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Voorwoord
Voor u ligt het geïntegreerd jaardocument van het Clusius College met hierin de verslagen over
2019 van de raad van toezicht en van de medezeggenschapsorganen, het bestuursverslag over
2019 en de jaarrekening 2019.
Met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen in Noord-Holland leidt het Clusius College op voor
leven en werken in een groene wereld. Hierbij zetten we de (groene) leefomgeving, duurzaamheid
en voedsel – en de productie ervan – centraal.
Dit jaardocument 2019 heeft als titel Groen, de basis voor een kleurrijke toekomst meegekregen.
Dit is ons motto, als onderdeel van onze nieuwe, eind 2019 vastgestelde visie. Een visie
gebaseerd op drie waarden: betrokkenheid, kwaliteit en plezier.
We maken een paar jaar door waarin het leerlingenaantal in het vmbo en het studentenaantal in
het mbo afnemen, met als belangrijkste oorzaak de demografische krimp. Omdat het aantal
leerlingen en studenten voor het grootste deel de hoogte van de rijksbijdrage bepaalt, moet het
aantal medewerkers (de ‘formatie’) meebewegen met deze aantallen. Evenals in voorgaande jaren
vingen we in 2019 – en naar we verwachten ook in 2020 – deze terugloop op zonder gedwongen
ontslagen.
De daling van het aantal leerlingen en studenten is een belangrijke reden om de samenwerking te
versterken, zowel met andere scholen en het werkveld in de regio als landelijk binnen het groen
onderwijs.
De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in de herziening van ons mbo en van ons
vmbo. Deze trajecten hebben we afgesloten en we bevinden ons nu in de fase van
doorontwikkeling en verdere verbetering.
Het (verder) vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en werken aan de kwaliteitscultuur in het
Clusius College zijn majeure thema’s waaraan we de komende jaren werken. Een specifiek
onderdeel hiervan is de verbetering van de kwaliteit van de examinering, de examens en de
examenorganisatie in zowel het mbo als het vmbo. Verdere professionalisering op alle gebieden
en voor alle medewerkers is hiervoor randvoorwaardelijk.
In het najaar van 2018 hebben we de Kwaliteitsagenda mbo 2019-2022 ingediend, waarin het
strategisch beleid voor het mbo voor de komende jaren is vastgelegd, waarin naast
bovengenoemde thema’s (kwaliteitsbewustzijn en examinering) ook een aantal landelijke thema’s,
dat door de minister is meegegeven in de regeling, voor onze situatie uitgewerkt is. Dit plan is in
het voorjaar van 2019 goedgekeurd.
In 2019 is de nieuwe beleidscyclus vastgesteld, waarin alle essentiële elementen van ons beleid,
inclusief planning en control en verantwoording, een plek krijgen in een vierjaarlijkse cyclus, met
daarbinnen een jaarlijkse en tweejaarlijkse cyclus. Deze cyclus krijgt z’n beslag vanaf 2020.
De nieuwe visie wordt verder uitgewerkt in een visie op onderwijs en op werkgeverschap, met
daarin kwaliteit als rode draad.
Landelijk is er sprake van een nieuwe fase: het groen onderwijs is inmiddels ingebed in het
ministerie van OCW en de bezuinigingen op het mbo zijn met ingang van 2019 van de baan.
Met de minister van LNV heeft het groen onderwijs – AOC’s, hbo en Wageningen UR – middels
het Groenpact, samen met het bedrijfsleven een inhoudelijke agenda opgesteld voor de komende
jaren, waarin onder andere de in 2018 gepresenteerde visie van de minister een inhoudelijke
vertaling krijgt in het onderwijs. Binnen het Groenpact worden ook de Centra voor Innovatief
Vakmanschap voortgezet in de vorm van praktijkclusters die het hele groen onderwijs bestrijken.
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Een afgeleide van het geïntegreerd jaardocument is onze jaarimpressie ‘Clusius in beeld’, die
alleen digitaal verspreid wordt en bedoeld is voor een breed publiek, zowel intern als extern.
Middels infographics en sfeerbeelden worden activiteiten, cijfers en resultaten op hoofdlijnen
gepresenteerd en toegelicht. Clusius in beeld (2019) is voor de zomer van 2020 beschikbaar via
www.clusius.nl.
Op basis van de uitgebreide inhoudsopgave van dit document kan elke lezer zelf bepalen welke
informatie voor haar of hem het meest interessant en relevant is.
We nodigen u als lezer graag uit om te reageren op dit geïntegreerd jaardocument 2019
(cvb@clusius.nl).

