijn
uitgevoerd aan de hand van het onderzoekskader mbo 2017. De standaard ED1 Kwaliteitsborging
examinering en diplomering is onderzocht. De conclusie was dat de IEC voldoet aan de onderzochte
standaard.
Wat gaat goed:
• De afstemming en dialoog tussen IEC en de teams en IEC en het CvB is versterkt. Er is een
duidelijke afstemmings- en escalatielijn afgesproken.
• De IEC werkt risicogericht: meer toezicht waar dat moet, minder waar dat kan.
• Onderwijsteams verantwoorden zich richting de IEC over de examenkwaliteit. Teamleider en
team volgen aanbevelingen van de IEC op en verantwoorden zich over zaken die niet goed
zijn verlopen. De IEC volgt de voortgang van de verbetermaatregelen die door teams worden
ingezet.

- Teamleider (lid van de examencommissie);
- Examensecretaris;
- Lid examencommissie.
Daarbij geldt voor allen dat zij t.b.v. onderhouden van de vereiste deskundigheid op de hoogte
dienen te blijven van de veranderingen, aanpassingen in wettelijke voorschriften rondom
examinering van het Voorgezet Onderwijs.

Wat moet beter:
• De samenstelling van de IEC voldoet momenteel niet vanwege de vacature voor een extern
lid uit de beroepspraktijk.
Wat kan beter:
De belangrijkste ontwikkelpunten zijn:
• Het zicht van de IEC op de deskundigheid van de praktijkbeoordelaars is nog beperkt. Dat is
ook een verbeterpunt voor de onderwijsteams/colleges. De IEC heeft dit zelf ook als risico
aangemerkt.
• Zicht op de kwaliteit van de examens van de keuzedelen ontbreekt in sommige gevallen,
bijvoorbeeld bij de keuzedelen die digitaal worden afgenomen door All You Can Learn.
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Hoofdstuk 4: Verzoeken, klachten en tevredenheid studenten
4.1 Verzoeken van studenten aan de Instellingsexamencommissie
Studenten van ROC Ter AA kunnen via een standaard verzoekformulier een verzoek indienen bij de
IEC via iec@roc-teraa.nl. Het betreft verzoeken om aangepaste examinering, vrijstelling van
deelname aan examens, examineren op een hoger niveau, een derde kans, koppeling van keuzedelen
of inzage van een gemaakt centraal examen.
In het vrijstellingenbeleid was opgenomen dat een student bij een onvoldoende voor de generieke
vakken geen vrijstelling kan krijgen, behalve als de student bijna gaat diplomeren. De IEC heeft dit
aangepast omdat zij van mening is dat het niet aan de IEC is of een student nog langer onderwijs zou
moeten volgen om een hoger resultaat te behalen. Daarnaast is in het beleid opgenomen dat
resultaten bij interne crebo-wisseling meegenomen mogen worden in plaats van als ‘vrijstelling’
genoteerd worden.
Verzoeken van studenten aan IEC
Aantal
Toegekend
Verzoek om aangepaste examinering
206
187
Verzoek om vrijstelling van een examen
429
319
Verzoek voor een extra examenpoging
188
179
Verzoek om op een hoger niveau te examineren
8
8
Verzoek om de koppeling keuzedeel
8
7
Verzoek ontheffing i.v.m. corona
17
12
Tabel 10: Overzicht verzoeken van studenten over examinering schooljaar 2020-2021
Opmerking: een ingediend verzoekformulier kan meerdere verzoeken bevatten. De getallen bij
toegekend gaan over het aantal examens.

Fraude:
• De IEC kreeg een melding van een vermoeden van fraude tijdens een theorie-examen
bedrijfsadministratie: twee studenten werden betrapt toen er werd samengewerkt. Beide
studenten geven hun fout toe.
Maatregel van de IEC: beide studenten krijgen geen beoordeling – poging vergeven is
genoteerd.
• De IEC kreeg een melding een vermoeden van fraude d.m.v. het gebruik van een telefoon
tijdens een examen Engels. Dit vermoeden werd na horing gegrond verklaard.
Maatregel van de IEC: de studente krijgt geen beoordeling – poging vergeven is genoteerd
Gezien het zeer geringe aantal meldingen ten opzichte van de afgenomen examens, vraagt de IEC
zich af of alle gevallen ook daadwerkelijk gemeld worden. De IEC gaat hierover met de colleges in
gesprek.
4.3 Tevredenheid van studenten
In schooljaar 2020-2021 is er geen JOB-monitor geweest die de tevredenheid van de studenten
gemeten heeft. Deze wordt 2-jaarlijks afgenomen en staat in 2021-2022 weer op de agenda.
Teamleiders voeren 4x per jaar gesprekken met studenten m.b.t. de tevredenheid over verschillende
onderwerpen. De uitkomst van deze gesprekken wordt besproken tijdens de tertiaalgesprekken van
teamleiders en het CvB.

4.2 Klachten, onregelmatigheden en fraude
In 2020-2021 zijn er geen klachten binnengekomen bij de IEC, wel zijn er acht onregelmatigheden
gemeld.
Centrale examens
• Een betrof een student die het rekenexamen 3F onder een andere naam had gemaakt
vanwege het zitten op de verkeerde stoel.
• Er was een melding van een studente die kampte met een storing bij het rekenexamen
waarbij bij de overgang naar de vragen met rekenmachine het scherm helemaal zwart werd
en een groot deel van de vragen niet gemaakt kon worden.
Exameninstrumenten
• Een groep kreeg een examen waarbij bij correctie bleek dat het beoordelingsmodel niet
klopte. Het betreffende examen was ingekocht en nieuw. Eén van de onderdelen in het
examen is ongeldig verklaard.
• Eén melding betrof de afname van niet formeel vastgestelde examens voor keuzedelen
tussen 2016-2018 bij het ICT College. De examens worden nu niet meer ingezet en het team
heeft een planning gemaakt waarin de vaststelling van examens terugkomt.
Student gerelateerd:
• De IEC heeft een melding ontvangen van een onregelmatigheid van storend, luidruchtig en
brutaal gedrag van een student tijdens de afname van een examen.
• I.v.m. een positieve coronatest van een student heeft de examenfase van 6 weken
stilgelegen gedurende 2 weken. In overleg met werkveld is besloten de student te laten
examineren in een combinatie van scenario 2 en 3 in plaats van alleen scenario 2.
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De beslissing tot
diplomeren is op terechte
gronden genomen
(compleet en correct/
beoordelingen
onderbouwd)

T&T college

B&D college

ICT-college

O&K college

Z&W college

BS-college

DV-college
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De exameninstrumenten De kwaliteit van afname en
zijn van voldoende
beoordeling is op orde.
kwaliteit en vastgesteld
voor afname.
colleges
Entree

Onregelmatigheden

De examenplannen zijn van
voldoende kwaliteit en
vastgesteld voor start
schooljaar.

Certificaten

IEC20_081

Gediplomeerden

afname beoordeling

Afgenomen examens

constructie vaststelling

Verzoeken

examenplannen cohort 2021

Exameninstrumenten

op orde
kan beter
niet op orde
niet beoordeeld
deskundigheid
betrokkenen examinering

Examenplannen

Aantal
Totaal 95
Actieve opleidingen
95
Totaal
Nieuw vastgesteld in 2021
81
Totaal 144
Volledig vastgesteld
132
Risicogericht vastgesteld
12
Totaal 712
Aangepaste examinering
187
Vrijstelling
319
Extra poging
179
Hoger niveau
8
Corona ontheffing
12
Koppeling keuzedelen
7
EVC
0
Totaal 42.233
Centraal examens gepland
4.822
Centraal examens afgenomen
3.708
Centraal examens afnamesessies
446
Afgenomen examens anders dan CE
38.525
Totaal 1094
Bouw & Design College
104
Business College
113
Dienstverlening College
180
Entree College
101
ICT College
86
Onderwijs & Kinderopvang College
101
Techniek & Technologie College
210
Zorg & Welzijn College
199
Totaal
Bouw & Design College
1
Business College
2
Dienstverlening College
42
Entree College
1
ICT College
5
Onderwijs & Kinderopvang College
4
Techniek & Technologie College
5
Zorg & Welzijn College
1
Totaal 8
Fraude
2
Klachten
0
Anders
6
Behandelde beroepszaken
0

Bijlage 2: overzicht kwaliteit examinering en diplomering per college
september 2020 - augustus
2021
Periode:
Schooljaar:
20-21

Onderdeel
Verschillende crebo’s

Alle nieuwe
schoolassessoren zijn
geschoold.

examendossiers bepalen
uitslag

Bijlagen
Bijlage 1: overzicht van kwantitatieve gegevens van de werkzaamheden IEC in 20/21

Bijlage 3: Afkortingenlijst

BEA
BKT
BPV
BVE
CE-mbo
CvB
CvBvE
CvTE
ICT
IE
IEC
KWEX
JOB
LB
MBO
MT
MVT
NEC
NED
OER
OCW
PDCA
REK
SBB
StOER
WEB

Bureau examenadministratie
Beroepskerntaak
Beroepspraktijkvorming
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Centraal examen mbo
College van Bestuur
Commissie van beroep voor examens
College voor Toetsen en Examens
Informatie- en communicatietechnologie
Instellingsexamen
Instellingsexamencommissie
Kwaliteitskring examinering
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Loopbaan en Burgerschap
Middelbaar Beroepsonderwijs
Managementteam
Moderne Vreemde Talen
Nubiko examen constructie
Nederlands
Onderwijs en Examen Regeling
Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Plan-Do-Check-Act
Rekenen
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
Studiegids en Onderwijs- en Examenregeling
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
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Bijlage 8

Samenvatting interne audit
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Samenvatting/conclusies/advisering

n.a.v.

Interne audit onderwijskwaliteit
Audit: november/december 2021
Rapportages januari 2022

Februari 2022
Van: Marieke Sanders (Kwaliteitssupport)

1
198 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

Inhoud
Vooraf: ........................................................................................................................................... 3
Resultaten Interne audit onderwijskwaliteit ................................................................................... 4
B&D College ............................................................................................................................... 4
Business College ......................................................................................................................... 5
Dienstverlening .......................................................................................................................... 7
ICT College ................................................................................................................................. 8
O&K College ............................................................................................................................... 9
T&T College .............................................................................................................................. 10
Z&W College ............................................................................................................................ 11
Entree ...................................................................................................................................... 12
VAVO ....................................................................................................................................... 14
Conclusies/advisering................................................................................................................... 15
Verbeteracties.......................................................................................................................... 15
Toezicht op opvolging............................................................................................................... 15
Interne audits najaar 2022........................................................................................................ 16
Vervolg..................................................................................................................................... 16
Bijlage: betekenis afkortingen onderzoekskader 2021 .................................................................. 17

2
199 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

Vooraf:
Jaarlijks in het najaar laten wij een interne audit naar onze onderwijskwaliteit uitvoeren: van ieder
college wordt één opleiding door een auditteam met een interne en een externe auditor in beeld
gebracht. Ervan uitgaande dat de stand van zaken van die ene opleiding per college in belangrijke
mate (deels) model staat voor de andere opleidingen binnen dat college, leert ons dit veel over de
kwaliteit van onderwijs waarvoor een college verantwoordelijk is.
Dit jaar bestond de interne audit uit een auditteam met een interne auditor, Marieke Sanders van
Kwaliteitssupport en een externe auditor, Theo Brouwers van Alfa Bèta Consult Alkmaar B.V. De
audits werden uitgevoerd in de maanden november en december 2021. In de daaropvolgende
maand ontvingen wij de diverse auditrapporten.
De audits werden uitgevoerd bij ieder mbo-college, Entree en bij het Vavo-college. Bij het team
Volwasseneneducatie werd geen audit uitgevoerd.
De volgende opleidingen werden bij de verschillende colleges onderzocht:
College
Bouw & Design College
Business College
Dienstverlening College
ICT College
Onderwijs & Kinderopvang College
Techniek & Technologie College
Zorg & Welzijn College
Entree
Vavo

Opleiding
Schilder BBL
Junior Accountmanager BOL
Helpende Zorg en Welzijn BOL
Allround medewerker IT systems and devices BOL
Pedagogisch Medewerker BOL
Technicus Engineering BOL
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen BOL
Dienstverlening en zorg BOL
Havo en vwo

Navolgend brengen wij de resultaten van de audits bij de diverse opleidingen in beeld: hoe werden
de opleidingen op de diverse onderzochte aspecten beoordeeld. Daarnaast wordt aangegeven wat er
goed gaat en welke aandachtspunten er gegeven zijn.
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Resultaten Interne audit onderwijskwaliteit
De kwaliteitsgebieden zijn afgeleid van het actuele waarderingskader 2021 van de onderwijsinspectie. Bij iedere audit zijn relevante bevindingen in verband
met de borging van diplomering (standaard BA1) vastgelegd. Na afloop van alle audits zijn de bevindingen door het auditteam gedeeld met de
examencommissie. Dit betrof geen formele beoordeling en zijn ook weggelaten uit onderstaande overzichten.
B&D College

Schilder

OP1

OP2

OP3

OP5

VS1

VS2

Pedag./
didact.
Ontwikkel./
Handelen
BPV
Aanbod
begel.
Veiligheid Schoolklimaat
V
V
V
V
V
V
OR1 Studiesucces is niet te beoordelen omdat er geen betrouwbare gegevens voorhanden zijn.

BA2

Afsluiting
V

OR1

Studiesucces
ntb

SKA1

SKA2
Sturing op
uitvoering en
Visie, doelen Kwal.
en ambities Cultuur
V
V

SKA 3
Evaluatie,
verwant./
dialoog
G

Wat gaat goed:
Onderwijsproces:
•
Het aanbod van de opleiding bereidt de studenten voor op de beroepspraktijk, de samenleving en eventueel vervolgonderwijs;
•
Het team en de schildersvakopleiding (SVO) zorgen samen voor goede voorlichting, gestructureerde studieloopbaanbegeleiding en eventueel extra zorg;
•
Het pedagogisch-didactisch handelen is effectief en draagt bij aan de beroepstrots van studenten. Het team committeert zich aan de missie van het college. Vooral
vakmanschap, begeleiding en duidelijkheid zijn goed te herkennen in de opleiding;
•
Het team en de SVO zorgen samen voor een effectieve voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming. School en stage zijn sterk met elkaar
verbonden door de opdrachten en goede communicatie met de leerbedrijven.
Veiligheid en schoolklimaat:
•
Het team zorgt voor een fysiek veilige omgeving voor studenten en geeft uiting aan de basiswaarden van onze rechtstaat.
Borging en afsluiting:
•
De diplomadossiers zijn overzichtelijk en bevatten samen met enige digitale informatie alle vereiste gegevens voor diplomering;
•
De afsluiting voldoet aan de eisen: de examens zijn authentiek en het eindresultaat voor de kerntaak kot voldoende betrouwbaar tot stand.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
De opleiding sluit met haar visie aan op de missie van het college en heeft daarvoor toetsbare doelen opgesteld;
•
De opleiding realiseert goed onderwijs door de inzet van een professionele hybride docent en vruchtbare samenwerking met de SVO;
•
Het onderwijsteam evalueert het onderwijs intern en extern en gebruikt de resultaten daarvan voor optimalisering van de opleiding. De dialoog met studenten en het
werkveld is sterk en de schriftelijke verantwoording van de kwaliteitscyclus is goed.
Aandachtsgebieden:
Onderwijsproces:
•
Het programma besteedt maar beperkt aandacht aan de soft-skills van en schilder;
•
Het maatwerk in de opleiding is beperkt;
•
Er is geen gedeelde visie op pedagogisch-didactisch handelen;
•
Studenten van de schildersvakopleiding worden intensiever ingewerkt dan andere studenten.
Veiligheid en schoolklimaat:
•
Uitingen van studenten zijn niet altijd respectvol en effectief, naar elkaar, naar teamleden en naar de werkgever.
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Borging en afsluiting:
•
De beoordelingsformulieren van de proeve van bekwaamheid laten geen ruimte voor onderbouwing van de oordelen;
•
De beoordeling door het leerbedrijf is niet betrouwbaar omdat er vaak maar één beoordelaar is en daarvan is de deskundigheid en onafhankelijkheid niet
gegarandeerd;
•
De beoordelingen van de instellingsexamens Nederlands zijn niet onafhankelijk.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
De schildersvakopleiding heeft wel een erg grote (wellicht te grote) verantwoordelijkheid gekregen voor de beroepspraktijkvorming van studenten;
•
Omdat het teamplan op collegeniveau wordt opgesteld is het niet altijd duidelijk op welke opleiding(en) de doelen van het teamplan betrekking hebben;
•
De opleiding is voor de kwaliteit van het aanbod/programma, de ontwikkeling en begeleiding van studenten en het pedagogisch-didactisch handelen sterk afhankelijk
van één persoon;
•
De docenten stemmen hun manier van lesgeven niet op elkaar af.

Business College
Junior Account
manager

OP1

OP2

Aanbod
G

OP3

Ontwikkel./
begel.
V

OP5

Pedag./
didact.
Handelen
V

VS1

BPV

VS2

BA2

Veiligheid Schoolklimaat
V

G

V

OR1

Afsluiting
V

Studiesucces
O

SKA1

SKA2

SKA 3

Visie,
doelen en
ambities

Sturing op
uitvoering en
Kwal.
Cultuur

Evaluatie,
verwant./
dialoog

V

O

V

Wat gaat goed:
Onderwijsproces:
•
Het aanbod van de opleiding bereidt de studenten goed voor op de beroepspraktijk, de samenleving en eventueel vervolgonderwijs. De ambitie om deels projectmatig
te werken is gerealiseerd;
•
Het team zorgt voor een passende intake en gestructureerde studieloopbaanbegeleiding;
•
Het pedagogisch-didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit. School en stage zijn sterk met elkaar verbonden door de opdrachten en goede communicatie met
de leerbedrijven;
• De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming zijn doeltreffend.
Veiligheid en schoolklimaat:
•
Het team zorgt voor een veilige omgeving voor studenten en geeft uiting aan de basiswaarden van onze rechtstaat.
Borging en afsluiting:
•
De diplomadossiers zijn overzichtelijk en bevatten samen met enige digitale informatie alle vereiste gegevens voor diplomering;
•
De afsluiting voldoet aan de eisen: de examens zij authentiek en de oordelen zijn betrouwbaar.
Onderwijsresultaten:
•
Het team heeft studieloopbaanbegeleiding als een speerpunt opgenomen in het teamjaarplan met het doel om het studiesucces van de opleiding te vergroten;
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Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
De opleiding heeft een visie op onderwijs en ambities beschreven;
•
Het team kent een goede werksfeer;
•
Het onderwijsteam evalueert het onderwijs intern en met de studenten en het bestuur.
Aandachtsgebieden:
Onderwijsproces:
•
Er worden studenten geplaatst met weinig kans op succes en absentie zorgt voor minder effectief onderwijs;
•
Zet groots in op maximale aanwezigheid van studenten op school.
Veiligheid en schoolklimaat:
•
Het schoolklimaat voldoet nog niet aan de ambitie van het team. De huisregels worden niet door alle teamleden consequent nageleefd.
Borging en afsluiting:
•
Het lukt niet om alle interne assessoren onafhankelijk te laten zijn.
Onderwijsresultaten:
•
Het driejaars gemiddelde jaarresultaat is afgerond 52% en het diplomaresultaat 54%. Daarmee voldoet het studiesucces niet aan de norm. Het gemiddelde
startersresultaat is 85%;
•
Het team is geïnformeerd over de regionale arbeidsmarkt maar verzamelt niet structureel gegevens over het vervolg van de loopbaan van studenten.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
Het teamplan heeft geen sterke verbinding met de onderwijsvisie;
•
De dialoog met het werkveld ligt momenteel wat stil; de ambities sluiten niet goed aan bij de visie en het team werkt onvoldoende aan het realiseren van de visie;
•
Voor onderwijskundige sturing is de opleiding nog sterk afhankelijk van het kernteam;
•
Er wordt niet voldoende gestuurd op het realiseren van de onderwijsvisie en de daaraan verbonden ambities. Het niet goed benutten van de leertijd is een zichtbaar
probleem dat in de kwaliteitszorg weinig aandacht krijgt. Datzelfde geldt voor het representatieve schoolklimaat dat nog niet is gerealiseerd;
•
Afspraken worden niet consequent nageleefd door alle docenten waardoor er minder doelgericht aan de onderwijsvisie en de doelen van het teamplan wordt
gewerkt;
•
Organiseer zowel in de lijn als de staf ondersteuning voor het team bij het verbeteren van de kwaliteitscultuur. Analyse van het rendement en doelgerichte
verbeteracties vloeien daaruit voort;
•
Versterk de dialoog met het werkveld en betrek het werkveld bij alle praktijkexamens.
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Dienstverlening
Helpende Zorg en
Welzijn

OP1

OP2

OP3

Aanbod

Ontwikkel./
begel.

Pedag./
didact.
Handelen

G

G

OP5

G

VS1

BPV

VS2

BA2

Veiligheid Schoolklimaat
G

G

G

Afsluiting
V

OR1

SKA1

Studiesucces

Visie,
doelen en
ambities

G

G

SKA2
Sturing op
uitvoering en
Kwal.
Cultuur
G

SKA 3
Evaluatie,
verwant./
dialoog
V

Wat gaat goed:
Onderwijsproces:
•
Het aanbod van de opleiding bereidt de studenten voor op zowel de beroepspraktijk als de samenleving en ook op eventueel vervolgonderwijs. De ambitie om
doorstroom naar hogere opleidingsniveaus te vereenvoudigen is gerealiseerd;
•
Het team zorgt voor een passende intake en plaatsing, intensieve en gestructureerde loopbaanbegeleiding en bij veel studenten ook voor extra zorg. De voortdurende
inspanningen om voortijdig schoolverlaten te minimaliseren zijn effectief;
•
Het pedagogisch-didactisch handelen van de teamleden daagt de studenten uit om cognitief en sociaal veel uit zichzelf te halen en dat geeft de studenten
zelfvertrouwen. Daarmee wordt een ambitie van het team gerealiseerd, namelijk dat studenten de kans krijgen om een goede plek te vinden in de maatschappij;
•
De studenten leren veel tijdens de stages en ontwikkelen daardoor een positief zelfbeeld dankzij betrokken leerbedrijven en een goede voorbereiding, uitvoering en
begeleiding door school. Ook tijdens de stages is de pedagogische visie van het team herkenbaar.
Veiligheid en schoolklimaat:
•
Het team zorgt voor een veilige omgeving voor studenten en geeft actief uiting aan de basiswaarden van onze rechtstaat wat bijdraagt aan een inspirerend
schoolklimaat.
Borging en afsluiting:
•
De beroepsgerichte examens zijn authentiek en het risico op onbetrouwbare oordelen is door steunmatregelen verminderd.
Onderwijsresultaten:
•
De onderwijsresultaten zijn al langere tijd bovengemiddeld en dat geldt voor zowel het starters-, het jaar- als het diplomaresultaat. Daarmee wordt de hoge ambitie
van het team gerealiseerd.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
De opleiding heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan;
•
De opleiding realiseert de onderwijsdoelen door onderwijskundig leiderschap van het docententeam en passende ondersteuning door het kernteam en
ondersteunende diensten;
•
Het college evalueert en analyseert of het doelen realiseert en verantwoordt zich daarover op collegeniveau. Op subteamniveau is de kwaliteitszorg informeler maar
wel voldoende effectief.
Aandachtsgebieden:
Onderwijsproces:
•
Het aanbod van keuzedelen is nog beperkt.
Borging en afsluiting:
•
De betrouwbaarheid van oordelen bij de beroepsgerichte examens is voldoende maar niet optimaal;
•
Bij de instellingsexamens voor Nederlands is er een vergroot risico op subjectief oordelen.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
De ambities en doelen van het subteam Helpende Welzijn komen niet goed tot hun recht komen in de plannen van het college.
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ICT College
Allround medewerker
IT Systems and devices

OP1

OP2

OP3

Aanbod

Ontwikkel./
begel.

Pedag./
didact.
Handelen

OP5

BPV

VS1

VS2

Veiligheid Schoolklimaat

BA2

Afsluiting

G
G
V
V
G
G
V
OR1 Studiesucces is niet te beoordelen omdat er slechts 5 studenten zijn afgestudeerd voor deze nieuwe opleiding.

OR1

SKA1

Studiesucces

Visie,
doelen en
ambities

ntb

V

SKA2
Sturing op
uitvoering en
Kwal.
Cultuur
V

SKA 3
Evaluatie,
verwant./
dialoog
V

Wat gaat goed:
Onderwijsproces:
•
Het aanbod bereidt de studenten voor op zowel de beroepspraktijk als de samenleving en ook op eventueel vervolgonderwijs. De ambitie van het onderwijsteam om
op- en afstroom te vereenvoudigen is gerealiseerd;
•
Het team zorgt voor een passende intake en plaatsing, intensieve en gestructureerde loopbaanbegeleiding en bij veel studenten ook voor extra zorg. De inspanningen
om voortijdig schoolverlaten te minimaliseren zijn effectief;
•
Het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten daagt de studenten uit zich cognitief en sociaal te ontwikkelen en dat geeft de studenten zelfvertrouwen;
•
De studenten leren gestructureerd tijdens de stages dankzij betrokken leerbedrijven en een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding door school.
Veiligheid en schoolklimaat:
•
Het team zorgt voor een veilige omgeving voor studenten en geeft actief uiting aan de basiswaarden van onze rechtstaat wat bijdraagt aan een inspirerend
schoolklimaat.
Borging en afsluiting:
•
De diplomadossiers zijn overzichtelijk en bevatten samen met enige digitale informatie alle vereiste gegevens voor diplomering;
•
De afsluiting voldoet aan de eisen: de examens zijn authentiek genoeg en de oordelen zijn betrouwbaar.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
Het team heeft een gedragen visie op goed onderwijs en heeft daarvoor doelen opgesteld;
•
De opleiding realiseert onderwijsdoelen door een effectieve kwaliteitscultuur;
•
Het team evalueert systematisch met studenten, het werkveld en met het bestuur.
Aandachtsgebieden:
Onderwijsproces:
•
Student maakt tijdens de opleiding maar kennis met één leerbedrijf in de IT, dat is maar een beperkte oriëntatie op de beroepspraktijk;
•
Naar de mening van leerbedrijven wordt er te weinig aandacht besteed aan het werken in ‘the Cloud’. Het onderwijsteam deelt die mening maar deels en geeft aan
dat er dan grote investeringen nodig zijn;
•
De Wi-Fi werkt vaak niet goed waardoor studieactiviteiten worden belemmerd en leertijd wordt vermorst;
•
Nog niet bij alle lessen worden de studenten maximaal uitgedaagd, sommige lessen zijn wat langdradig en saai.
Borging en afsluiting:
•
De onderbouwing op het beoordelingsformulier sluit niet altijd goed aan bij het oordeel;
•
Het gemaakt examenwerk wordt gearchiveerd maar niet structureel door assessoren gebruikt voor kalibratie;
•
Op het beoordelingsformulier van de examenleverancier is niet te zien of een examen op school of in het leerbedrijf is afgenomen.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
Leren van elkaar is nog geen structurele aangelegenheid. In het teamplan staat daarvoor al een doelstelling beschreven.
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O&K College
Pedagogisch
Medewerker

OP1

OP2

OP3

Aanbod
G

Ontwikkel./
begel.
V

Pedag./
didact.
Handelen
V

OP5

VS1

BPV
G

VS2

Veiligheid Schoolklimaat
G
G

BA2

Afsluiting
G

OR1

SKA1

Studiesucces
O

Visie,
doelen en
ambities
V

SKA2
Sturing op
uitvoering en
Kwal.
Cultuur
V

SKA 3
Evaluatie,
verwant./
dialoog
V

Wat gaat goed:
Onderwijsproces:
•
Het programma van de opleiding bereidt de studenten voor op de beroepspraktijk, de samenleving en eventueel vervolgonderwijs. De samenhang in het aanbod is voorbeeldig;
•
Het team zorgt voor een passende intake en plaatsing, gestructureerde loopbaanbegeleiding en zo nodig extra zorg;
•
Het pedagogisch-didactisch handelen van de teamleden daagt studenten cognitief en sociaal voldoende uit en het team zet de eerste stappen richting formatief onderwijs met
het doel om het rendement te verhogen;
•
De studenten leren veel tijdens de stages en ontwikkelen daardoor een positief zelfbeeld dankzij betrokken leerbedrijven en een goede voorbereiding, uitvoering en begeleiding
door school. Ook tijdens de stages is de onderwijsvisie van het team herkenbaar.
Veiligheid en schoolklimaat:
•
Het team zorgt voor een veilige omgeving voor studenten en geeft actief uiting aan de basiswaarden van onze rechtstaat wat bijdraagt aan een inspirerend schoolklimaat.
Borging en afsluiting:
•
Het onderwijsteam voert zelf enkele borgingstaken uit: het onderwijsteam heeft nauwkeurig zicht op de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de externe beoordelaars. De
diplomadossiers worden allemaal door het team zelf gescreend op volledigheid en onderbouwing van de oordelen;
•
De toenemende digitalisering van afname en beoordeling draagt bij aan betrouwbare berekeningen van examenresultaten;
•
De afsluiting sluit aan op de teamvisie en is voorbeeldig. De examens zijn authentiek en de beoordelingen zijn in hoge mate betrouwbaar.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
De opleiding heeft een gedragen visie op goed onderwijs en heeft daarvoor ambities en doelen;
•
Het team werkt doelgericht aan optimalisering van het onderwijsproces in de verwachting dat de onderwijsresultaten zullen verbeteren;
•
Het team volgt een cyclus van kwaliteitszorg en verantwoordt zich zowel intern als extern voor de bereikte resultaten. Handig bij het evalueren zijn de zelfontworpen
stroomschema’s voor belangrijke werkprocessen.
Aandachtsgebieden:
Onderwijsproces:
•
Het maatwerk uitbreiden naar verbreding en verdieping.
Borging en afsluiting:
•
De externe assessoren kalibreren hun werk onderling niet structureel, als dat wel gebeurt kan de afsluiting verder excelleren.
Onderwijsresultaten:
•
Het team heeft in de afgelopen jaren concrete verbeteracties uitgevoerd om het rendement te verbeteren. De effecten hiervan zijn nog niet voldoende gemeten. De resultaten
van 2020-2021 laten wel al een stijgende lijn zien bij zowel het diploma- als jaarresultaat waaruit we zouden kunnen concluderen dat de ingezette verbeteracties effect lijken te
gaan hebben;
•
Het rendementsprobleem nog grondiger analyseren en de bevindingen omzetten in een samenhangend verbeterplan.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
Er is geen samenhangend plan om het rendement van de opleiding te verbeteren, daarvoor is een nog grondiger analyse van het rendement nodig en moeten de effecten van
de verbeteracties structureel gemeten worden.
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T&T College