Alkmaar, 19 mei 2020

M.H. van Tilburg
Voorzitter college van bestuur
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G.P. Oud
Lid college van bestuur
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Inleiding
In deze inleiding wordt een aantal thema’s, dat in het vervolg van dit document uitgebreider aan de
orde komt, uitgelicht.
Ontwikkeling van ons onderwijs
Ons mbo blijft in beweging. Enerzijds vanwege wet- en regelgeving (o.a. keuzedelen,
certificaten, mbo-verklaring, derde leerweg) en anderzijds omdat we ons mbo steeds verder
willen en moeten doorontwikkelen, zowel voor wat betreft onderwijsinhoud, werkvormen,
examinering, als organisatie en aansturing.
Omdat we veel opleidingen en opleidingsvarianten verzorgen voor een relatief klein aantal
studenten, werken we steeds meer als één mbo op het gebied van programmering, begeleiding
van de beroepspraktijkvorming, resultatenstructuur, projectmatig werken (regioleren) en
aansturing. Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er één managementteam (MT) (directeuren
en teamleiders) in het mbo en zijn de drie mbo-directeuren collegiaal verantwoordelijk voor het
hele mbo. Daarmee worden onder meer de kwaliteit van het onderwijs verbeterd en de interne
doelmatigheid en efficiëntie vergroot.
In het vmbo is het meerjarig project ‘herziening vmbo’, gericht op afstemming tussen
vestigingen (programma, leermiddelen, examinering, etc.), afgerond. De Clusiusbrede
vakwerkgroepen, met vertegenwoordigers van alle vestigingen, blijven actief en pakken nieuwe
ontwikkelingen op. Mede als gevolg van en middelen uit het door de overheid ondersteunde
programma Sterk techniekonderwijs, wordt in het Clusius College sterk ingezet op
Techniek & Technologie.
Vergroting van doorstroom van ons eigen vmbo naar ons mbo is een van de speerpunten voor
zowel het vmbo als mbo.
Belangrijke ontwikkelingen
(Voorbereidend) beroepsonderwijs kan alleen maar floreren als het ingebed is in de regio.
Het Clusius College slaagt er steeds beter in om een duurzame verbinding met de regio te
maken. Onze vmbo-vestigingen zijn belangrijk in de gemeente en regio waarin zij gevestigd zijn.
Op allerlei manieren – projecten, activiteiten, stages – zijn er verbindingen met de gemeenten,
met maatschappelijke organisaties en met bedrijven.
Met onze afdeling Projecten en met ons mbo participeren we in tal van regionale en landelijke
samenwerkingsverbanden en PPS-projecten (publiek-private samenwerking). In paragraaf 2.13
worden deze uitgebreid beschreven.
Duurzaamheid en gezondheid spelen een steeds grotere rol in ons onderwijs.
Rookvrije scholen, gezonde schoolkantines en het promoten van een gezonde leefwijze hebben
geleid tot tal van erkenningen voor onze scholen door externe organisaties.
Daarnaast anticiperen we hier, waar mogelijk, op in onze bedrijfsvoering.
Kwaliteit van ons onderwijs
Een goede kwaliteit van het onderwijs leidt tot tevreden leerlingen, studenten, ouders en
leerbedrijven en leidt tot tevredenheid bij het beroepenveld waarin onze gediplomeerde mbo’ers
komen te werken.
Onze vestiging in Castricum gaat in 2020 op voor verlenging van de status ‘excellente school’
voor alle drie de leerwegen.
De tekortkomingen die de inspectie in het mbo constateerde in het vierjaarlijkse
inspectieonderzoek Staat van de instelling in 2018 zijn nagenoeg alle weggewerkt. In het vmbo
staan alle leerwegen van alle vestigingen ‘op groen’.
Het Clusius College heeft zich in 2018 aangesloten bij het Kwaliteitsnetwerk mbo. De eerste
audit vanuit dit netwerk heeft in 2019 plaatsgevonden.
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Personeel
Met de terugloop van het aantal leerlingen en studenten als gevolg van demografische krimp
moet ook het personeelsbestand meebewegen. Met de aanpak daarvan zijn we in het
schooljaar 2017-2018 gestart en dit heeft een vervolg gekregen in de schooljaren 2018-2019 en
2019-2020. Tegelijkertijd is een grote uitdaging voor de komende jaren om medewerkers te
behouden en soms – zeker voor een aantal vakgebieden in zowel vmbo als mbo – ook te
vinden.
We merken dat het Clusius College een aantrekkelijke werkgever is en zullen hier voortdurend
in moeten blijven investeren. Dit betekent enerzijds aandacht voor de instroom van jonge
docenten – middels het bieden van stageplaatsen, samenwerking binnen opleidingsscholen,
uitstekende begeleiding – en van zij-instromers en anderzijds onze zittende medewerkers
voldoende uitdaging en goede ontwikkelingsmogelijkheden bieden.
Passend onderwijs, ontwikkelingen in het vmbo en mbo, gebruik van IT in de klas en
gedifferentieerd lesgeven, vragen om voortdurende ontwikkeling van medewerkers en
facilitering hiervan door het Clusius College.
Ook duurzame inzetbaarheid van medewerkers in elke fase van hun loopbaan is een niet
aflatend aandachtspunt. Het tegengaan van werkstress en uitval zijn hierbij speerpunten.
Bedrijfsvoering
Onze administratieve organisatie en interne beheersing zijn op orde, zo concludeert ook de
accountant al enkele jaren. Financieel zijn we gezond (zie ‘Financieel resultaat 2019’). In Hoorn
bereiden we nieuwbouw van het mbo-gebouw en andere aanpassingen voor, die in de
komende jaren gerealiseerd zullen worden.
Stap voor stap krijgen we ook grip op de ondersteunende systemen voor ons onderwijs.
Voor de bekostiging en bedrijfsvoeringsaspecten is er al enige jaren een adequate interne audit.
Financieel resultaat 2019
Uit de jaarrekening blijkt dat het Clusius College het financiële jaar afsluit met een positief
resultaat van € 1.034.000 waar een positief saldo van € 611.000 begroot was. Inhoudelijke
toelichting hiervan is opgenomen in deel B van dit document. In 2020 is een negatief resultaat
van € 243.000 voorzien.
Het jaar 2019 was ook het jaar van de overgang van het groen onderwijs naar het ministerie
van OCW. Dit betekende tevens dat de bezuinigingen op het groene mbo – een negatief
verschil in bekostiging van ruim € 1.000 per student ten opzichte van het door OCW bekostigde
mbo – met ingang van 2019 opgeheven zijn.
Leerlingen- en studentenaantallen
In 2019 is, evenals in 2018, door goede aanmeldingen het leerlingenaantal in het vmbo minder
gedaald dan we geprognosticeerd hadden. Omdat er een groot cohort in het vierde leerjaar het
vmbo verliet, was er wel sprake van daling van het aantal leerlingen.
Op basis van de aanmeldingen in het vmbo en omdat we goed zicht hebben op het aantal
leerlingen dat de komende jaren de scholen verlaat, kunnen we constateren dat we, bij
ongeveer gelijkblijvende aanmeldingen, nog tenminste tot en met schooljaar 2020-2021 te
maken zullen hebben met terugloop van het aantal leerlingen in het vmbo, zij het dat de afname
kleiner is dan in voorgaande jaren.
Ook het aantal studenten in het mbo is enigszins verminderd. Omdat ons marktaandeel in het
mbo aanzienlijk lager is dan in het vmbo en in het mbo ook de arbeidsmarkt voor
gediplomeerden een rol speelt bij de opleidingskeuze, is het prognosticeren van het aantal
studenten in het mbo aanzienlijk lastiger dan in het vmbo. We houden rekening met een lichte
daling van het aantal studenten in de komende jaren. Omdat wij veel opleidingen en
opleidingsvarianten aanbieden voor relatief weinig studenten, brengt deze ontwikkeling ook
doelmatigheidsvraagstukken met zich mee.
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Geïntegreerd jaardocument
Dit geïntegreerd jaardocument bestaat uit de verslagen van de raad van toezicht, de
ondernemingsraad (OR), de centrale ouderraad (COR) en de centrale studentenraad (CSR)1, het
bestuursverslag, de jaarrekening met een toelichting, de controleverklaring van de accountant en
overige gegevens die volgens wet- en regelgeving moeten worden toegevoegd.
Het bestuursverslag is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
1. Organisatie
2. Onderwijs
3. Personeel
4. Bedrijfsvoering
Met tabellen en grafieken op hoofdlijnen worden steeds de kwantitatieve gegevens op basis van
de kengetallen toegelicht. In de bijlagen zijn deze gegevens vaak uitgebreider terug te vinden.