Technicus Engineering

OP1

OP2

OP3

Aanbod
V

Ontwikkel./
begel.
O

Pedag./
didact.
Handelen
V

OP5

VS1

BPV
O

VS2

Veiligheid Schoolklimaat
V
V

BA2

Afsluiting
V

OR1

SKA1

Studiesucces
V

Visie,
doelen en
ambities
V

SKA2
Sturing op
uitvoering en
Kwal.
Cultuur
V

SKA 3
Evaluatie,
verwant./
dialoog
V

Wat gaat goed:
Onderwijsproces:
•
Het aanbod van de opleiding bereidt de studenten voor op zowel de beroepspraktijk, de samenleving als het vervolgonderwijs;
•
Het team zorgt voor een passnede intake en plaatsing;
•
De meeste docenten zorgen voor effectieve leersituaties door voldoende cognitieve uitdaging en pedagogische ondersteuning;
•
Het team zorgt voor een goede match tussen studenten en leerbedrijven en zowel bedrijven als studenten worden goed voorbereid op de bpv.
Veiligheid en schoolklimaat:
•
Het team zorgt voor een veilige omgeving voor studenten en geeft uiting aan de basiswaarden van onze democratische rechtstaat.
Borging en afsluiting:
•
Het diploma van de opleiding heeft grote maatschappelijke waarde. De afsluiting is gebaseerd op valide en voldoende betrouwbare metingen.
Onderwijsresultaten:
•
De gemiddelde jaar-en diplomaresultaten voldoen ruim aan de norm voor voldoende en de startersresultaten zijn zelfs goed.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
De opleiding heeft een visie op didactisch handelen, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. De visie op pedagogisch handelen en het
sturen daarop krijgt ook langzaam gestalte;
•
De opleiding werkt gestructureerd aan verbeteringen van de opleiding;
•
Het team evalueert en analyseert of het doelen realiseert en verantwoordt zich daarover voldoende bij studenten, werkveld en bestuur.
Aandachtsgebieden:
Onderwijsproces:
•
Onderwijs en examinering hangen niet optimaal samen;
•
Het maatwerk op opleidingsniveau is beperkt;
•
Er zijn risico’s verbonden aan het ‘on the fly’ ontwikkelen van onderwijs;
•
Bij een deel van de studenten wordt de ontwikkeling en voortgang onvoldoende in de gaten gehouden;
•
De kwaliteit van lessen is sterk afhankelijk van de individuele docent;
•
Bij een deel van de studenten is de begeleiding door school tijdens de stage onvoldoende;
•
De verbinding tussen stageopdrachten en kwalificatiedossier is niet goed aangegeven in de bpv-gids.
Borging en afsluiting:
•
De beoordelingen van werkprocessen worden vaak weinigzeggend toegelicht;
•
Het is niet geborgd dat de externe assessoren de bijscholing hebben gevolgd;
•
In de examendossiers worden niet alle correcties van examenresultaten volgend de afspraak geparafeerd;
•
Bij een van de dossiers die bekeken zijn was een verzamelblad niet ingevuld;
•
De beoordelingen van BPV en Loopbaan/burgerschap worden niet gearchiveerd;
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•
Vrijstellingen worden in het hardcopy (papieren) examendossier niet duidelijk verantwoord, wel digitaal;
•
Bij sommige leerbedrijven moeten veel kunstgrepen worden toegepast om alle werkprocessen goed af te dekken;
•
Bij de beoordeling van het Nederlands schrijfexamen is vaak alleen de eigen docent betrokken en dat is niet onafhankelijk.
Onderwijsresultaten:
•
In 2020 zijn er volgens het team veel verkeerde studiekeuzes door studenten gemaakt wat heeft geleid tot veel uitval.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
Het teamjaarplan heeft geen expliciete verbinding met de doelen van het bestuur;
•
Het team heeft behoefte aan continuïteit in de leiding/kernteam;
•
Het is nog niet bij alle teamleden de gewoonte om elkaar professioneel aan te spreken;
•
Beloofde inhaallessen zijn nog niet uitgevoerd;
•
Het bedrijvenplatform krijgt de strategische agenda niet goed afgewerkt.

Z&W College
Persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen

OP1

OP2

OP3

Aanbod
V

Ontwikkel./
begel.
V

Pedag./
didact.
Handelen
V

OP5

VS1

BPV
V

VS2

Veiligheid Schoolklimaat
G
G

BA2

Afsluiting
G

OR1

SKA1

Studiesucces
V

Visie,
doelen en
ambities
V

SKA2
Sturing op
uitvoering en
Kwal.
Cultuur
O

SKA 3
Evaluatie,
verwant./
dialoog
V

Wat gaat goed:
Onderwijsproces:
•
Het aanbod van de opleiding bereidt de studenten voldoende voor op de beroepspraktijk, de samenleving en eventueel vervolgonderwijs;
•
Het team zorgt voor een passende intake, voldoende studieloopbaanbegeleiding en extra ondersteuning van kwetsbare studenten;
•
Het pedagogisch-didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit;
•
De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming zijn doeltreffend.
Veiligheid en schoolklimaat:
•
Het team zorgt voor een veilige omgeving voor studenten en geeft uiting aan de basiswaarden van onze rechtstaat. Het voorbeeldgedrag van docenten sluit goed aan
op een kerndoel van de opleiding: zorgen voor veiligheid bij specifieke doelgroepen.
Borging en afsluiting:
•
De examendossiers zijn zeer overzichtelijk en compleet;
•
Vrijstellingen zijn goed verantwoord in de diplomadossiers;
•
De afsluiting voldoet aan de eisen: zowel de examens op school als de examens in de leerbedrijven zijn authentiek en de oordelen zijn in hoge mate betrouwbaar.
Onderwijsresultaten:
•
De onderwijsresultaten voldoen aan de norm voor mbo-niveau 4.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
Het team heeft een globale visie op onderwijs maar concentreert zich voorlopig op de basiskwaliteit van de opleiding. De voorwaarden voor kwaliteitszorg verbeteren;
•
Ondanks een langere periode van gebrekkige randvoorwaarden heeft het team de onderwijsprocessen op voldoende niveau weten te behouden en t.a.v. de
examinering zelfs verbeteringen doorgevoerd;
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•
Het onderwijsteam evalueert het onderwijs intern en met het werkveld.
Aandachtsgebieden:
Onderwijsproces:
•
De geplande leertijd wordt niet optimaal benut;
•
In het derde leerjaar ligt de nadruk van het onderwijsprogramma wat eenzijdig op de vaktheorie, studenten missen afwisseling;
•
Het vak Nederlands sluit nog niet optimaal aan op de beroepsthema’s;
•
De begeleiding in het tweede leerjaar heeft minder structuur dan die van het eerste en derde leerjaar;
•
Niet alle docenten en studieloopbaanbegeleiders sluiten met hun lessen en begeleiding aan op de wensen en behoeften van studenten;
•
Er is een paar keer van studieloopbaanbegeleider gewisseld bij de huidige derdejaars studenten met nadelige gevolgen voor de continuïteit van begeleiding;
•
De visie van het team is nog niet vertaald in zichtbaar docentengedrag;
•
Zowel studenten als leerbedrijven vinden het aantal structurele contactmomenten tijdens de stage aan de magere kant.
Borging en afsluiting:
•
Bij de mondelinge examens voor Nederlands is de beoordeling niet onafhankelijk;
•
Bij de examens op school is niet altijd het werkveld betroken.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
De visie van het team is niet uitgewerkt in concrete doelen;
•
De meeste kritische prestatie-indicatoren in het teamplan zijn niet voorzien van normen waaraan het team wil voldoen;
•
Het onderwijskundig leiderschap ligt vooral bij het kernteam terwijl de ambitie er is om de verantwoordelijkheden meer te delen met zijn allen;
•
De kwaliteit van het onderwijs staat nog steeds onder druk omdat de randvoorwaarden langere tijd ongunstig waren;
•
Het team heeft soms de neiging om een probleem te bagatelliseren en/of de oorzaak van het probleem buiten zichzelf te zoeken;
•
De dialoog met studenten op organisatorisch niveau is zwak.

Entree

Dienstverlening en zorg

OP1

OP2

OP3

Aanbod
V

Ontwikkel./
begel.
V

Pedag./
didact.
Handelen
V

OP5

BPV

VS1

V

VS2

Veiligheid Schoolklimaat
G
G

BA2

Afsluiting
V

OR1

SKA1

Studiesucces
V

Visie,
doelen en
ambities
V

SKA2
Sturing op
uitvoering en
Kwal.
Cultuur
V

SKA 3
Evaluatie,
verwant./
dialoog
V

Wat gaat goed:
Onderwijsproces:
•
Het aanbod van de opleiding bereidt de studenten voor op zowel de beroepspraktijk als de samenleving en ook op eventueel vervolgonderwijs;
•
Het team zorgt voor een passende intake en plaatsing, steeds betere gestructureerde loopbaanbegeleiding en bij veel studenten ook voor extra zorg;
•
Het team zorgt voor effectieve leersituaties door voldoende cognitieve uitdaging en opvoedkundige ondersteuning;
•
De studenten leren veel tijdens de stages en ontwikkelen daardoor een positief zelfbeeld dankzij betrokken leerbedrijven en een goede voorbereiding, uitvoering en
begeleiding door school. Ook tijdens de stages is de pedagogische visie van het team herkenbaar.
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Veiligheid en schoolklimaat:
•
Het team zorgt voor een veilige omgeving voor studenten en geef actief uiting aan de basiswaarden van onze rechtstaat hetgeen bijdraagt aan de opvoedkundige
ambities van het team.
Borging en afsluiting:
•
De samenwerking tussen examencommissie en team is verbeterd. Het team waardeert het dat controle en dialoog meer in evenwicht zijn gekomen;
•
Het diploma van de opleiding heeft grote maatschappelijke waarde. De afsluiting is gebaseerd op valide en voldoende betrouwbare metingen.
Onderwijsresultaten:
•
De onderwijsresultaten voldoen aan de landelijke gemiddelden.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
De opleiding heeft een gedragen visie op pedagogisch handelen, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan;
•
De opleiding realiseert de pedagogische doelen door onderwijskundig leiderschap;
•
Het college evalueert en analyseert of het doelen realiseert en verantwoordt zich daarover bij studenten, werkveld en bestuur.
Aandachtsgebieden:
Onderwijsproces:
•
Soms is het nodig om via de zorgcoördinator en/of de trajectbegeleider eerder extra zorg voor een student te regelen;
•
De ambities van het team lijken soms verder te reiken dan de eigen verantwoordelijkheid;
•
Een van de leerbedrijven gaf aan dat ze soms minder stagiaires van Entree kunnen plaatsen door de late aanmelding.
Borging en afsluiting:
•
Er wordt slechts één assessor ingezet om de proeve af te nemen en te beoordelen;
•
Het examen bestaat slechts uit één oordeel, namelijk het observeren van de student tijdens het uitvoeren van de proeve, gevolgd door een interview met de student;
•
Het werkveld is slechts indirect betrokken bij de examinering: het leerbedrijf faciliteert de examinering;
•
Bij de beoordeling van het Nederlands schrijfexamen is vaak alleen de eigen docent betrokken.
Onderwijsresultaten:
•
Er zijn geen betrouwbare gegevens over de uitstroom naar werk;
•
Het werk dat afgestudeerden vinden is vaak niet duurzaam.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
Het teamjaarplan heeft geen expliciete verbinding met de visie, ambitie en doelen van het bestuur van ROC Ter AA;
•
Team en leiding verschillen soms van mening over een prioriteit in het beleid m.b.t. opleidings-/onderwijsresultaten. Het team wil breed inzetten op zowel
onderwijsresultaten als uitstroom naar werk of een andere maatwerkbestemming, de leiding wil focussen op bestrijden VSV;
•
De doelen voor goed onderwijs zijn niet uitgewerkt in concreet docentengedrag;
•
Er was gedurende een lange periode weinig continuïteit in de teamleiding waardoor het team zich niet optimaal kon ontwikkelen.
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VAVO

Havo / VWO

OP1

OP2

OP3

Aanbod

Ontwikkel./
begel.

Pedag./
didact.
Handelen

V

V

VS1

V

BA2

Veiligheid
G

Afsluiting
V

OR1

SKA1

SKA2

Resultaten

Visie,
ambities en
doelen

Evaluatie,
verwant./
Uitvoering en
kwaliteitscultuur dialoog

V

V

SKA 3

V

V

Wat gaat goed:
Onderwijsproces:
•
Het aanbod van VAVO bereidt de studenten gestructureerd voor op het vervolgonderwijs;
•
Het college zorgt voor een passende intake en plaatsing. Het team volgt de ontwikkeling en voortgang van de studenten en biedt waar nodig passende begeleiding. Extra
ondersteuning kan ook worden gegeven;
•
Het pedagogisch-didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit.
Veiligheid en schoolklimaat:
•
Het team zorgt voor een zeer veilige omgeving voor studenten.
Borging en afsluiting:
•
Het team zorgt voor valide en betrouwbare oordelen bij examens waardoor de studenten terecht hun diploma of certificaat ontvangen.
Onderwijsresultaten:
•
Het college behaalt met haar studenten leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
Het team heeft een gedragen visie op onderwijs en heeft daarvoor doelen geformuleerd
•
Het team realiseert goed onderwijs;
•
Het team evalueert het onderwijs intern, met de studenten, en met de aanleverende scholen. Het monitoren van de basiskwaliteit is sterk.
Aandachtspunten:
Onderwijsproces:
•
Leren of iets dergelijks heeft geen structurele aandacht in het programma;
•
Het aanbod van havo en vwo bereidt de studenten niet planmatig voor op algemene eisen van onze samenleving zoals samenwerken;
•
Het geven van extra begeleiding heeft een ad hoc karakter;
•
Het team wil de voortijdige uitstroom van studenten verder beperken;
•
Een deel van de lessen is minder inspirerend en activerend;
•
Er wordt gedifferentieerd in de lessen maar maatwerk en flexibiliteit zijn nog niet optimaal.
Borging en afsluiting:
•
De inhoudelijke kwaliteit van de examens wordt niet structureel getoetst door onafhankelijke vakgenoten/deskundigen;
•
De examens worden alleen beoordeeld door de docent die ook het onderwijs heeft verzorgd. De oordelen zijn daardoor niet onafhankelijk.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:
•
De teamdoelen zijn slechts summier uitgewerkt;
•
Door de geringe omvang van VAVO opereren veel docenten op hun specifieke vakgebied individueel;
•
Het team is voor zijn goede functioneren sterk afhankelijk van directe leiding die zichtbaar op de werkvloer aanwezig is;
•
Het team als geheeld vergadert momenteel weinig.
•
Evalueren beperkt zich vooral tot de basiskwaliteit van het onderwijs. De hogere ambities van het teamplan worden tot nu toe minder goed gemonitord/geëvalueerd;

•

De ontwikkelingen van het onderwijs staat door de coronabeperkingen en het gebrek aan overleg min of meer.
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Conclusies/advisering
In algemene zin kunnen we concluderen dat de meeste opleidingen positief zijn beoordeeld door het
auditteam. Op onderdelen zijn er echter ook standaarden met een onvoldoende beoordeeld:
• Junior Accountmanager (Business College):
o OR1 Studiesucces
o SKA2 Sturing op uitvoering en kwaliteitscultuur
•

Pedagogisch Medewerker (O&K College):
o OR1 Studiesucces

•

Technicus Engineering (T&T College):
o OP2 Ontwikkeling en begeleiding
o OP5 Beroepspraktijkvorming

•

Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen (Z&W College):
o SKA2 Sturing op uitvoering en kwaliteitscultuur

Verbeteracties
a. Het auditteam heeft in elke rapportage aandachtspunten beschreven voor de teams. Elk
team zal n.a.v. het rapport een ontwikkelagenda opstellen met daarin concrete
verbeteracties opgenomen. Deze verbeteracties kunnen gekoppeld worden aan het
teamjaarplan voor 2022.
b. In de opmerkingen die het auditteam heeft gemaakt, komen enkele zaken naar voren die op
instellingsniveau om actie vragen. Hieronder benoem ik deze zaken waarbij ik tevens aangeef
waar in de organisatie verantwoordelijkheid voor actie zou kunnen worden belegd:
1. Benoemd bij opleiding Technicus Engineering: De beoordelingen van BPV en
Loopbaan/burgerschap worden niet gearchiveerd. à De Instellingsexamencommissie
(IEC) gaat kijken of deze opgenomen dienen te worden in het examendossier.
Actiehouder: secretaris IEC
2. Benoemd bij opleiding Technicus Engineering: Vrijstellingen worden in het hardcopy
(papieren) examendossier niet duidelijk verantwoord, wel digitaal. à De
Instellingsexamencommissie (IEC) gaat kijken of deze opgenomen dienen te worden in
het examendossier.
Actiehouder: secretaris IEC
3. Benoemd bij alle opleidingen: De beoordelingen van de instellingsexamens Nederlands
zijn niet onafhankelijk. à De onderwijskundig adviseur Nederlands gaat onderzoeken
hoe de onafhankelijkheid beter ingezet kan worden.
Actiehouder: onderwijskundig adviseur Nederlands in samenwerking met de vakgroep
Nederlands
4. Benoemd bij de opleiding Technicus Engineering (T&T) en Dienstverlening en zorg
(Entree): Bij de beoordeling van het Nederlands schrijfexamen is vaak alleen de eigen
docent betrokken. à De onderwijskundig adviseur Nederlands gaat onderzoeken hoe de
onafhankelijkheid beter ingezet kan worden.
Actiehouder: onderwijskundig adviseur Nederlands in samenwerking met de vakgroep
Nederlands

Toezicht op opvolging
Tijdens de verschillende tertiaalgesprekken zal steeds in beeld dienen te zijn of vervolg is gegeven
aan de afgesproken verbeteracties vanuit de ontwikkelagenda.
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Interne audits najaar 2022
In het voorjaar van 2022 zal de onderwijsinspectie langskomen voor het vierjaarlijks onderzoek. De
interne audits in het najaar 2022 zullen daarop afgestemd worden. Dat wil zeggen dat een beperkte
interne audit zal worden uitgevoerd. Er zal enkel een interne audit worden uitgevoerd bij de
opleidingen/teams waar in het voorgaande jaar onvoldoende(s) zijn gevallen.

Vervolg
Na bespreking in het managementoverleg worden de vervolgafspraken gedeeld met alle teamleiders
en worden afspraken gemaakt over de opvolging van de verbeteracties die opgenomen zijn in de
ontwikkelagenda’s.

Februari 2022
Marieke Sanders (Kwaliteitssupport)
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Bijlage: betekenis afkortingen onderzoekskader 2021
OP:
OP1:
OP2:
OP3:
OP5:

onderwijsaanbod
Aanbod
Ontwikkeling en begeleiding
Pedagogisch-didactische handelen
Beroepspraktijkvorming

VS:
VS1:
VS2:

Veiligheid en schoolklimaat
Veiligheid
Schoolklimaat

BA:
BA1:
BA2:

Borging en afsluiting
Borging diplomering
Afsluiting

OR:
OR1:
OR2:

Onderwijsresultaten
Studiesucces
Vervolgsucces

SKA:
SKA1:
SKA2:
SKA3:

Sturen, kwaliteitszorg en ambitie
Visie, doelen en ambities
Sturing op uitvoering en kwaliteitscultuur
Evaluatie, verantwoording en dialoog
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Bijlage 9

Samenstelling en zittingstermijn Raad van Toezicht (RvT)

215 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

Samenstelling en zittingstermijn Raad van Toezicht (RvT)

Naam

Functie in de RvT

Startdatum

Einddatum

Herbenoembaar

De heer P.A.M. van Esch

Voorzitter

01-09-2017

01-09-2025

Nee

De heer A.J.M. Broeren

Lid

01-04-2014

01-04-2022

Nee

Mevrouw M.H.W. van Doorn-van Boxtel

Lid

01-11-2017

01-11-2025

Nee

Mevrouw M. Fiers

Lid

01-09-2017

11-10-2021

Nee

Mevrouw S.H. van Gent

Lid

01-05-2021

01-05-2025

Ja

De heer P.M.L. Tijssen

Lid

01-05-2021

01-05-2025

Ja

De heer D. Zoomer

Lid

01-05-2013

01-05-2021

Nee

De heer P.A.M. van Esch:
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

De heer drs. A.J.M. Broeren
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

Directeur Vescom Groep BV (bezoldigd)
Voorzitter Bestuur Helmond Sport (onbezoldigd)
Voorzitter Vereniging Industrieel Contact Helmond (VICH) (onbezoldigd)
Bestuurslid VNO-NCW (Helmond) (onbezoldigd)
Voorzitter Raad van Commissarissen Laura Metaal Holding BV (bezoldigd)

Algemeen directeur/bestuurder Scholengroep voor voortgezet onderwijs
Best-Oirschot (VOBO-scholen) (bezoldigd)
Lid Adviesraad Fontys PTH (onbezoldigd)
Lid dagelijks bestuur Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven
en Kempenland (onbezoldigd)
Voorzitter caritasinstelling Catharina in Eindhoven (onbezoldigd)

Mevrouw M.H.W. van Doorn-van Boxtel RA
Hoofdfunctie:
Directeur bedrijfsvoering SECVO (Christiaan Huygens College) (bezoldigd)
Directeur bedrijfsvoering bij het Elde College in Schijndel (bezoldigd)
Nevenfuncties:
Extern deskundige bij de thesis verdediging van HEAO-studenten BE en AC van
De AVANS-hogeschool te ’s-Hertogenbosch (bezoldigd)
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Mevrouw S.H. van Gent
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

De heer Drs. Mr. P.M.L. Tijssen AC
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

Mevrouw M.C.T. Fiers (tot 11-10-2021)
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

De heer mr. D. Zoomer (tot 01-05-2021)
Hoofdfunctie:
Nevenfunctie:
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Directeur Dienst Marketing, Communicatie Studentenzaken Avans Hogeschool (bezoldigd)
Geen

Directeur/eigenaar SBR Consultancy B.V. (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht SECVO (bezoldigd)
Lid Raad van Commissarissen BCO (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Talentis (bezoldigd)

Directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (bezoldigd)
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (bezoldigd) (vanaf 12 oktober 2021)
Lid Raad van Commissarissen Tiwos (bezoldigd) (vanaf april 2021).
Bestuurslid Afslag Eindhoven (onbezoldigd) (tot en met 1 juli 2021)
Voorzitter Quiet Eindhoven (onbezoldigd)
Voorzitter Spot ON Eindhoven (onbezoldigd)

Voormaling directeur Juridische Zaken en directiesecretaris bij DAF Trucks N.V. (bezoldigd) (tot april 2021)
Bestuurslid DAF Museum (onbezoldigd)

Bijlage 10

Strategische risicoverkenning (CvB)

218 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

Strategische risicoverkenning (CvB)

Vanuit inspectiekader: gewenste verbeteringen
ED Examinering en diplomering		
ED1 Kwaiteitsborging examinering en diplomering,
ED2 exameninstrumenten en afname & beoordeling
ED3		- De examencommissie borgt deugdelijke
examinering en diplomering.
- Het exameninstrumentarium sluit aan op de
uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen.
- De inrichting en uitvoering van het examenproces
van afname en beoordeling zijn deugdelijk.”

SK Schoolklimaat		
SK1
		
		
		

Veiligheid
fysiek en sociaal veilige omgeving; effectief handelen indien dit
in geding is; uitingen personeel in lijn met basiswaarden en
democratische rechtstaat; idem verwachting t.a.v. studenten

Welke risico’s zijn er eventueel op de
deelgebieden (korte toelichting)

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

De kwaliteit op alledrie de onderdelen is geborgd door
een zeer bevlogen, kundige en betrokken IEC. Zij doet
blijvend haar eigen oderzoek naar de kwaliteit en
rapporteert daarover. Wel is bljvend aandacht voor de
(tijdige) training van assessoren, controle van examendossiers en digitale afname van examens. Voor het
laatste is al een project in ontwikkeling.		

1

3

3

Welke risico’s zijn er eventueel op de
deelgebieden (korte toelichting)		

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

“Veiligheidsbeleving lijkt in regel weinig problemen op te
leveren. Gezien de uitkomsten uit o.a. de JOB-monitor
en MTO. Al mag integriteit meer aandacht krijgen met
name instellingsbreed.

3

4

12

Entree kent door haar bijzondere doelgroep extra
uitdagingen als het gaat om veiligheid met impact op
studenten en medewerkers”		

OR Onderwijsresultaten		
OR1 Studiesucces
			ROC Ter AA behaalt met haar studenten resultaten die ten
minste in overeenstemming zijn met minimaal de gestelde
inspectienorm.

OR3 Vervolgsucces
			De bestemming van de studenten na het verlaten van
de opleiding is bekend en voldoet ten minste aan de
verwachtingen van de opleiding
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Welke actie is eventueel
noodzakelijk?

IEC, alle onderteams

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?
“Plan/ uitvoering om integriteitscode regelmatig onder de aandacht te brengen van alle
medewerkers. Overweging om alle nieuwe
medewerkers (en oud?) de code bij aanname
te laten tekenen.
Met name bij Entree blijft de aandacht voor
fysieke veiligheid een thema. Voor het schooljaar 2021-2022 is hier extra aandacht voor i.o.m.
meerdere interne en externe gremia.”

Welke risico’s zijn er eventueel op de
deelgebieden (korte toelichting)		

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

Studenten worden voldoende in staat gesteld om een
diploma op het gewenste niveau te behalen. Dit middels een succesvolle start en doorlopen van de studie
binnen de studieduur. Ook is er voldoende doorstroom
naar hogere opleidingsniveaus.		

2

2

4

Welke risico’s zijn er eventueel op de
deelgebieden (korte toelichting)		

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

“We weten voldoende van de ontwikkelingen op
(regionale) arbeidsmarkt, maar te weinig over onze
schoolverlaters. Dit ondanks jaarlijks extern onderzoek.
arbeidsperspectief? Met o.a. het opzetten van een
communicty (alumni) hopen we meer studenten te
kunnen volgen, maar vooral ook om hen meer te kunnen (blijven) betrekken bij hun opleider tot een beroep.”

3

2

6

Welke organ. onderd.
zijn betrokken

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?
Monitoring van opleidingen met onvoldoende
resultaten en analyseren van de resultaten.
Verbeteracties opstellen en deze implementeren binnen het betreffende onderwijsteam.

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?
Blijven monitoren van schoolverlaters.
Daarnaast een actieve community opzetten,
uitbouwen om op die manier studenten te
kunnen volgen na het verlaten van de
opleiding.

Welke organ. onderd.
zijn betrokken
“Ontwikkelen door Dienst OOK i.s.m.
Communicatie. Verder oppakken na Corona
CvB i.o.m. OR
Huisvesting & Facilitair en o.a.
gemeente Helmond”

Welke organ. onderd.
zijn betrokken
Alle onderwijscolleges en Kwaliteitssupport

Welke organ. onderd.
zijn betrokken
Alle onderwijscolleges en Kwaliteitssupport

Strategische risicoverkenning (CvB)
Vanuit inspectiekader: gewenste verbeteringen

KA Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg
incl EDU
Bestuur/ opleiding hebben een stelsel van kwaliteitszorg; betrekking op onderwijskwaliteit, onderwijsproces, examinering,
diplomering, onderwijsresultaten en bekwaamheid personeel;
bestuur/ opleiding betrekken onafhanelijke deskundigen en
belanghebbenden; stellen toetsbare doelen en evalueren
regelmatig; resultaten zijn toegankelijk; worden geanalyseerd
en verbeteringen doorgevoerd

KA2 Kwaliteitscultuur
incl VAVO
Bestuur handelt vanuit branchecode goed bestuur; integere
transparante organisatiecultuur; voortdurende verbetering
professionaliteit; stelsel KZ herkenbaar en verankerd in
organisatie; resultaat gericht werken

KA3 Verantwoording en dialoog
incl EDU
Tegenspraak gefaciliteerd via o.a. RvT, OR, SR; betrekken
interne en externe deskundigen en belanghebbenden, m.n.
bedrijfsleven bij beleidsontwikkeling, beoordeling onderw.
kwaliteit; bestuur jaarlijks verslag; bestuur verantwoordt bij
interne toezichthouder, overheid, belanghebenden.
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Welke risico’s zijn er eventueel op de
deelgebieden (korte toelichting)

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

De kwaliteitscyclus heeft een plek in de organisatie,
op het niveau van teamleiders en kerndocenten.
De verbinding met het werkveld is er (bijv dmv BOP’s)
maar wisselend actief per college

3

3

9

Op teamniveau zou meer kunnen worden stilgestaan
bij kwaliteitsbeleving. Het moet (nog) meer in de
haarvaten van iedereen komen.

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?
“Bespreken in MT hoe de teamleider zijn college/dienst meeneemt op dit gebied. Meer
nog de teams meenemen, zicht geven op ons
dasboard met stuurgegevens.
In alle onderwijsteams op basis van het zelfevaluatie-instrument (nog niet ingezet) de eigen
onderwijskwaliteit iedere 2 jaar evalueren. Dit
als aanvulling op interne audits die worden
uitgevoerd.”

Welke risico’s zijn er eventueel op de
deelgebieden (korte toelichting)

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

Branchecode komt apart aan bod en wordt jaarlijks
geëvalueerd. Voortdurende verbetering van professionaliteit. Er is zeker niet in alle teams voldoende aandacht voor en kan sterker. Door Corona was het ook
lastig om professionalisering in te vullen, maar dit lijkt
geen belemmering meer te zijn.