1

Als gevolg van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) heeft het Clusius College sinds 2011 een
ondernemingsraad, een centrale studentenraad (voor het mbo) en een centrale ouderraad (voor het vmbo).
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Verslag over 2019 van de raad van toezicht
De raad van toezicht (RvT) is in 2019 zes keer bijeen geweest (februari, mei, juni, twee keer in
september en december).
Op 12 september was er een studiedag van de RvT en het college van bestuur (CvB) met een
bezoek aan Amsterdam Green Campus en in de middag een gesprek met het CvB over
samenwerking in Noord-Holland. Het tweede onderdeel van de middag was een zelfevaluatie
(zonder CvB). Eens in de twee of drie jaar betrekt de RvT een externe bij de evaluatie. Dit was het
geval in 2018.
De opbrengsten van de zelfevaluatie zijn en worden door de raad gebruikt in het onderling
functioneren en in de rol van de raad als toezichthouder, werkgever en adviseur van het CvB.
Samenstelling van de raad
De samenstelling van en taakverdeling binnen de raad waren in 2019 als volgt:
Eric Lücke
voorzitter, remuneratiecommissie en commissie OR
Marcella Bense
vicevoorzitter (tot medio 2019)
Robert Viëtor
vicevoorzitter (vanaf medio 2019), commissie OR,
commissie centrale studentenraad
Floor Dijkstra
remuneratiecommissie
Yvon van Saaze
commissie centrale ouderraad
Nico Verduin
commissie centrale ouderraad
Waronne Sint
trainee (vanaf medio 2019), commissie centrale studentenraad
In december heeft de raad, na twee zittingsperioden van vier jaar, afscheid genomen van
Marcella Bense. Robert Viëtor is benoemd tot vicevoorzitter. Waronne Sint is, vooralsnog voor een
periode van één jaar, als trainee toegetreden tot de RvT. Zij volgt als opleiding een aantal modules
van de VO-raad.
Besluiten
De RvT heeft in 2019 onder meer de volgende besluiten genomen:
 Goedkeuring geïntegreerd jaardocument 2018 (bestuursverslag en jaarrekening) mede op
basis van het accountantsverslag en het gesprek erover met de accountant.
 Herbenoeming van Robert Viëtor als lid RvT voor een periode van vier jaar.
 De vacature in de RvT na het vertrek van Marcella Bense wordt niet ingevuld; de raad gaat
verder met vijf leden. Mocht dit in de toekomst nodig of gewenst zijn, dan kan gekozen
worden voor uitbreiding naar zes leden.
 Goedkeuring van de begroting van 2020 en de meerjarenraming voor de navolgende jaren.
 Als uitvloeisel van de bijeenkomst in december heeft de raad begin januari 2020 de nieuwe
visie van het Clusius College goedgekeurd.
Themabijeenkomsten
Een of twee keer per jaar wordt de reguliere vergadering van de raad gecombineerd met een
themabijeenkomst.
In februari stond het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), afgenomen in het najaar van
2018, centraal. De resultaten van het MTO waren aanmerkelijk beter dan die van twee jaar eerder.
Vestigingsdirecteur Patricia Bleeker (Castricum) heeft toegelicht hoe zij in haar school omgaat met
de resultaten van het onderzoek.
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Overige besproken onderwerpen
De raad kan zijn toezichthoudende rol uitoefenen door – naast de begroting en het geïntegreerd
jaardocument – onder andere de volgende (bestaande) instrumenten, rapportages en
onderwerpen te beoordelen en bespreken:
 Risicoanalyse (RvT heeft geparticipeerd in de risico-inventarisatie).
 Bespreking boardletter accountant.
 (Financiële) meerjarenraming op basis van drie scenario’s.
 Kwaliteitsborging van het onderwijs en het interne toezicht hierop.
 Instellingsrapportage (vier keer per jaar) deze omvat:
o Financiële stand van zaken (o.a. staat van baten en lasten, huisvesting, liquiditeit);
o Personeel (o.a. ontwikkeling aantal fte, verzuim);
o Kwaliteit & onderwijs (aantallen leerlingen en studenten, inspectieonderzoeken,
opbrengsten, voortijdig schoolverlaten);
o Bedrijfsvoering, waaronder huisvesting;
o Resultaten tevredenheidsonderzoeken;
o Ontwikkeling actielijnen aan de hand van prestatie-indicatoren.
 De prognose van de aantallen leerlingen en studenten, mede in het licht van de
demografisch krimp.
 (Aanpak van) de overformatie.
 Lopende zaken aan de hand van schriftelijke mededelingen CvB, nieuwsbrieven, etc.
 De benchmark van de AOC’s (uitgevoerd door de MBO Raad).
 Het jaarverslag van de externe vertrouwenspersoon.
 De situatie m.b.t. de AOC’s:
o De overgang van het groen onderwijs naar het ministerie van OCW;
o Het opheffen van de AOC Raad per 31 maart 2019 en de start van het nieuwe
samenwerkingsarrangement Connect Groen (RvT keurt besluit CvB goed).
 De Kwaliteitsagenda mbo van het Clusius College (voortvloeiend uit het Bestuursakkoord).
 De (nieuwe) beleidscyclus.
Een van de belangrijkste onderwerpen van gesprek in de RvT-bijeenkomsten (juni, twee keer in
september en december) was de verkenning die het CvB met enkele andere onderwijsinstellingen
uitvoert naar samenwerking in Noord-Holland.
De raad van toezicht toetst het beleid aan de hand van de in het strategisch beleid opgenomen
actielijnen, doelstellingen en resultaten. Een evaluatie van deze doelstellingen en resultaten wordt
jaarlijks besproken in de raad.
Overige activiteiten
De belangrijkste overige activiteiten van de raad:
 De remuneratiecommissie heeft het jaarlijks gesprek met de leden van het CvB gevoerd.
 De voorzitter en een lid hebben gesproken met de ondernemingsraad, de
centrale ouderraad en de centrale studentenraad.
 Een vertegenwoordiger van de raad heeft bijeenkomsten van het Platform Raden van
Toezicht en VTOI (vereniging van toezichthouders) bezocht.
 Vestigingsbezoeken door de raad.
Aanwezigheid
In de volgende tabel is de aanwezigheid van de vergaderingen van de raad van toezicht
weergegeven. Het college van bestuur heeft alle bijeenkomsten bijgewoond. De overige
bijeenkomsten hebben betrekking op een themabijeenkomst (februari) en een studiedag
(september).
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Vergaderingen
Feb Mei Jun Sep Dec
Raad van toezicht

College van bestuur
B&O

De heer E. Lücke MBA FFP

Voorzitter

Mevrouw drs. M.C. Bense

Vicevoorzitter

De heer drs. R. Viëtor

Lid

Mevrouw F.R. Dijkstra

Lid

De heer N. Verduin

Lid

Mevrouw Y. van Saaze

Lid

Mevrouw W. Sint

Trainee

De heer M.H. van Tilburg

Voorzitter

De heer G.P. Oud

Lid

De heer J. Emmerik

Manager Finance & Control

Mevrouw P. Bleeker

Vestigingsdirecteur Castricum

Extern

Overige
Feb Sep

Flynth accountants

Honorering en (neven)functies
In hoofdstuk 7.11 zijn onder meer opgenomen de (neven)functies, bezoldiging en honorering van
de raad van toezicht en het college van bestuur, alsmede het rooster van aftreden van de RvT.
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Verslag over 2019 van de ondernemingsraad