5

2

10

Welke risico’s zijn er eventueel op de
deelgebieden (korte toelichting)

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

Gesprek met bedrijfsleven/betrekken bij onderwijs/examinering is van groot belang maar we zien verschillen
tussen de onderwijs colleges. Raad van Advies continueren.		

3

3

9

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?
“Professionaliseringsbeleid HR actualiseren en
uitrollen/implementeren in organisatie.
Professionalisering meer onder de aandacht
brengen gekoppeld aan de gesprekscyclus
en ontwikkeling medewerkers. / opstarten van
traject ‘teams in hun kracht’“

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?
“Rol van RvA is met de nieuwe bestuurder opgepakt en de positionering verder versterkt. In
gesprek met teamleiders over hun rol naar hun
werkveld, in combinatie met de bestuurlijke rol
in de regio, netwerken, contacten met bedrijven en instellingen“

Welke organ. onderd.
zijn betrokken
“onderwijsteams

onderwijsteams, kwaliteitssupport”

Welke organ. onderd.
zijn betrokken
“(TL) HR,
alle teams (onderwijs/ diensten)”

Welke organ. onderd.
zijn betrokken
CvB

Strategische risicoverkenning (CvB)
Vanuit inspectiekader: gewenste verbeteringen

FB Financieel beheer
FB1

Continuïteit
duurzaam voortbestaan o.b.v. financiën; kan voldoen aan
financiële verplichtingen ook in licht van strategische plannen;
blijkt uit liquiditeit, solvabiliteit, ontwikkeling exploitatielasten en
salarislasten.

FB2

Doelmatigheid
onderwijsbekostiging zo dat ten goede komt aan ambities mbt
effectief onderwijs en ontwikkeling alle studenten

Welke risico’s zijn er eventueel op de
deelgebieden (korte toelichting)

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

“Op middellange termijn is er geen groot risico mits
m.n. de formatie strak wordt gemonitord en waar nodig
wordt bijgestuurd.

2

3

6

Welke risico’s zijn er eventueel op de
deelgebieden (korte toelichting)

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

“Formatie voor zowel onderwijscolleges als dienstenteams dient nauwgezet te worden gevolgd en in lijn
te blijven met inzet mbo sector (benchmark). Periodiek
vindt eveneens beoordeling formatie van alle onderwijscolleges en dienstenteams plaats.

3

2

6

In 2022 zal gestart worden met uitvoering van het
huisvestingsplan welke een behoorlijke impact heeft
op liquiditeit en solvabiliteit. Door een uitstekende
opgebouwde liquiditeit en solvabiliteit kunnen we deze
majeure, noodzakelijke investering prima aan. De RvT
staat achter de plannen en heeft haar goedkeuring
gegeven.”		

Kwaliteitsagenda, coronamiddelen en leven lang
ontwikkelen wordt separaat gevolgd en beoordeeld
op realisatie doelstellingen en inzet formatie en die van
overige middelen”		

FB3

Rechtmatigheid

Welke risico’s zijn er eventueel op de
deelgebieden (korte toelichting)

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

Bestuur vereist deskundigheid en handelt integer en transparant
t.a.v. bestedingen; legt verantwoording af, beoordeeld door
accountant i.o.v. RvT

Bij spendanalyse inzichtelijk maken of niet naleving van
aanbesteding leidt tot een kwantiatieve fout (managementletter Flynt). Tijdig uitvoeren van spendanalyse om
risico’s op overtreding te berperken.		

2

1

2
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Welke actie is eventueel
noodzakelijk?
Blijven monitoren van formatie i.r.t. baten, monitoren van ratio’s zoals liquiditeit en solvabiliteit.
Meerjarige perspectief moet in balans blijven
met baten en een gezonde ontwikkeling voor
inzet van formatie opleveren voor zowel onderwijs als de ondersteuning van diensten.

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?
Strak blijven volgen van realisatie en inzet op
alle verschillende pijlers. Daarnaast monitoren
van inzet van diensten en verhouding tot onderwijs. Aandachtspunt: ondergrens van zowel
onderwijs als diensten i.r.t. geleverde kwaliteit.
Ook indeling van groepsgrootte (crebo) dient
te worden gemonitord en zo nodig dienen
keuzes over haalbaarheid opleidi.ng te worden
gemaakt.

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?
Uitvoeren halfjaarlijkse spendanalyse om risico’s
t.a.v. overtreding Europese aanbesteding af te
dekken (advies managementletter Flynt).

Welke organ. onderd.
zijn betrokken
alle onderwijscolleges en dienstenteams, CvB,
directeur Bedrijfsvoering

Welke organ. onderd.
zijn betrokken
HR, Business Control

Welke organ. onderd.
zijn betrokken
Inkoop, Financiën

Vanuit de managementletter van accountant

Toelichting risico		

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?

Welke organ. onderd.
zijn betrokken

1.

Zichtbare controle personeelsmutaties

Controle door financiële administratie van salarismutaties zichtbaar maken.		
		

1

3

3

Periodieke controle door financiële administratie consequent zichtbaar maken (functiescheiding t.o.v. salarisadministratie)

2.

Verklaringen omtrent het gedrag

1

1

1

Handhaven huidige beleid waardoor een sterke
werking vanuit VOG uitgaat en we conform
wetgeving handelen.

3.

Beoordeling memoriaalboekingen

1

1

1

Beperkt aan medewerkers en controle vindt
periodiek plaats door teamleider Financiën

Financiën

4.

Contractenregister

2

2

4

Afronden en in gebruik nemen van financiële
inrichting van contractenregister.

Financiën

5.

(Fraude)risicomanagement

Controle op VOG, wordt door wijziging beleid, voor nu
vóór indiensttreding úitgevoerd. Naleving wetgeving
aanzienlijk versterkt. Compliment van accountant dat
TerAA dit zeer goed op orde heeft.		
		
Memoriaalboekingen dienen voldoende te worden onderbouwd en zichtbaar vanuit functiescheiding worden
gecontroleerd.		
		
Geen (volledig) contractenregister met alle langlopende verplichtingen. De financiële inrichting is nog niet
afgerond.		
		
Volgens managementletter Flynt is er onvoldoende
beeld ten aanzien van het risico op fraude. Hierdoor bestaat de kans te worden geconfronteerd met concrete
risico-, fraudegevallen zonder hier tevoren voldoende
op te hebben geanticipeerd.		
		

2

3

6

“Verder analyseren van eventuele risico’s/
kwetsbare schakels in onze procedures. Huidige
aanpak voldoet en bereid ons voldoende voor
om afweging tot gelopen risico’s te maken.
Door prcoesgerichte aanpak via gAAn worden processen en procedures tegen het licht
gehouden. “

CvB, directeur Bedrijfsvoering, Business Control

6.

Controle (geoormerkte) subsidies

Geoormerkte subsidies dienen beter gevolgd te worden v.w.b. voldoen aan voorwaarden, status lopende
projecten en de uiteindelijke eisen t.a.v. verantwoording

1

2

2

Goede samenwerking tussen monitoring van,
uitvoering van en verantwoording over subsidieprojecten. Vooraf dienen de voorwaarden al
voor iedereen helder te zijn en hoe daaraan te
voldoen. De dienst OOK en Financiën hebben
deze rol nu op zich genomen.

dienst OOK, Financiën

1

2

2

De voorgestelde oplossing van Flynt kan met de
implementatie van AFAS komen te vervallen.
Het hiaat kan via een workflow binnen AFAS
worden ondervangen die een mogelijkheid
biedt voor zowel controle alsmede een goede
vastlegging van de wijziging. Implementatie
AFAS loopt, start 1-1-22.

Financiën, Functioneel Beheer

0

0

0

Geen actie meer noofzakelijk

2

1

2

Uitvoeren halfjaarlijkse spendanalyse om risico’s
t.a.v. overtreding Europese aanbesteding af te
dekken (advies managementletter Flynt) -> zie
ook opmerking bij FB3

Inkoop, Financiën

2

3

6

Visie document IT-strategie opstellen. Daarnaast verder werken aan het continuïteitsplan.
Afronding en actueel houden van de uitgangspunten is noodzakelijk om een goede basis
te garanderen voor de continuiteit van de
activiteiten van ROC Ter AA. Dit dient structureel
aandacht te krijgen en te houden.

Informatiemanagement

		

7.

Rechten Exact

8.

Bevoeghdheden bankrekening

9.

Europese aanbesteding

10.

IT-omgeving: logische toegangsbeveiliging,
changemanagement, back-up & recovery
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Ongewenste functievermenging tussen rechten Exact
en Proactive (Spend Cloud) bij medewerker financiële
administratie. Hierdoor is het mogelijk om crediteuren
stamgegevens aan te passen, facturen te boeken en
betaalbaar te stellen. Risco bestaat de mogeijkheid
dat onrechtmatig middelen aan de organisatie worden
onttrokken. 		
		
CvB had volledige zelfstandige betalingsbevoegdheden. Er was geen functiescheiding tussen klaarzetten en
autoriseren van betalingen. Inmiddels is dit binnen de
instelingen van de huisbankier aangepast waarmee dit
risico is ondervangen.		
		
Bij spendanalyse inzichtelijk maken of niet naleving van
aanbesteding leidt tot een kwantiatieve fout (managementletter Flynt). Tijdig uitvoeren van spendanalyse om
risico’s op overtreding te berperken -> zie ook opmerking bij FB3		
		
De prioriteiten vanuit onderzoek Flynt t.a.v. IT-organisatie
tijdig opvolgen. Wel zijn belangrijke stappen gemaakt
m.b.t. logische toegangsbeveiliging (Single Sign On en
mulit-factor authenticatie). De logische toegangsbeveiliging maakt ook onderdeel uit van het contiuniteitsplan, maar deze is nog niet opgeleverd. Topdesk krijgt
inmiddels weer genoeg aandacht, maar verder is het
prcoes t.a.v. changemanagement niet opgepakt.

Financiën

Vanuit branchecode en eisen aan lidmaatschap MBO Raad

Toelichting risico		

Kans
1-5

Effect
1-5

Risico
Score

1.

Periodiek worden strategische meerjarenplannen opgesteld,
inclusief continuïteitsparagraaf

Maakt onderdeel uit van het begrotingsproces en integrale verantwoordingsdocument (jaarverslag)

0

0

0

2.

Statuten/ bestuursreglement opgesteld waaraan
RvT toestemming heeft verleend

1

3

3

3.

Draagt i.o.m. OR zorg voor integriteitscode

Bestuursreglement en procuratieregeling zijn in maart
2021 geactualiseerd en gepubliceerd. 		
		
Er is vorig jaar een nieuwe integriteitscode vastgesteld.
Code mag nog wel beter gedragen worden; bij medewerkers onvoldoende gekend en moet met regelmaat
onder de aandacht worden gebracht.		
		
2018 geüpdatet voor alle onderdelen, geen risico

4.

Zorgt, met instemming OR, voor een klachtenreglement

5.

Biedt aan werknemers de mogelijkheid tot melden
onregelmatigheden

6.

Publiceert statuten; bestuursreglement; reglement in zake
functioneren CvB; integriteitscode; klachtenregelingen;
klokkenluidersregeling; geïntegreerd jaardocument;
gegevens CvB en RvT op website

7.

Evalueert jaarlijks eigen functioneren; verantwoording in
jaardocument

8.

Verantwoordt zich in Jaardocument over werking
risicomanagement en meerjarige continuïteit

9.

Maakt nevenfunctie bestuur bekend in Jaardocument

10.

Formaliseert doel en aanpak van dialoog met extern
belanghebbenden

11.

Overlegt t.a.v. opleidingen met weinig arbeidsmarktperspectief
met andere leden van de vereniging

12.

Beleggen nieuwe eisen branchcode
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3

3

9

0

4

0

Opgenomen in klokkenluidersregeling welke in 2018 is
gepubliceerd op Plaza.		
		
In maart 2021 zijn de meest actuele versie van het
bestuursreglement en procuratieregeling gepubliceerd.
De andere documenten zijn eerder al gepubliceerd
behalve het jaarverslag 2020 welke in juli 2021 is gepubliceerd.		
		
CvB heeft een paragraaf in jaarverslag waarin visie op
de ontwikkelingen in de organisatie wordt gegeven.
Deze evaluatie wordt tevens aan de RvT voorgelegd en
besproken. 		
		
Risicomanagement op strategisch niveau heeft afgelopen jaren te weinig aandacht gekregen. Risico bestaat
hierdoor dat wij onvoldoende dan wel te laat anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.		
		

1

4

4

0

0

0

0

3

0

3

4

12

Opgenomen in jaardocument; geen risico

0

4

0

3

3

9

0

3

0

		
Dialoog met extern belanghebbenden vindt regelmatig
plaats, bijv. Raad van Advies; BOP’s. M.b.t. doel worden
door betrokkenen wel vragen gesteld. Vraagt dus om
extra aandacht.		
		
Binnen Kennispact Brabant is dit overleg georganiseerd
(project macrodoelmatigheid); op dit moment geen
risico.		
		
Er is een nieuwe branchcode opgesteld. Verwacht
wordt dat instellingen zelf vastleggen hoe ze opvolging
geven aan deze code, voor het eerst in jaarverslag ‘21.
Formeel dient vastgesteld te worden of die uitgangspositie voldoende is om daarmee aan de nieuwe eisen
van de branchecode te voldoen.		

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?

Voor Corona is er aandacht voor geweest,
maar een vervolg is gewenst en noodzakelijk.

1 maal per jaar uitgebreide analyse risico’s
voorafgaande aan kaderbrief. Per ultimo kalenderjaar (n.a.v. managementletter accountant)
aansluitend evaluatie en zo nodig bijstelling van
eerdere risico-analyse.

Vastleggen en stellen van doelen voor de diverse overleggen o.a. vertaald in standaardagenda. Extra aandacht hierbij voor de BOP’s.

Welke organ. onderd.
zijn betrokken

Kwaliteitssupport, HR, Communicatie

CvB, directeur Bedrijfsvoering, Business Control

CvB i.s.m. dienst OOK

dienst OOK

4

2

8

Stel vast dat de wijze waarop wij tegemoet
willen komen aan deze nieuwe eisen van de
branchecode voldoen en er geen extra acties
noodzakelijk zijn. Uitgangspunt nieuwe branchecode is de dialoog tussen CvB en RvT welke al
voldoende is ingebed.

CvB, directeur Bedrijfsvoering, Business Control

Risico’s gesignaleerd door CvB + directeur bedrijfsvoering

1.

Ontwikkeling studentaantallen/ demografische
ontwikkeling (marktaandeel)

2.

Kwaliteitsagenda

3.

Besturingsmodel helder en functioneel

4.

Onderwijsvisie

5.

Resultaten MTO en cultuurscan

Toelichting risico		

Kans
1-5

Effect
1-5

In de afgelopen jaren was een licht positieve ontwikkeling te zien, maar dat neemt niet weg dat dit een
blijvend punt van zorg is. De MBO Raad voorziet in haar
ramingen nog steeds een daling vanaf 1-10-2021 en
dit geldt zeker ook voor ROC Ter AA. Corona maakt de
voorspelbaarheid van studentaantallen nog lastiger.

5

5

25

“Bepalen koers voor toekomst: welke ontwikkelingen zien we en hoe kunnen wij hierop
anticiperen? In hoeverre kunnen we met LLO dit
(deels) opvangen?
Is blijven koersen op zelfstandigheid reëel? Welke kwaliteit kunnen we voor onderwijscolleges
en diensten en als geheel bieden?”

“CvB i.o.m. directeur Bedrijfsvoering,
teamleiders én RvT”

4

5

20

De kwaliteitsagenda krijgt apart aandacht in
de kaderbrief en wordt niet zondermeer als
onderdeel van de lumpsum naar de colleges
doorgesluisd. Alle teamleiders dienen een plan
van aanpak in en worden daarop gemonitord
in ‘22.

“TL-er dienst OOK i.s.m. Communicatie

		
Uitvoering Kwaliteitsagenda moet meer dan tot nu toe
een thema van aandacht zijn voor de onderwijscolleges, d teamleiders, maar ook verder in de uitvoering. De
midterm review is positief maar de analyse (jaarverslag
20) laat zien dat we op thema’s achterlopen; ook mede
door corona.		
		
Het besturingsmodel is helder, maar de tactische aansturing van de organisatie is kwetsbaar. Met zicht op
invulling vacature van directeur Bedrijfsvoering moet
gaan blijken of het huidige besturingsmodel voldoende
effectief functioneel is.		
		

Risico
Score

Strategisch Huisvestingsplan

Duurzaamheid
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CvB/directeur Bedrijfsvoering

5

20

Evalueren of huidige tactische aansturing van
de organisatie binnen het besturingsmodel
effectief kan zijn en niet te kwetsbaar is. Ook de
samenwerking tussen CvB en directeur Bedrijfsvoering moet krachtig zijn naar de organisatie
toe.

CvB, directeur Bedrijfsvoering

Nadat in het najaar 2019 een hernieuwde onderwijsvisie
is opgesteld heeft de Corona pandemie ertoe geleid
dat hier te weinig aandacht voor is geweest. In hoeverre hier nog sprake is in de organisatie van een gedragen onderwijsvisie is niet geheel duidelijk. Dit is wel een
belangrijke koppeling met de koers van ROC Ter AA.

5

3

15

“Plan opstellen om de onderwijsvisie te delen en
te verankeren in de organisatie en eventueel
sturen op basis van bespreking met de teams.

“Dienst OOK in de lead

Eind 2021 en begin 2022 is het MTO afgenomen en is
een cultuurscan uitgevoerd. De uitkomsten van beide
onderzoeken zijn o.l.v. een externe partij per team besproken. Er werden daarbij ook verbeteracties gefornuleerd welke in het teamjaarplan zijn opgenomen.

3

4

12

Door terugloop aantal studenten over afgelopen jaren
en lage bezettingsgraad is er sprake van inefficiënt
gebruik van (gehuurde) ruimtes. Dit heeft geleid tot een
strategisch huisvestingsplan voor de KML en het afstoten
van surplus aan gehuurde ruimte van de Brede School.

Duurzaamheid is volgens de MBO Raad een verantwoordelijkheid van de instellingen zelf. Aanvankelijk
richtte zich dit met name op het inkoopbeleid, maar
onder de noemer van verantwoord ondernemen wordt
er meer van ons verwacht. We hebben hier enig beleid
op ontwikkeld maar lopen daarmee achter. Dit geldt
ook naar onze studenten toe.		

Vertalen van onderwijsvisie in concrete onderwijspraktijk (zo doen wij dat…)”

Onderwijsteams bieden ruimte om dit gesprek
met elkaar aan te gaan en te vertalen in concrete maatregelen.”

“Verdere teambuiliding op managementniveau

“CvB, HR

Monitoren dat de teambuilding in de teams
(onderwijs en diensten) en de geformuleerde
verbeteracties MTO daadwerkelijk leiden tot
een (cultuur)vebetering. Dit o.a. via de tertiaalgesprekken.”

TL-ers i.o.m. HR”

4

3

12

Inventarisatie van toekomstig gebruik van
ruimtes per college en diensten op KML (heeft
inmiddels plaatsgevonden). Verdere uitwerking
van strategisch huisverstingsplan dient plaats te
vinden evenals opstarten van de voorbereiding
voor de aanbesteding van alle werkzaamheden.

Dienst Huisvesting/ facilitair, alle onderwijs en
dienstenteams KML + O&K

3

2

6

Beleid ontwikkelen t.a.v. duurzaamheid en dit
meer uiten naar onze stakeholders

Huisvrsting en Facilitair, Communicatie

		
7.

Welke organ. onderd.
zijn betrokken

4

		
6.

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?

Risico’s gesignaleerd door CvB + directeur bedrijfsvoering

Toelichting risico		

8.

Niet (tijdig) voldoen aan bekostigingsvoorwaarden

9.

Verbetering processen (procesaanpak)

10.

Verbinding tussen inburgering enerzijds en Entree/
MBO-onderwijs anderzijds kan worden versterkt

Kans
1-5

Effect
1-5

4

4

16

“Middels een QuickSCan op de onderwijsprocessen zijn
de 2 belangrijkste processen (instroom en BPV) geselecteerd om via een nieuwe aanpak (uitgevoerd door iPM)
te verbeteren. Vanuit deze aanpak worden de verschillende (onderwijs)processen over de gehele breedte
tegen het licht gehouden om zo tot (kwaliteits)verbteringen te komen. Alle processen zullen o.b.v. prioritering
aan bod gaan komen.”		
		
Verbinding is opgenomen in projecten KA wat ervoor
zorgt dat aandacht hiervoor voorlopig is geborgd.

5

5

2

4

Toelichting risico		

Kans
1-5

Effect
1-5

Tijdig (vóór 1/10) aanwezig zijn van OOK’s en BPVO’s is
en blijft een belangrijk thema. Niet bekostigde studenten kost uiteindelijk formatie en moet nog meer aandacht bij de onderwijscolleges krijgen. 		
		

Risico
Score

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?

Welke organ. onderd.
zijn betrokken

Voorjaar ‘21 is een gAAn-proces gestart op het
thema instroom, loopt van werving tot en met
1 oktober. Heeft tot bredere aandacht geleid,
verbetering van het proces. Houdt blijven aandacht, onder leiding van een teamleider die
proceseigenaar is. / Zo’n belangrijk thema voor
bekostiging dat het altijd scherpe aandacht
blijft vragen.

Alle onderwijsteams, Dienst Administratie,
gAAn (instroom)

25

Benoemen en in rol zetten van prcoeseigenaren en inrichten van projectorganisatie voor
instroom en BPV (OP7). Deze worden direct
gevolgd door de processen van Begeleiding
(OP2), Plannen en Roosteren en LLO.

Per proces wordt een proceseigenaar aangesteld die daarna een team samenstelt met
werkpaketten en kartrekkers

8

Na de kwaliteitsagenda moet de verbinding
die eerst via de KA liep worden gecontinueerd
of worden geborgd op een andere wijze. Eén
teamleider op deze beide teams helpt om de
samenwerking te verbeteren.

VE, Entree en dienst OOK

Toevoegingen vanuit eerdere analyses
Risico
Score

Welke actie is eventueel
noodzakelijk?

Welke organ. onderd.
zijn betrokken

1.

opvolging afspraken met externe partijen opdat
strategische positie voldoende is geborgd

Het blijkt vaak lastig gemaakte afspraken opvolging te
geven binnen de eigen organisatie.		
		

4

5

20

Hanteren afsprakenlijst op strategisch niveau
waarbij regelmatig wordt gecheckt of vervolg is
gegeven aan gemaakte afspraken.

CvB

2.

betrokkenheid voor sturing op financiën in lijn

Veel teamleiders lijken nog wat onthand v.w.b. de
monitoring op financiën. Dit geldt geldt ook voor de
projectleiders. Concreet betekent dit dat de sturing op
begroting in de lijn zwak is.		
		

4

3

12

Basale training m.b.t. financiële sturing voor TL-ers
(en anderen waarvoor van belang zoals projectleiders). Dit o.a. door 1 op 1 gesprekken als
voorbereiding op tertiaalgesprek of begroting.

Business Control i.s.m. Dienst OOK
(verzorgen training); alle teamleiders en
waar nodig projectleiders

3.

Gebruik van businesscases waardoor gemotiveerde
keuzes kunnen worden gemaakt

Onvoldoende lijn in hoe we een business case vormgeven, een vaste opzet ontbreekt. Er wordt te weinig
gebruik gemaakt in onze organisatie om op deze wijze
gemotiveerde keuzes te kunnen maken.		
		

4

4

16

Opstellen (hernieuwd) van een format waarbinnen een businesscase kan worden uitgewerkt.
Daar waar substantiële keuzes moeten worden
gemaakt, deze onderbouwen op basis van
businesscase

Business Control, Financiën

4.

Ervaren werk-/ tijdsdruk

Werkdrukplan is eerder opgenomen in onderhandelaarsakkoord MBO Raad (2018-2020), maar heeft nog
niet tot een concrete invulling bij ROC Ter AA geleid.
Probleem is echter van alle dag.		
		
Structurele samenwerking met omringend VO was verslapt, terwijl doorstroom en vsv belangrijke thema’s zijn.

4

2

8

Samen met uitkomsten MTO, cultuurscan en
teams een werkdrukplan opstellen of ten minste
verdere handvaten om hier stuctureel mee om
te kunnen gaan.

HR

3

4

12

Structureel overleg met alle VMBO/ PrO scholen
in regio om onderlinge samenwerking te stimuleren is opgestart.

CvB, dienst OOK, TL-ers onderwijs
participeren in dit overleg

225 Begeleidingsaanbod 2021

5.

Samenwerking met VO op gezamenlijke beleidsterreinen
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1

INLEIDING

Voor de Stichting Regionaal Opleidingscentrum Ter AA (hierna aangeduid als: ‘de Stichting’ en/of ‘ROC
Ter AA’) is een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de
Treasuryfunctie een eerste vereiste voor een heldere en eenduidige verdeling van taken en
bevoegdheden van deze functie. De Treasuryfunctie wordt hierbij gedefinieerd als: “Het sturen en
beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden,
de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”.
Het College van Bestuur (CvB) van ROC Ter AA onderkent het belang van een verantwoord en adequaat
beheer van haar financiële middelen. Hij wenst zijn activiteiten op het gebied van treasury op een zo
transparant en beheersbaar mogelijke wijze in te richten. Treasury omvat het beheer van de
geldmiddelen, overeenkomstig de doelen en beperkingen gesteld in het Treasurystatuut. In het
Treasurystatuut zijn doelen, procedures en voorwaarden vastgelegd waaraan het beheer van de
geldmiddelen, waaronder beleggingen en het afsluiten van leningen, moet voldoen, met de
bijbehorende rapportagestructuur. Dit document schrijft onder meer voor welke beleggingsvormen zijn
toegestaan en met welke marktpartijen er zaken mogen worden gedaan. Het Treasurystatuut is van
toepassing op zowel de publieke alsmede op de overige middelen van ROC Ter AA.
De Stichting heeft twee instrumenten op het gebied van treasury ingevoerd:
•

•

Het Treasurystatuut. Hierin is de “beleidsmatige infrastructuur” van de Treasuryfunctie
vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het
Treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf
mogelijk;
De Treasuryparagraaf. Deze wordt opgenomen in zowel de begroting als in het Jaarverslag
(onderdeel: Bestuursverslag). Hierin worden de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk
de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury uiteengezet.

Omdat de Stichting met publieke middelen werkt is bij het opstellen van het Treasurystatuut rekening
gehouden met de bepalingen van wettelijke kaders (o.a. Stichtingwet, Wet Fido, ‘Regeling uitzettingen
en derivaten decentrale overheden’, de ‘Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden’ en de
‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’). Teneinde de transparantie van het Treasurystatuut
te bevorderen is, voor zover dit relevant is, aansluiting gezocht bij de door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde ‘Handreiking Treasury’ en de criteria van de
‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (verder te noemen: Regeling beleggen, lenen en
derivaten) (6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), gepubliceerd op 15 juni 2016 in de Staatscourant en van
kracht per 1 juli 2016).
In het Treasurystatuut zijn allereerst een algemeen begrippenkader en de doelstellingen van de
Treasuryfunctie van de Stichting geformuleerd. Deze zijn vervolgens geconcretiseerd voor de
verschillende deelgebieden van treasury: risicobeheer, financiering en liquiditeitsbeheer. Daarna zijn de
administratieve organisatie en interne controle van de Treasuryfunctie uiteengezet. Daarbij ligt het
accent op de eenduidigheid omtrent de verdeling van de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Tot slot zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk
is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te maken en te houden.
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2
2.1
2.1.1

BEPALINGEN
Algemeen
Begrippenkader

Artikel 1
In dit Treasurystatuut wordt verstaan onder:
Beleggen en sparen

Het uitzetten van middelen die tijdelijk niet worden aangewend voor
de uitoefening van de onderwijstaak

(Financiële) Derivaten

Contract(en) met betrekking tot een transactie gericht op het beperken
van financiële risico’s, waarin is bepaald dat het moment waarop deze
transactie zal of kan plaatsvinden afhankelijk is van bepaalde
voorwaarden en dat de waarde van deze transactie afhankelijk is van één
of meer onderliggende activa, referentieprijzen of indices

Deposito

Niet-verhandelbare belegging bij een bank, waarbij een bedrag voor
een vaste periode tegen een vast rentepercentage wordt uitgezet

Externe toezichthouder

De Inspectie van het Onderwijs

Financiële onderneming

Onderneming als bedoeld in de Wet of het financieel toezicht die het
bedrijf van kredietinstelling c.q. bank mag uitoefenen,
beleggingsdiensten mag verlenen, beleggingsinstellingen mag beheren,
rechten van deelneming in een beleggingsmaatschappij mag aanbieden,
of het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen

Financiering

Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode
van minimaal één jaar

Geldstromenbeheer

Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel
binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden
(betalingsverkeer)

Intern liquiditeitsrisico

De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en
meerjareninvesteringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen
afwijken van de verwachtingen

Instelling

Het bevoegd gezag of bestuur van een door de minister bekostigde
instelling of school als bedoeld artikelen 1.3.1, 1.3.2a en 1.3.3 van de Wet
Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Interne toezichthouder

Toezicht als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs,
artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, artikel 1 van de Wet op het
voortgezet onderwijs, met uitzondering van de onderwijsaanbieders,
bedoeld in titel II, afdeling II, van die wet, artikel 1.1.1, onder b, van de
WEB, artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderwijs en niet aangewezen op grond van artikel 45, eerste of derde
lid, van de Comptabiliteitswet 2001

Kasgeldlimiet

Een bedrag op basis van de Wet Fido ter grootte van een percentage
van het totaal van de jaarbegroting van de Stichting bij aanvang van het
jaar

Kasstroomprognose

Liquiditeitsplanning voor de korte termijn en de financieringsplanning
voor de lange termijn
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Koersrisico

Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde
verminderen door negatieve koersontwikkelingen

Kredietrisico

De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het
niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de (tegen)partij
als gevolg van insolventie, deficit of deconfiture

Lidstaat

Staat die lid is van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij
de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

Liquiditeitsbeheer

Het aantrekken en uitzetten van middelen voor een periode tot één
jaar

Liquiditeitsplanning

Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en
uitgaven ingedeeld naar aard en tijdseenheid