Sinds de verkiezingen van de ondernemingsraad in maart 2017 bestaat de raad uit zeven leden.
Vijf leden vanuit het onderwijzend personeel (OP) en twee vanuit het onderwijsondersteunend
personeel (OOP). De verkiezing is gehouden onder het voltallige personeel en de gekozen leden
vertegenwoordigen dus geen vestiging.
De samenstelling was in 2019 als volgt:
 Simon Blaauboer (OP)
 Walter Jegen (OP)
 Martin van Bentheim (OP)
 Petra Lelie (OP)
 Laura Hoogland (OOP)
 Boy Groot (OP)
 Marijn Meijer (OOP)

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
lid
lid
lid
lid

De ondernemingsraad komt doorgaans wekelijks bijeen en kent de volgende overleggen: de
OR-vergadering, het vooroverleg en de overlegvergadering met het college van bestuur en de
overleggen met de onderdelencommissies (OdC), die per vestiging en de ondersteunende
afdelingen bestaan uit één medewerker en twee OR-leden.
In 2019 is er twee keer overleg geweest met het college van bestuur met ‘de benen op tafel’,
waarbij op informele wijze lopende zaken werden uitgediept. Hierbij is uitgebreid gesproken over
de problematiek rondom de werkdruk en de gevolgen van de krimp. 2019 stond in het teken van
het gezamenlijk ontwikkelen van het werkdrukplan.
De nieuwe leden zijn bijgeschoold omtrent algemene wet- en regelgeving op het gebied van de
OR-werkzaamheden. Ook hebben enkele leden zich door scholing verdiept in de nieuwe arbowetgeving. En de OR is bijgeschoold op het gebied van het maken van werkdrukplannen. Verder is
de OR in 2019 begonnen om de medezeggenschap in de organisatie anders vorm te geven.
De OR hoopt dit in 2020 af te ronden in samenspraak met het CvB.
In juni 2019 is er een gezamenlijke studiemiddag geweest met de OdC-leden die begeleid werd
door een externe. Het ging hier met name om de rol van de OdC-leden binnen het Clusius College.
Bij het OdC-overleg op de vestigingen lag de nadruk op het vestigingsactiviteitenplan, docent A/B,
werkdruk en jaartaakkaarten. Elke vestiging behoort een OdC-lid te hebben die de belangen van
de vestiging behartigt, maar voor enkele vestigingen is de OR nog op zoek naar een kandidaat.
De OR bezoekt alle vestigingen twee keer per schooljaar om meer contact te hebben met de
medewerkers.
Goede informatievoorziening was in 2019 een speerpunt voor de OR. Zichtbaar blijven voor de
medewerkers en in de organisatie door middel van nieuwsbrieven, columns en
vestigingsbezoeken, ook om de betrokkenheid te stimuleren. Tevens is de dialoog aangegaan met
medewerkers over het thema werkdruk en werkplezier en de OR probeert dit te verwerken in het
werkdrukplan. De OR behandelde in 2019 onder andere het scholingsplan, duurzame
inzetbaarheid, werkkostenregeling, docent A/B, werkdruk, vakantieregeling, arbowet, krimp bij het
Clusius College, jaartaakkaarten, examinering mbo, begroting en het werkdrukplan. In 2019 stond
ook de veranderende organisatie bij het mbo op de agenda en er is in december een overleg
geweest met de drie mbo-directeuren.
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Vooruitblik
De OR wil zich in 2020 volop bezighouden met de uitvoering van het werkdrukplan, de duurzame
inzetbaarheid en de wet Bestuurskracht waarbij de OR gezamenlijk met de centrale studentenraad
en de centrale ouderraad instemming dient te verlenen op de hoofdlijnen van de begroting.
Door de krimp zal de OR de komende jaren, met het CvB en de vakbonden, intensief bezig zijn om
dit proces nauwlettend te volgen en waar nodig met aanbevelingen komen.
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Verslag over 2019 van de centrale ouderraad
De centrale ouderraad (COR) komt drie keer per schooljaar bij elkaar. Vanuit iedere vestiging is
een afgevaardigde vanuit de vestigingsouderraad aanwezig. Bij elke bijeenkomst van de centrale
ouderraad is een lid van het college van bestuur aanwezig en bij een van de vergaderingen sluit
een lid vanuit de raad van toezicht aan.
Door de interactie tussen de leden van de vestigingsouderraad en de COR is uitwisseling tussen
ouders van de verschillende vmbo-vestigingen mogelijk. Dit leidt ertoe dat vragen die bij ouders
leven worden gedeeld en centraal kunnen worden opgepakt. De centrale ouderraad is hierdoor
steeds beter in zijn rol gekomen en is een volwaardige gesprekspartner voor het college van
bestuur en de directie. Signalen en voorstellen van ouders vanuit de vmbo-vestigingen worden
voorgelegd aan het college van bestuur. Hiernaast wordt jaarlijks een aantal onderwerpen
voorgelegd aan de COR waarop hij instemmings- en adviesbevoegdheid heeft. Op deze wijze is
de COR actief betrokken bij de bewaking van de kwaliteit van het vmbo binnen het
Clusius College.
In 2019 was er een voltallige en stabiele bezetting van de COR. Dit heeft geleid tot drie
gestructureerde vergaderingen, waarbij verschillende onderwerpen zijn besproken met het college
van bestuur. De COR heeft uitvoering gegeven aan zijn adviesrecht en instemming verleend op
een aantal officiële documenten. Hiernaast heeft een vaste voorzitter bijgedragen aan een
verbetering van de slag- en besluitvaardigheid van de COR.
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de COR gestart met een aantal nieuwe leden.
De door de COR gevraagde ondersteuning door een externe procesbegeleider is in november
2019 gestart. In februari 2020 wordt hier nog een vervolg aan gegeven en worden door de COR de
speerpunten voor de komende bijeenkomsten bepaald.
In 2019 heeft de COR de volgende onderwerpen besproken:
 Onderwijsactiviteiten en onderwijstijd GroenSprint
 Informatieverstrekking aan ouders en leerlingen over de examens vmbo
 Resultaten Inspectieonderzoek CSPE 2019
 Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020
 Vakantierooster 2019-2020
 App en ouderportaal
 Resultaten tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen
 Problemen met lesuitval
 Doorstroommogelijkheid naar havo
 Systematiek meerjarenplan en ontwikkeling naar een vernieuwde visie
 Ontwikkeling naar onafhankelijke examencommissie in het vmbo
 Verschillende werkwijzen bij tienminutengesprekken
 Aanbieden vak op hoger niveau
 Leerlingen betrekken bij de evaluatie over het verloop van het examenproces
 Vanuit de evaluatie COR kwam als belangrijkste aandachtspunt naar voren hoe we er voor
kunnen zorgen dat de betrokkenheid van ouders met de school kan worden vergroot.
In 2019 is door de COR op de volgende onderwerpen instemming gegeven:
 Leerlingenstatuut
 Schoolgids vmbo
 De hoofdlijnen van de begroting 2020
 Onderwijstijd en onderwijsactiviteiten GroenSprint
 Geplande en gerealiseerde onderwijstijd
14
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Verslag over 2019 van de centrale studentenraad
Het Clusius College kent een centrale studentenraad (CSR) met daaronder drie deelraden.
De centrale studentenraad is betrokken bij onderwerpen die voor het gehele Clusius College van
belang zijn en de deelraden gaan over de zaken die van belang zijn voor de vestiging waarbinnen
deze deelraad actief is. Elke mbo-vestiging heeft haar eigen deelraad. De studentenraden zijn voor
het vestigingsmanagement gesprekspartner op het gebied van onder andere
(onderwijs)voorzieningen en onderwijsorganisatie. Met de positie van de studentenraad binnen de
medezeggenschap wordt een dubbele betrokkenheid van de studenten gerealiseerd:
• Betrokkenheid op het centrale niveau over zaken die binnen de gehele instelling voor de
studenten van belang zijn (de CSR).
• Betrokkenheid op het decentrale niveau over het directe en dagelijkse belang van de
studenten (in vorm van deelraden, klankbordgroepen per opleiding en studentenlunches
met de directie van de vestiging).
De centrale studentenraad bestond in 2019 uit zes leden, waarvan drie nieuwe leden.
Vanuit elk van de drie mbo-vestigingen zijn er twee leden betrokken. Het voorzitterschap is
voortgezet door Larissa Foppes van de vestiging Hoorn. Vanuit de vestigingen werd de centrale
studentenraad begeleid door de docenten Mariska Visser (Alkmaar), Bart Dijkstra (Hoorn) en
Elma Beemsterboer (Schagen).
Dit jaar hebben de leden voor het eerst deelgenomen aan de PreConferentie Studentenraden van
het Consortium voor Innovatie. Doelstelling van deze conferentie is het versterken van de
studentenraden door kennisdeling. Samen met de studentenraden van 33 andere AOC’s, ROC’s
en vakinstellingen hebben de leden het gehad over thema’s als “onderwijs van de toekomst”, “de
duurzame school” en “rol van de studentenraad”.
De centrale studentenraad plant jaarlijks zijn bijeenkomsten zoals beschreven in het reglement.
Drie keer per jaar overlegt de centrale studentenraad met het college van bestuur over de
algemene gang van zaken binnen de school. De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de
formele vergaderingen met het college van bestuur:
• Onderwijs- en examenregeling
• Model onderwijsovereenkomst (OOK)
• Model praktijkovereenkomst (POK)
• Onderwijstijd en GroenSprint
• Begroting
• Leermiddelenbeleid
• Protocol sociale media
De leden hebben in februari en juni overleg gehad met de voorzitter en een lid van de raad van
toezicht. Dit overleg stond in het teken van het ophalen van ervaringen.
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A. Bestuursverslag
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1.