Liquiditeitstypische looptijd

Totale looptijd van een lening c.q. belegging

Margin call

Het storten van een zekerheid om een uitstaande positie af te dekken

Minister

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Obligatie

Verhandelbare schuldbekentenis als onderdeel van een obligatielening, uitgegeven door een overheid of bedrijf

Overige middelen

Alle gelden waarover een instelling beschikt, niet zijnde publieke
middelen

Payer swap

Renteswap waarbij de betaler een vaste rente betaalt en een variabele
rente ontvangt

Publieke middelen

Middelen/gelden verkregen ten laste van de Rijksbegroting of
anderszins uit hoofde van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen
verkregen middelen/gelden, alsmede de opbrengsten daarvan,
waarover een instelling de beschikking heeft gekregen om de wettelijke
taak te verrichten

Rating

Taxatie van de kredietwaardigheid van een (financiële) onderneming of
van een land

Rentecap

Financieel derivaat c.q. overeenkomst bij een financiering, waarbij de
leningnemer tegen betaling van een geldsom gedurende een vooraf
overeengekomen periode de garantie van een maximaal te betalen
rentetarief verkrijgt

Renterisico

Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële)
resultaten van de Stichting door rentewijzigingen

Renterisiconorm

Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet Fido gefixeerd
percentage van het totaal van de vaste schuld van de Stichting dat bij
de realisatie niet mag worden overschreden

Renteswap

Financieel derivaat om renterisco’s te beheersen of af te dekken

Rentetypische looptijd

Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op
basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de
verstrekker van de geldlening niet-beïnvloedbare, constante
rentevergoeding

Rentevisie

Toekomstverwachting over de renteontwikkeling

Risicomijdend beleggen
en sparen

Beleggen en sparen, waarbij het behoud van de hoofdsom door een
financiële onderneming gegarandeerd is, alsmede openbare en
onderhandse leningen uitgegeven door een financiële onderneming
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Saldobeheer

Het beheer van de dagelijkse saldi op de bankrekeningen

Solvabiliteitsratio

Het in een lidstaat voorgeschreven minimumniveau aansprakelijk
vermogen van een (financiële) onderneming tegenover aangehouden
naar risicograad gewogen activa

Solvabiliteitsratio van 0%

Status die door een bancaire toezichthouder in een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie
uitgebreid met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) aan het
schuldpapier van een instelling kan worden toegekend. Deze status
houdt in dat een bank voor een desbetreffend papier geen (0%) reserves
behoeft aan te houden

Treasuryfunctie

De Treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het
besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht
houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de
financiële posities en de hieraan verbonden risico’s

Uitzetting

Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf
overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen
hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende
uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer

Waardepapieren

Documenten met een geldwaarde, zoals een bewijs van een aandeel of
obligatie of een derivaat
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2.1.2

Doelstellingen van de Treasuryfunctie

Artikel 2
De Treasuryfunctie van de Stichting dient tot:
1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen defensieve en risicomijdende
condities;
2. Het beschermen van stichtingsvermogen- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële
risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities;
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de
limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut;
5. Het opzetten en onderhouden van een goede en efficiënte financiële infrastructuur;
6. Het realiseren van adequate informatiestromen ter ondersteuning van het beleid;
7. Het beschrijven van een AO/IC en beveiliging voor het saldobeheer en financiering van de
Stichting;
8. Het voldoen aan wettelijke regelingen van het ministerie van OCW.

2.2
2.2.1

Risicobeheer
Uitgangspunten risicobeheer

Artikel 3
Voor het risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:
1. Het uitgangspunt van het beleid voor het financieel risico is defensief en risicomijdend;
2. De Stichting mag leningen of garanties uit hoofde van de onderwijstaak uitsluitend verstrekken
aan door de Raad van Toezicht goedgekeurde derde partijen;
3. De Stichting mag leningen of garanties uit hoofde van zijn werkgeverspositie uitsluitend
verstrekken aan door de Raad van Toezicht goedgekeurde derde partijen;
4. De Stichting kan middelen uitzetten uit hoofde van de Treasuryfunctie indien deze uitzettingen
een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen
van risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen
en limieten van dit Treasurystatuut;
5. De Stichting is een niet-professionele belegger en laat zich als zodanig aanmerken door een
financiële instelling bij het aantrekken van leningen en het beleggen van tijdelijke overtollige
middelen al dan niet in combinatie met financiële derivaten;
6. Omdat de Stichting als niet-professionele belegger is aangemerkt, wordt bij het afsluiten van een
financieel derivaat met de financiële onderneming een raamovereenkomst als opgenomen in
bijlage I van de RBLD 2016 afgesloten;
7. Bij het aangaan van een derivatenovereenkomst moet een overeenkomst worden afgesloten zoals
opgenomen in bijlage II van de RBLD 2016.
2.2.2

Renterisicobeheer

Artikel 4
1. De kasgeldlimiet overschrijdt niet de 8% van de jaarbegroting;
2. De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet Fido;
3. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de
liquiditeitsplanning;
4. De rente-typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel
mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
5. Binnen de kaders gesteld onder lid 3 en lid 4, streeft de Stichting tevens naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen;
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6.

7.
8.

9.

Om renterisico’s af te dekken, kunnen financiële derivaten worden afgesloten. Dit is slechts
toegestaan voor het beperken van opwaartse renterisico’s bij leningen. Er worden alleen
rentecaps of payer swaps gehanteerd. Derivaten waarbij sprake is van den margin call worden niet
afgesloten, vanwege het mogelijke liquiditeitsrisico dat hiermee gepaard gaat;
Derivaten worden conform het Treasurystatuut afgesloten en vooraf ter kennisneming aan de Raad
van Toezicht toegezonden;
Bij het afsluiten van een financieel besluit neemt de Stichting in ieder geval de volgende contractuele
voorwaarden in acht:
- er worden geen clausules opgenomen die op enigerlei wijze de uitvoering van het toezicht
op de instelling belemmeren;
- er worden geen additionele eenzijdige opzeggingsmogelijkheden of andere beperkende
voorwaarden vanuit de financiële onderneming opgenomen;
- er worden geen derivaten met margin calls afgesloten;
Bij derivaten worden de volgende zaken in achtgenomen:
- Een derivaat wordt slechts in (gelijktijdige) combinatie met een onderliggende lening
afgesloten;
- De nominale waarde van het derivaat is niet groter dan de onderliggende lening;
- Leningen gekoppeld aan derivaten worden niet eerder afgelost dan de looptijd van het
derivaat;
- Bij het ontstaan van een niet-effectieve positie neemt het College van Bestuur direct contact
op met de Raad van Toezicht en de externe toezichthouder.

2.2.3

Koersrisicobeheer

Artikel 5
1. De Stichting beperkt de koersrisico’s op uitzettingen uit hoofde van treasury, door daarbij, bij
voorkeur, de volgende producten te hanteren: rekening-courant, spaarrekening, obligaties,
deposito’s en garantieproducten;
2. Tevens beperkt de Stichting de koersrisico’s door conform artikel 7 de looptijd van de uitzettingen
af te stemmen op de liquiditeitsplanning.
2.2.4

Kredietrisicobeheer

Artikel 6
1. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury geldt dat uitzettingen bij voorkeur plaats
vinden bij de huisbankier;
2. Middelen worden alleen dan uitgezet indien er minimaal een hoofdsomgarantie wordt
overeengekomen.
2.2.5

Liquiditeitsrisicobeheer

Artikel 7
De Stichting beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een
korte termijn liquiditeitsplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een meerjarige financieringsplanning
met een looptijd van minimaal 5 jaar.
2.2.6

Valutarisicobeheer

Artikel 8
Valutarisico’s worden uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te
garanderen in de munteenheid Euro.
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2.3
2.3.1

Stichtingsfinanciering
Financiering

Artikel 9
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende
uitgangspunten:
1. Financieringen worden enkel aangetrokken voor de uitoefening van de onderwijstaak of
randvoorwaardelijke activiteiten;
2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de
beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico’s en het
renteresultaat te optimaliseren; Ingeval van huisvesting wordt financiering met externe
financieringsmiddelen wordt op basis van de lange termijnprognose en -plannen en afhankelijk van
de rentestand en prognose vastgesteld;
3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn leningen of garantieproducten.
2.3.2

Kort- en langlopende uitzettingen

Artikel 10
De voor lopende betalingen benodigde middelen worden niet uit- of vastgezet1:
1. In de vorm van waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0 procent geldt;
2. Al dan niet tegen waardepapieren bij financiële ondernemingen in lidstaten in vormen
waarvan de hoofdsom bij opname intact is;
3. In de vorm van derivaten.
Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de Treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer
geldt dat deze wordt gedaan onder de in artikel 4, 5 en 6 genoemde voorwaarden.
2.3.3

Relatiebeheer

Artikel 11
De Stichting beoogt het realiseren van veilige, zekere en marktconforme condities voor af te nemen
financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
1. Bankrelaties en hun bancaire condities worden ten minste eens in de 4 jaar beoordeeld;
2. Financiële ondernemingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen,
verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht2 te vallen,
zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Verzekeringskamer;
3. Instellingen voor wiens waardepapier een solvabiliteitsratio van 0% geldt;
4. Financiële instellingen hebben ten minste een single A-rating afgegeven door tenminste twee van
de drie ratingsbureaus Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch3;
5. Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en
daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

1

Cf. art. 3 lid 2 van de Regeling beleggen, lenen en derivaten.

2

Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen,

3

Hiermee wordt voldaan aan art. 4 lid 1 van de Regeling beleggen, lenen en derivaten.

IJsland en Liechtenstein.
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2.4

Liquiditeitsbeheer

2.4.1

Geldstromenbeheer

Artikel 12
Om de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt:
1. Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen van de onderscheidenlijke bankrekeningen en
de liquiditeitsplanning op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de
liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen op korte termijn tijdig
kunnen worden nagekomen;
2. Het betalingsverkeer bij voorkeur elektronisch uitgevoerd bij c.q. door één bank.
2.4.2

Saldo- en liquiditeitsbeheer

Artikel 13
Voor het saldobeheer en het liquiditeitsbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
1. De Stichting streeft naar concentratie van de liquiditeiten;
2. Indien een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de Stichting kortlopende middelen aantrekken. Hierbij
wordt, conform artikel 4 lid 1, de kasgeldlimiet niet overschreden;
3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn: kasgeldleningen en
kredietlimiet op rekening courant;
4. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn:
spaarrekeningen en deposito’s.
2.4.3

Financiële infrastructuur

Artikel 14
De Stichting houdt bij de huisbankier o.a. de volgende bankrekeningen aan:
Rekening

Functie

Betaalrekening (rekening-courant)

Exploitatierekening

Spaarrekening

Renterekening overtollige middelen

Voor de (bank)rekeningen gelden de volgende saldilimieten;
Rekening

Saldo maximaal

Saldo minimaal

Kas Financiële
Administratie

2.000

500

Betaalrekening

8% van de
Begroting

0

Spaarrekening

Geen limiet

0
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Bij overschrijding van de limieten worden saldi overgeboekt naar de volgende doelrekening volgens
onderstaand schema:

2.4.4

Bronrekening

Doelrekening

Kas
Betaalrekening

Betaalrekening
Spaarrekening

Financiële beheershandelingen

Artikel 15
Onder financiële beheershandelingen wordt verstaan de betalingen die gedaan worden voor de
uitvoering van de onderwijstaak of randvoorwaardelijke activiteiten.
1. Kasbetalingen op deugdelijke kasbewijzen (gelimiteerde redenen);
2. Bankbetalingen op facturen;
3. (Internet)Betalingen met credit card;
4. Automatische afschrijving door derden.
De betalingen worden geautoriseerd zoals vastgelegd in de procuratieregeling van de Stichting. Met
betrekking tot het kasverkeer is een procedure beschreven met daarin onder andere het maximum
kassaldo.

2.5
2.5.1

Administratieve organisatie en interne controle
Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

Artikel 16
In het kader van de Treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van
administratieve organisatie en interne controle:
1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze
schriftelijk vastgelegd;
2. Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat nader schriftelijk vastgelegd;
3. Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste
voorwaarden:
a. de uitvoering en de controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen;
b. ieder betalingsvoorstel wordt door de leidinggevende (budgethouder) gecontroleerd en voor
akkoord geparafeerd;
c. elke betaling (transactie) wordt door het College van Bestuur geautoriseerd, nadat door de
administratie het betalingsvoorstel op akkoord van de budgethouder en juiste crediteur
(inclusief bankrekeningnummer) is gecontroleerd;
d. declaraties door het College van Bestuur worden gerapporteerd aan de Raad van Toezicht en
afgetekend door de voorzitter van de Raad van Toezicht;
4. Een transactie wordt onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft
afgesloten;
5. Instrumenten/hulpmiddelen voor elektronisch betalingsverkeer worden gescheiden bewaard;
6. Onderhandelingen met bancaire relaties worden door minimaal twee functionarissen gevoerd.
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2.5.2

Deelfuncties van de Treasuryfunctie

Artikel 17
Dit Treasurystatuut onderkent de volgende deelfuncties:
1. Ontwikkelen treasurybeleid;
2. Uitvoeren van Treasuryfunctie;
a. Betalingen (factuur, creditcardbetaling, internet, automatisch, chartaal);
b. Aangaan financiële contracten (uitzettingen en leningen);
c. Onderhandelingen met bancaire relaties;
d. Saldibeheer;
e. Liquiditeitsplanning;
3. Bewaken kwaliteit treasury-uitvoering;
4. Informatievoorziening:
a. Onderling tussen functionarissen;
b. Volledige, juiste en tijdige aanlevering aan de (financiële) administratie;
c. Rapportage en verantwoording aan Raad van Toezicht door College van Bestuur;
d. Rapportage aan derden via het Bestuursverslag van beleid ROC Ter AA ten aanzien van de
beleggingen en leningen, de uitvoering van het beleid in de praktijk, de uitstaande beleggingen
en leningen en de aangetrokken en afgesloten leningen. Hierbij wordt:
i.
een vergelijking gemaakt met de gegevens van het voorgaande jaar;
ii.
van elke belegging jaarlijks gemeld op welk moment de belegging vrijvalt;
iii.
verantwoording afgelegd over het gebruik van derivaten, conform de ‘Regeling
jaarverslaggeving onderwijs’;
iv.
een rapportage over het Treasurystatuut opgenomen, waarin tenminste verslag
gedaan over: het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen, lenen en derivaten,
de soorten en omvang en de looptijden van de beleggingen, leningen en derivaten;
5. Administreren;
6. Evaluatie uitvoering treasury in vergadering Raad van Toezicht geïnitieerd door College van
Bestuur. Evaluatie vindt minimaal 1 maal per jaar plaats waarin aan de orde komt:
a. overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie;
b. prognose van de ontwikkelingen op de financiële markten (rentevisie);
c. resultaten ten opzichte van de begroting en het Treasuryplan;
d. de transacties die de afgelopen periode zijn aangegaan op de geld- of kapitaalmarkt.
2.5.3

Functionarissen

Artikel 18
Relevante functionarissen bij de Stichting in relatie tot de Treasuryfunctie:
Functie