Organisatie

Het Clusius College heeft vestigingen in acht gemeenten ten noorden van het Noordzeekanaal.
Het verzorgt opleidingen voor mbo- en vmbo-groen.
Vmbo-vestigingen zijn er in Amsterdam, Castricum, Grootebroek, Heerhugowaard en Purmerend.
In Alkmaar, Hoorn en Schagen zijn vestigingen met vmbo en mbo. Het bestuur en de
ondersteunende afdelingen zijn gevestigd in Alkmaar, in hetzelfde gebouw als de vestiging.
Daarnaast verzorgt het Clusius College – binnen de Coöperatieve Onderwijsgroep NoordwestHolland – bedrijfsopleidingen en cursus- en
contractonderwijs.
Juridische structuur
Het Clusius College is een stichting. Het college van
bestuur is het bevoegd gezag van de stichting en legt
verantwoording af aan de raad van toezicht.
Het management wordt gevormd door de
vestigingsdirecteuren. De ondersteunende afdelingen zijn
dienstverlenend aan de vestigingen en ondersteunend
aan het college van bestuur.
Ontwikkeling leerlingen- en studentenaantallen
Het leerlingen- en studentenaantal2 – de belangrijkste
factor waar het gaat om de financiële continuïteit van het
Clusius College – is in 2019 (peildatum 1 oktober)
gedaald (-3,3%) ten opzichte van 2018 naar een totaal
van 5.339. Het aantal leerlingen vmbo is 3.786 (-4,0%).
Een (lichte) daling van het aantal leerlingen was er in
Castricum, Grootebroek, Hoorn, Purmerend en Schagen.
Een groei van het aantal leerlingen was er in Alkmaar en
Amsterdam. De vestiging Heerhugowaard is in leerlingenaantal gelijk gebleven.
Het aantal studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van het mbo is 1.249 (+0,6%).
Het aantal in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is 304 (-9,8%).
Voor de komende jaren is de verwachting dat het aantal leerlingen in ons vmbo als gevolg van
demografische ontwikkelingen (krimp) nog daalt, zij het veel minder sterk dan de drie voorgaande
jaren. De ontwikkeling van het aantal leerlingen dat in ons voedingsgebied naar het voortgezet
onderwijs gaat, verschilt aanzienlijk per regio.
Met name in de Kop van Noord-Holland en in West-Friesland is sprake van krimp.
Daarnaast hebben we landelijk jarenlang te maken (gehad) met een afnemend aandeel van het
vmbo in het voortgezet onderwijs. Dat percentage is in ongeveer tien jaar gedaald van zo’n 60%
naar minder dan 50% nu.

2

We spreken binnen het vmbo van leerlingen en binnen het mbo van studenten.
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De ontwikkeling van ons aantal mbo-studenten is de komende jaren onzeker. Op basis van de
werkgelegenheid in de sector zou het aantal kunnen stijgen. Anderzijds zien we dat de bbl zich
nog niet volledig hersteld heeft na de ongunstige economische situatie vanaf 2009. Ook heeft de
inkorting van de meeste opleidingen op niveau 4 (van vier naar drie jaar) vanaf 2017 een
negatieve invloed op het aantal studenten. En daarnaast zal het afnemend aantal leerlingen in het
vo, voor ons met name vmbo, ook van invloed zijn op de instroom in het mbo.
In Hoorn wordt een Ad-opleiding (associate degree – tweejarig hbo) uitgevoerd, gericht op
ondernemerschap, in samenwerking met en onder bevoegd gezag van Aeres Hogeschool
Dronten.
Organigram

Ondersteunende afdelingen
Vanuit de ondersteunende afdelingen van het Clusius College vindt alle dienstverlening aan
vestigingen en ondersteuning van het college van bestuur plaats op het gebied van
Kwaliteit & Onderwijs (incl. internationalisering), Personeel & Organisatie, Finance & Control,
Informatisering & Automatisering, Communicatie en Projecten. Elk van deze afdelingen heeft een
manager, met een van de leden van het college van bestuur als leidinggevende, overeenkomstig
de portefeuilleverdeling binnen het bestuur.
Het secretariaat van het college van bestuur ondersteunt ook de afdelingen. Een van de
bestuurssecretaresses is tevens officemanager.