Afkorting

Saldolimiet

Raad van Toezicht

RvT

Geen

College van Bestuur

CvB

€ 1.500.000

Directeur Finance & Control

FC

Directeur

Dir

Teamleider dienst
Administratie

TLA

€ 5.000

Medewerker financiële
administratie

Mdw

€ 1.000

Geen
€ 1.500.000 *

* : Directeur is alleen gezamenlijk bevoegd met een andere directeur
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2.5.4

Beveiliging

Artikel 19
Unieke instrumenten voor (internet)betaalverkeer, (pin)passen en nummers, worden gescheiden
bewaard bij/door ROC Ter AA. Gebruik hiervan is alleen toegestaan aan hiervoor gemandateerde
functionarissen.
2.5.5

Bevoegdheden

Artikel 20
1. De bevoegdheden in de Treasuryfunctie van de Stichting zijn in onderstaande tabel vastgelegd.
Verantwoordelijkheden zijn gegroepeerd rond de in artikel 15 genoemde ‘Financiële
beheershandelingen’;
2. Het door het College van Bestuur vastgestelde beleid wordt conform de reglementen ter advies
voorgelegd aan de externe accountant en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.
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Functie

Bevoegd

Autorisatie

Controle

Ontwikkelen treasurybeleid

CvB

RvT

Acc

Kasbetalingen op kasbewijzen

Mdw (1)

Gelimiteerde
lijst

Mdw (2)

Bankbetaling op facturen

Mdw (1)

CvB/Dir

Mdw (2)

Automatische afschrijving

Mdw

CvB/Dir

TLA

Saldibeheer (overschrijven van saldi tussen de rekening onderling)

Mdw

CvB/Dir

TLA

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Mdw (1)

CvB/Dir

Mdw (2)

(Internet)betalingen met credit card

CvB

Gelimiteerde
lijst

Mdw

Aangaan financiële contracten (uitzettingen en leningen)

FC

CvB

TLA

Onderhandelingen met bancaire relaties

FC/TLA

CvB

RvT

Liquiditeitsplanning

TLA

CvB

FC

Bankrekeningen openen, wijzigen of sluiten

TLA

CvB

FC

Bewaken kwaliteit treasurybeleid

CvB/FC

RvT

Acc

Uitvoering Treasuryfunctie
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Infoverstrekker

Info-ontvanger

Gegevens over materiële inkomsten en uitgaven i.v.m.
liquiditeitsplanning

CvB

Mdw,TLA

TLA, FC

Verstrekken van gegevens aan financiële administratie voor
verwerking in grootboek

CvB,FC,TLA

Mdw,TLA

TLA

Kasstroomprognose (over periode van 5 jaren)

CvB,FC,TLA

Mdw,TLA

TLA

De wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen publieke en
andere middelen

CvB,FC

Mdw,TLA

TLA

Liquiditeitsplanning

CvB,FC,TLA

Mdw,TLA

TLA,FC

Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf in begroting

CvB,FC,TLA

RvT

TLA,FC

Evaluatie treasuryactiviteiten in jaarrekening

CvB,FC,TLA

RvT

Acc

Verantwoording naar aanleiding van paragraaf d.m.v. Bestuursverslag

CvB

RvT

Acc

Informatie aan derden

CvB

RvT,OR,OCW

Lenings- en uitzettingsbesluiten

FC,TLA

CvB

Acc

Administreren

Mdw

TLA,CvB

TLA

Controle

Informatievoorziening

Opmerking:
In de kolom controle komen verschillende partijen voor. Zij hebben ook een verschillende controletaak. Zo zal Mdw controleren op juistheid en de Acc op rechtmatigheid.
Waar bij bevoegd Mdw (1) en bij controle Mdw (2) vermeld staat, betreft het 2 verschillende functionarissen in het kader van functiescheiding.

Treasurystatuut Definitieve versie
Vastgesteld door CvB en goedgekeurd door RvT d.d. 29 mei 2017

241 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

Pagina 13 van 17

Functie

Verantwoordelijkheden

Raad van Toezicht (RvT)

•
•
•
•

College van Bestuur (CvB)

•
•
•

•
•
Directeur Finance & Control

•
•
•
•
•
•

•

Teamleider Administratie

•
•

1e Medewerker/ medewerker
financiën

•
•
•

Externe accountant

•

Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid,
beleidskaders en limieten
Het vaststellen van de Treasuryfunctie in de begroting en de
jaarrekening
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering
hiervan
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het
treasurybeleid
Het zorgdragen voor juiste uitvoering van de door hem/haar
gemandateerde treasuryactiviteiten
Het mede uitvoeren van de Treasuryfunctie
Het uitvoeren van de activiteiten van de volgende deelfuncties:
het risicobeheer en stichtingsfinanciering (financiering, uitzetting
en relatiebeheer). Deze activiteiten moeten conform dit
Treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd
Het onderhouden van contacten met banken en overige
Financiële ondernemingen
Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit
bovenstaande deelfuncties
Het doen van beleidsvoorstellen en rapportages aan het bestuur
op het gebied van de Treasuryfunctie
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen
Het uitvoeren van de aan haar / hem gemandateerde
treasuryactiviteiten conform het Treasurystatuut
Het beheren van de geldstromen, waaronder het opstellen van
liquiditeitsplanningen
Het rapporteren en transparant verantwoording afleggen aan het
bestuur over de uitvoering van het treasurybeleid
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de
informatievoorziening van de Treasuryfunctie en hierover
rapporteren aan het College van Bestuur
Het onderhouden van contacten met banken en overige
Financiële ondernemingen
Het beheren van de geldstromen, waaronder het opstellen van
liquiditeitsplanningen
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het
saldo- en liquiditeitsbeheer
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen
Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot kasbeheer
Het juist, volledig en tijdig administreren van de bezittingen,
schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven,
ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële
administratie
Het, in het kader van zijn reguliere controletaak, adviseren en
controleren omtrent de feitelijke naleving van het Treasurystatuut
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2.6
2.6.1

Slotbepalingen
Inwerkingtreding

Artikel 21
Dit Treasurystatuut treedt direct in werking nadat het CvB het heeft vastgesteld.
2.6.2

Citeertitel

Artikel 22
Dit Treasurystatuut wordt aangehaald als ‘Treasurystatuut Stichting Regionaal Opleidingscentrum Ter
AA’.

Treasurystatuut Definitieve versie
Vastgesteld door CvB en goedgekeurd door RvT d.d. 29 mei 2017

Pagina 15 van 17

Bijlage 12

Vergoeding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (met dienstbetrekking):
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Vergoeding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (met dienstbetrekking):
De Wet Normering Topinkomens (WNT) maakt
gebruik van bezoldigingsklassen die worden
bepaald op basis van zogenoemde ‘complexpunten’. Deze complexpunten zijn een indicator voor de bestuurlijke complexiteit van de
instelling en kennen 3 criteria:
1. gemiddelde totale baten per
kalenderjaar (6 complexpunten);
2. gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of
studenten (3 complexpunten);
3. gewogen aantal onderwijssoorten of
–sectoren (5 complexpunten).
Voor ROC Ter AA is daarmee het totale aantal
complexpunten door de Raad van Toezicht
vastgesteld op 14 en daarmee valt de beloning
van CvB, RvT en (eventuele) topfunctionarissen
in klasse E.

Mevrouw
I. Janssen Reinen
2021
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband
Dienstbetrekking
Bezoldiging

Voorzitter CvB Voorzitter CvB
01/01 - 31/12 01/07 - 31/12
1,0
ja

1,0
ja

145.305
22.490
167.795

71.251
10.552
81.803

177.000

85.464

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

167.795
N.v.t.

81.803
N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloning op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
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2020

Vergoeding toezichthouders
2021

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2021

De heer
P.A.M. van Esch

De heer
drs. A.J.M. Broeren

Mevrouw
S.H. van Gent

De heer
P.M.L. Tijssen

Voorzitter
01/01 - 31/12

Lid
01/01 - 31/12

Lid
01/07- 31/12

Lid
01/05- 31/12

Totale bezoldiging

13.550

9.855

4.928

6.570

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

26.550

17.700

8.923

11.881

0

0

0

0

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

-/- onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag

2020

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2020

De heer
P.A.M. van Esch

De heer
drs. A.J.M. Broeren

Mevrouw
S.H. van Gent

De heer
P.M.L. Tijssen

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging
Totale bezoldiging

12.100

8.800

N.v.t.

N.v.t.

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

25.500

17.000

N.v.t.

N.v.t.
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Vergoeding toezichthouders
2021
Functiegegevens

Mevrouw
M.H.W. van Doorn

De heer
mr. D. Zoomer

Mevrouw
M.C.T. Fiers

Lid

Lid

Lid

01/01 - 31-12

01/01 - 30/04

01/01 - 31/10

9.855

3.285

8.213

17.700

5.819

14.742

0

0

0

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling
in 2021
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag

2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2020

Mevrouw
M.H.W. van Doorn

De heer
mr. D. Zoomer

Mevrouw
M.C.T. Fiers

Lid

Lid

Lid

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

247 ROC Ter AA Jaarverslag 2021

8.800

8.800

8.800

17.000

17.000

17.000

Bijlage 13

Balansstaten Stichting Beheer Onderhoud KML,
Industrieel Praktijkcentrum en MBO Automotive Center
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Balansstaten Stichting Beheer Onderhoud KML,
Industrieel Praktijkcentrum en MBO Automotive Center
Balans Stichting Beheer OKM per 31
december 2021(na Resultaatbestemming)

Balans

31-12-2021

31-12-2020

Financiële vaste activa

0

0

Vaste activa

0

0

Vorderingen

102.558

9.688

Liquide middelen

1.082.921

1.228.135

Vlottende activa

1.185.479

1.237.823

1.185.479

1.237.823

0

0

1.041.600

1.027.409

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

143.879

210.414

1.185.479

1.237.823

Totaal Activa
Eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal Passiva

Staat van baten en lasten Stichting
Beheer OKM over 2021

Staat van Baten en lasten

Begroting
2021

Realisatie
2020

Overige baten

870.931

828.189

681.896

Totaal Baten

870.931

828.189

681.896

Huisvestingslasten

761.425

716.553

591.854

Overige instellingslasten
Totaal Lasten

105.771
867.196

106.636
823.189

90.052
681.906

3.735

5.000

-10

-3.735

-5.000

10

0

0

0

Saldo Baten en Lasten
Saldo financiële baten en lasten
Nettoresultaat
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Realisatie
2021

Industrieel Praktijk Centrum (IPC) B.V.

Balans

Balans Industrieel Praktijk Centrum (IPC)
per 31 december 2021 (Geconsolideerd,
na Resultaatbestemming)

Materiële vaste activa
Vaste activa

31-12-2020
1.270.638

0

0

1.259.450

1.270.638

35.685

67.566

Liquide middelen

169.784

77.794

Vlottende activa

205.469

145.360

1.464.919

1.415.998

Eigen vermogen

20.000

20.000

Eigen vermogen

20.000

20.000

1.444.919

1.395.998

1.464.919

1.415.998

Totaal Activa

Kortlopende schulden
Totaal Passiva

Baten en Lasten
Rijks- en overige overheidsbijdragen

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

0

0

25.325

Overige baten

400.480

370.983

433.755

Totaal Baten

400.480

370.983

459.080

398

0

11.702

Personele lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa

14.126

60.712

10.953

Huisvestingslasten

261.481

210.183

257.769

Overige lasten

119.065

96.500

178.541

Totaal Lasten

395.070

367.395

458.965

Saldo Baten en Lasten

5.410

3.589

115

Saldo Financiële baten en lasten

-5.410

0

-115

0

3.589

0

Nettoresultaat
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1.259.450

Financiële vaste activa

Vorderingen

Staat van baten en lasten Industrieel Praktijk
Centrum over 2021(Geconsolideerd)

31-12-2021

Balans Industrieel Praktijk Centrum (IPC)
per 31 december 2021
(Enkelvoudig, na Resultaatbestemming)

Balans
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa

31-12-2020
1.208.012
228.324

200.001
1.408.013

0

0

Liquide middelen

594

782

Vlottende activa

594

782

1.436.930

1.408.795

Eigen vermogen

20.000

20.000

Eigen vermogen

20.000

20.000

1.416.930

1.388.795

1.436.930

1.408.795

Totaal Activa

Kortlopende schulden
Totaal Passiva

Baten en Lasten
Rijks- en overige bijdragen

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

0

0

0

Bijdrage Stichting ROC Ter AA

193.189

182.983

285.159

Totaal Baten

193.189

182.983

285.159

0

0

0

Personele lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Overige lasten

0

46.800

0

168.505

136.183

145.060

24.684

0

140.099

193.189

182.983

285.159

Saldo Baten en Lasten

0

0

0

Saldo Financiële baten en lasten

0

0

0

Nettoresultaat

0

0

0

Totaal Lasten
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1.208.012

1.436.336

Vorderingen

Staat van baten en lasten Industrieel
Praktijk Centrum over 2021 (Enkelvoudig)

31-12-2020

MBO Automotive Center (MAC) B.V.

Balans

Balans MBO Automotive Center (MAC) B.V.
per 31 december 2021
(na Resultaatbestemming)

Materiële vaste activa

102.876

125.252

Vaste activa

102.876

125.252

Vorderingen

171.367

135.131

Liquide middelen

338.382

254.024

Vlottende activa

509.749

389.155

Totaal Activa

612.625

514.407

556.647

500.002

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

55.978

14.405

612.625

514.407

Eigen vermogen

Totaal Passiva

Staat van baten en lasten MBO
Automotive Center (MAC) B.V. over 2021

Staat van Baten en lasten

Rijks- en overige overheidsbijdragen

Realisatie
2021

31-12-2020

Begroting
2021

Realisatie
2020

0

0

50.649

Overige baten

471.227

376.000

297.192

Totaal Baten

471.227

376.000

347.841

795

0

23.403

Personele lasten
Afschrijvingen

28.252

27.823

21.905

Huisvestingslasten

185.952

148.000

225.418

Overige instellingslasten

188.762

193.000

76.883

Totaal Lasten

403.761

368.823

347.609

67.466

7.177

232

-825

0

-232

-9.996

0

0

56.645

7.177

0

Saldo Baten en Lasten
Saldo financiële baten en lasten
Belastingen
Resultaat
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31-12-2021

Kasstroomoverzicht MBO Automotive
Center (MAC) B.V. over 2021

Kasstroomoverzicht
Saldo Baten en Lasten

31-12-2021

31-12-2020

57.470

232

28.252

21.905

0

0

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties Voorzieningen
Veranderingen in Vlottende middelen:
- Vorderingen

-36.236

105.091

- Schulden

41.573

8.841

Subtotaal Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

91.059

136.069

Financiële baten

1

0

Financiële lasten

-826

-232

Subtotaal Kasstroom uit operationele activiteiten

90.234

135.837

(Des)Investeringen Materiële vaste Activa

-5.876

-38.950

0

0

-5.876

-38.950

Mutatie Liquide middelen

84.358

96.887

Beginstand Liquide middelen

254.024

157.137

(Des)Investeringen Financiële vaste Activa
Subtotaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie Liquide middelen
Eindstand Liquide middelen
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84.358

96.887

338.382

254.024

kijk
verder
kom
verder

www.roc-teraa.nl