18
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Onderwijsgroep Noordwest-Holland
De oprichting van de Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A. in 2010 was een
belangrijke stap in de bundeling van krachten op een aantal gebieden. De bedrijfsopleidingen en
het cursus- en contractonderwijs van beide instellingen zijn geheel geïntegreerd, waardoor de
markt van leven lang ontwikkelen adequaat bediend kan worden.
In het mbo wordt in enkele opleidingen samengewerkt (Groen, Grond & Infra/Monteur Mobiele
Werktuigen). Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de beide besturen van het AOC en het
ROC.
SUSP
Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland (SUSP) heeft een personele unie met de
Stichting Clusius College. Het CvB van het Clusius College vormt ook het bestuur van SUSP.
SUSP beijvert zich al zo’n 70 jaar om buitenlandse studenten in de gelegenheid te stellen in
Nederland een stage te lopen op een agrarisch bedrijf en bemiddelt ook Nederlandse studenten op
buitenlandse bedrijven, met name in Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. SUSP heeft
veel deskundigheid op dit gebied in huis en werkt samen met partnerorganisaties in een groot
aantal landen.
Mede omdat SUSP kantoor houdt bij het Bestuur & Ondersteunende afdelingen van het
Clusius College, versterken beide organisaties elkaar op het gebied van internationalisering.
Daarnaast ondersteunt SUSP als zelfstandige organisatie ook andere AOC’s en instellingen.
In 2017 is aan het project ‘Newcomers in the kitchen’ Europese subsidie (Erasmus+) toegekend.
Het Clusius College is penvoerder, de projectleiding is belegd bij SUSP.
In dit project, waarin mbo-scholen uit zeven Europese landen participeren, bereiden kinderen van
migranten – vooral afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika – en leerlingen van
basisscholen uit het gastland, gezamenlijk maaltijden (uit de verschillende culturen). Dit wordt
begeleid door mbo-studenten. In 2018 zijn de aanpak en leermaterialen voorbereid in Nederland,
die daarna in de andere landen ingezet zijn.
Jongeren vanuit verschillende achtergronden komen op deze manier in contact met elkaar, leren
elkaars cultuur en achtergrond begrijpen en maken kennis met het (beroeps)onderwijs in het
gastland.
Begin 2020 heeft Newcomers in the kitchen de Impactprijs Groen Onderwijs voor het mbo
gewonnen.
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1.1

Missie en visie

In het najaar van 2019 is een traject gestart om te komen tot een nieuwe visie voor de periode
2020-2023. Een werkgroep – een afspiegeling van de personele samenstelling van het Clusius
College – heeft onder begeleiding van De Argumentenfabriek een vragenlijst voor medewerkers
opgesteld (ingevuld door ruim 300 medewerkers) en een gespreksleidraad voor teams (besproken
in ruim 30 teams). Op basis van de uitkomsten daarvan zijn de drie waarden bepaald, waaraan de
visie is ‘opgehangen’.
Onderstaande visie is in december 2019 vastgesteld door het college van bestuur en goedgekeurd
door de raad van toezicht.
Missie en visie Clusius College 2020-2023
Met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen in Noord-Holland leidt het Clusius College op voor
leven en werken in een groene wereld. Hierbij zetten we de (groene) leefomgeving, duurzaamheid
en voedsel – en de productie ervan – centraal. Studenten en leerlingen doen ervaring op in de
praktijk, in bedrijven en via projecten. Een nauwe samenwerking met onze omgeving houdt ons
onderwijs actueel en toekomstgericht. Met onze vmbo-leerlingen richten we ons op brede
doorstroommogelijkheden naar het mbo. Onze mbo-studenten begeleiden we naar werk op hun
niveau in en om de groene sector of naar een vervolgopleiding. Naast ons vmbo en mbo bieden
we binnen de Onderwijsgroep Noordwest-Holland een breed palet aan (avond)opleidingen,
cursussen en trainingen voor volwassenen aan.

Groen, de basis voor een kleurrijke toekomst!
Missie:
Wij stellen leerlingen en studenten in staat zich optimaal te ontwikkelen zodat ze
succesvol zijn in vervolgopleiding, werk en maatschappij.
Visie:
 Betrokkenheid
We – leerlingen, studenten en medewerkers – hebben oog voor elkaar,
werken samen en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en onze
omgeving.
 Kwaliteit
We zijn gericht op de toekomst, leren voortdurend bij en zijn goed in ons
werk. We leiden met eigentijds onderwijs op voor succes in
vervolgopleiding, werk en maatschappij.
 Plezier
We zorgen samen voor een veilige, inspirerende en uitdagende leer- en
werkomgeving.

Het verhaal achter de waarden
De waarden Betrokkenheid, Kwaliteit en Plezier geven betekenis en herkenning aan onze
organisatie, van rechtstreeks in de klas tot in het contact en de samenwerking met onze omgeving.
De waarden geven weer wie en wat wij zijn en willen zijn. Deze gezamenlijke waarden bieden
houvast en geven richting aan ons dagelijks werk, aan wat ons drijft en verbindt met elkaar; de
waarden zijn daarmee kaderstellend. Binnen dit kader krijgen leerlingen, studenten en
20
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medewerkers het vertrouwen en de ruimte om te werken aan en te komen tot een goede basis
voor de toekomst.
Begin 2020 wordt de visie nader uitgewerkt voor onderwijs en werkgeverschap, met kwaliteit als
rode draad.
1.2

Goed bestuur, verantwoording en toezicht

Goed bestuur
Het Clusius College hanteert met betrekking tot het besturen, het toezicht en de horizontale
verantwoording en dialoog de governancecodes van de mbo- en de vo-sector. In bijlage 1 en 2 zijn
in een checklist de naleving van de mbo- en vo-code aangegeven. De governancecode van de
VO-raad is in 2019 herzien. De checklist is nog gebaseerd op de oude code.
In de mbo-code is de volgende definitie opgenomen van goed bestuur:
“Goed bestuur is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen,
beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op efficiënte en effectieve realisatie van
de doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording
afleggen ten behoeve van belanghebbenden.”
De scheiding tussen toezicht en bestuur is binnen het Clusius College vormgegeven middels de
raad van toezicht en het college van bestuur, waarbij het college van bestuur het bevoegd gezag
is. De verantwoordelijkheden, taken en onderlinge verhouding tussen raad van toezicht en college
van bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en het bestuursreglement, die in te zien
zijn via de website.
Evaluatie functioneren bestuur
Evaluatie in het bestuur van het eigen functioneren gebeurt doorlopend en op tal van momenten.
Enkele malen per jaar vindt een (gepland) gesprek plaats waarin het bestuur de gang van zaken in
de organisatie, de eigen rol daarin en het eigen en elkaars functioneren bespreekt.
Input hiervoor wordt onder meer verkregen uit de feedback in ontwikkelgesprekken met
directeuren, managers en anderen aan wie het bestuur direct leiding geeft, uit het jaarlijkse
gesprek met de RvT, uit het overleg van en met de RvT, uit reguliere overleggen met directeuren
en managers, uit studiedagen van het CvB, directeuren en managers, uit overleggen met de
medezeggenschapsorganen, uit onderzoeken van en gesprekken met de onderwijsinspectie en uit
andere signalen van binnen en buiten de organisatie.
Uitkomsten van gesprekken binnen het bestuur die leiden tot concrete afspraken of acties worden
vastgelegd in de besluitenlijst van het reguliere CvB-overleg. Deze besluitenlijst gaat ter
kennisname naar de RvT, de directeuren en de managers.
Geïntegreerd jaardocument
Het Clusius College verantwoordt zich aan externe en interne toezichthouders middels het
geïntegreerd jaardocument. Dit voldoet aan de vereisten die gesteld worden door de overheid en
zijn gebaseerd op de inrichtingsvereisten zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en zijn nader
uitgewerkt in de richtlijnen RJ660 Onderwijsinstellingen en brieven en andere richtlijnen van het
ministerie van OCW. Dit geïntegreerd jaardocument voldoet aan de branchecodes “Goed bestuur
in de mbo-sector” en “Code Goed Onderwijsbestuur VO”.
Publicatie relevante documenten
De digitale jaarimpressie, die is gebaseerd op het geïntegreerd jaardocument, is te lezen op
www.clusius.nl. Ook het geïntegreerd jaardocument is, evenals andere, meer gedetailleerde
verantwoordingsdocumentatie te raadplegen op onze website.
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Ditzelfde geldt voor – onder de ‘knop’ organisatie – voor de organisatie belangrijke documenten
zoals de statuten, het bestuursreglement, de klokkenluidersregeling, de klachtenregeling en de
integriteitscode.
Verantwoordingsinstrumentarium
Het Clusius College participeert in de benchmark mbo3, in de JOB-monitor (jongerenorganisatie
beroepsonderwijs) en doet mee aan de monitor van het LAKS (leerlingenorganisatie in het
voortgezet onderwijs). In de vo-sector is als benchmark en verantwoordingsinstrumentarium
Vensters VO in gebruik. Via de website www.clusius.nl zijn (onder vestigingsinformatie) de
opbrengstcijfers van de vestigingen en tal van andere gegevens te raadplegen en kunnen de
vestigingen onderling en met de landelijke cijfers worden vergeleken. Via de landelijke website kan
ook vergelijking plaatsvinden met andere scholen.
Extern toezicht
De belangrijkste externe toezichthouders zijn de Inspectie van het Onderwijs en de accountant.
Bij de terugkoppeling van de inspectie naar de vestigingsdirecteur ter afsluiting van een
onderzoek, is veelal een lid van het CvB aanwezig. Elk inspectierapport wordt als bijlage van de
instellingsrapportage geagendeerd in de vergaderingen van de RvT.
De accountant van het Clusius College is Flynth. In 2016 is, na een procedure waarin
verschillende accountants(kantoren) gevraagd zijn te offreren, Flynth – met een nieuwe
verantwoordelijke accountant – weer voor een periode van vier jaar gecontracteerd.
De accountant controleert jaarlijks de jaarrekening en de accountants zijn aanwezig in de
vergadering van de raad van toezicht waarin de jaarrekening en het bestuursverslag door de raad
besproken en vastgesteld worden. In het najaar vindt de interimcontrole plaats.
De managementletter van de interimcontrole van 2019 geeft aan dat de processen op het gebied
van planning & control, personeel, projecten, AO/IB, inkoop en betaling goed verlopen.
Horizontale dialoog
Het Clusius College bespreekt de resultaten en ontwikkelingen met een groot aantal externen.
De belangrijkste hiervan zijn de ouders en het bedrijfsleven.
Elke (vmbo-)vestiging heeft een ouderraad die enkele keren per jaar bijeenkomt en waar de
vestigingsdirecteur een toelichting geeft bij de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast adviseert
de ouderraad gevraagd en ongevraagd het management van de vestigingen.
Eén afgevaardigde van elke ouderraad participeert in de centrale ouderraad, die ook
bevoegdheden heeft in het kader van medezeggenschap en waarmee het CvB overlegt.
In het mbo heeft elk cluster van opleidingen, vallend onder een team, een sectoradviesraad (SAR),
waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in die sector(en) zitting hebben. De SAR heeft
een vergelijkbare functie in het mbo als de ouderraden in het vmbo.
De leden van het college van bestuur zijn regionaal onder meer actief in het bestuur van
Seed Valley, in het stichtingsbestuur en de stuurgroep van de GreenPort Noord-Holland Noord
(NHN), in het bestuur van het RPA (regionaal platform arbeidsmarktbeleid), in de Maatschappelijke
adviesgroep van het Bestuurlijkafstemmingsoverleg in NHN en in het bestuur van Amsterdam
Green Campus.

De AOC’s bespreken onderling de uitkomsten van de benchmark van de AOC’s, als uitsnede van de
benchmark mbo.
3
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1.3

Beleidscyclus

Missie en visie
De nieuwe beleidscyclus van het Clusius College start op 1 januari 2020. De basis hiervoor zijn de
missie en de visie, die eind 2019 zijn vastgesteld. De visie is gebaseerd op drie waarden:
betrokkenheid, kwaliteit en plezier.
Doelstellingen en het meerjarenplan
Op basis van de missie en de visie worden de doelstellingen geformuleerd en uitgewerkt in het
Clusiusbrede meerjarenplan. Het meerjarenplan wordt door het CvB vastgesteld, na overleg met
de vestigingsdirecteuren en managers en vervolgens door de raad van toezicht goedgekeurd.
Aan een doelstelling koppelen we waar mogelijk harde cijfers, oftewel kritieke prestatie-indicatoren
(kpi’s). Met het vastgestelde meerjarenplan, start de beleidscyclus van het Clusius College.
Duidingsgesprekken
Om een goed en gedeeld beeld te krijgen waar het Clusius College staat, worden er
duidingsgesprekken georganiseerd. In een duidingsgesprek wordt de sturingsinformatie van het
betreffende onderdeel (vestiging, team of afdeling) gedeeld en gewogen. De opbrengst van het
duidingsgesprek vormt het uitgangspunt voor de actie- en verbeterlijnen. Binnen iedere vestiging
en binnen de ondersteunende afdelingen wordt bepaald wat de focus is van het duidingsgesprek
en wie daarbij betrokken worden.
Actielijnen
In de volgende stap komen we vanuit de uitgangssituatie tot prioriteiten om de doelstellingen te
behalen. De uitwerking, hoe een doelstelling bereikt gaat worden, noemen we een actielijn.
Een actielijn is ontwikkelingsgericht en heeft altijd een eigenaar die kan sturen op het behalen van
het beoogde resultaat.
Verbeterlijnen
We moeten natuurlijk voldoen aan wet- en regelgeving en de streefwaarden van de kpi’s van onze
eigen kwaliteitscyclus. Indien onze basiskwaliteit ergens tekortschiet is een verbeteractie nodig, die
binnen een vooraf vastgestelde tijdspanne resultaat laat zien. Dit noemen we een verbeterlijn. Een
verbeterlijn heeft, net als een actielijn, altijd een eigenaar die kan sturen op het behalen van het
beoogde resultaat.
Tussenevaluatie
In januari 2022 (halverwege de beleidscyclus) vindt er een tussenevaluatie plaats van het
meerjarenplan. Waarbij we de vragen stellen: zijn er voldoende vorderingen gemaakt met de
actielijnen, in hoeverre verwachten we de doelstellingen eind 2023 te behalen en is de
basiskwaliteit geheel op orde? De tussenevaluatie is een moment om stil te staan bij de voortgang
en de resultaten te vieren. De tussenevaluatie kan leiden tot aanpassingen van de actielijnen en,
indien nodig, leiden tot nieuwe verbeterlijnen.
Evaluatie
Voor de zomer van 2023 wordt het meerjarenplan in z’n geheel geëvalueerd. Hiervan wordt een
verslag gemaakt. Dit is tevens het einde van de (vierjarige) beleidscyclus en de start voor de
nieuwe beleidscyclus.
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De onderstaande afbeelding geeft grafisch de beleidscyclus van het Clusius College weer.

1.4

Menselijke maat

In haar brief van 31 januari 2017 vraagt de (toenmalige) minister van OCW te rapporteren over de
“menselijke maat”. Gezien de omvang van het Clusius College, de grootte van de vestigingen en
de omvang van de opleidingen in het mbo, zijn er geen aanwijzingen dat de menselijke maat in het
Clusius College in het geding is, noch bij leerlingen en studenten, noch voor wat betreft de
medewerkers. Ook de uitkomsten van de recente tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen,
ouders, studenten en medewerkers – over de uitkomsten waarvan in dit bestuursverslag
gerapporteerd wordt – zijn voor het bestuur geen aanleiding hiervoor specifieke maatregelen te
treffen.
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2.

Onderwijs

Alles draait in het Clusius College om (goed) onderwijs. Dit is ook verwoord in de visie.
Om te weten of het onderwijs dat het Clusius College verzorgt goed is, hebben we een aantal
kengetallen of (kritieke) prestatie-indicatoren (kpi’s) geformuleerd:
 tevredenheid van studenten, leerlingen en hun ouders
 oordeel van de inspectie
 voortijdig schoolverlaten in vmbo en mbo
 aantal leerlingen en studenten per fte
 voor het vmbo:
o examencijfers
o onderbouwsnelheid
o bovenbouwsucces
o verschillen cijfers centraal examen en schoolexamen
 voor het mbo: starters-, diploma- en jaarresultaat
Een overzicht van de kpi’s is opgenomen in bijlage 3.
Voor elk kengetal (kpi) is een streefwaarde opgenomen of een bandbreedte aangegeven waarop
we ons richten.
In het navolgende wordt uiteengezet dat we op de meeste van deze indicatoren goede resultaten
en vooruitgang hebben geboekt.
2.1

Inspectietoezicht

In 2019 heeft de inspectie van het onderwijs een aantal onderzoeken4 bij het Clusius College
uitgevoerd.
a. Herstelonderzoek naleving van de wettelijke vereisten op het gebied van de registratie en
melding van ongeoorloofd verzuim.
Tijdens het vierjaarlijks onderzoek, uitgevoerd in 2018, werden er bij de opleidingen die bij het
Clusius College onderzocht werden, tekortkomingen geconstateerd. Het ging hierbij om de
kadergerichte leerweg in het vmbo in Alkmaar en de mbo niveau 4-opleiding Melkveehouder in
Alkmaar. In februari 2019 zijn beide opleidingen opnieuw onderzocht.
De inspectie constateerde dat de onderzochte wettelijke vereisten ten aanzien van registratie
en melding ongeoorloofd verzuim nu worden nageleefd.
De inspectie zag dat er verbeteringen doorgevoerd zijn bij het Clusius College. De werkwijze is
daardoor niet meer kwetsbaar. De meldingen van ongeoorloofd verzuim worden tijdig gedaan.
Wel constateerde de inspectie dat de werking van het digitale systeem op een aantal punten
nog voor verbetering vatbaar is.
b. Specifiek onderzoek naar de kwaliteit van de afname van het centraal en schriftelijk praktisch
examen (cspe) in het vmbo. Daarbij werd door de inspectie onderzocht in hoeverre de kwaliteit
van de afnamepraktijk van het cspe voldoet aan de richtlijnen van het examen. Deze richtlijnen
zijn uitgevaardigd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en vinden een wettelijke
basis in het Eindexamenbesluit VO.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in april, tijdens de cspe-afname en werd uitgevoerd bij de
vmbo-vestigingen Amsterdam, Hoorn en Purmerend. Deze vestigingen kwamen op basis van
een steekproef in dit onderzoek.
Bij alle drie de vestigingen heeft de inspectie geconstateerd dat wordt voldaan aan de
richtlijnen voor het cspe van het CvTE en de onderzochte eisen van het Examenbesluit VO.
4

Alle inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl)
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c. Herstelonderzoek naar examinering en diplomering in het mbo.
Tijdens het vierjaarlijks onderzoek, uitgevoerd in 2018, werden deze als onvoldoende
beoordeeld. De inspectie heeft binnen het Clusius College in september 2019 een
herstelonderzoek uitgevoerd naar examinering en diplomering in het mbo.
De opleidingen die de inspectie daarvoor heeft onderzocht, zijn de niveau 4-opleidingen van
Dierverzorging, Voeding en Veehouderij, alle in Alkmaar.
Op basis van het herstelonderzoek heeft de inspectie het Clusius College met een voldoende
beoordeeld.
De inspectie constateerde dat de examencommissie en de onderwijsteams hun rol en
verantwoordelijkheid van het ‘borgen’ en ‘zorgen’ hebben gepakt. Dat aan de hand van het
Handboek examinering alle processen worden uitgevoerd en gecontroleerd, geëvalueerd en
verbeterd. Dit heeft tot effect dat de examinering voor ieder helder is, de beoordeling
onafhankelijk gebeurt en de examencommissie voldoende zicht en grip heeft op de
examinering.
Ten aanzien van het exameninstrumentarium (de toetsen) had de inspectie een kanttekening.
Het instrumentarium zelf voldoet niet. Doordat het Clusius College bij de onderzochte
opleidingen aanvullende maatregelen heeft ingezet, heeft het Clusius College een voldoende
oordeel. Omdat het instrumentarium, dat wordt afgenomen van de Groene Norm, zelf niet
voldoet heeft het bestuur een herstelopdracht meegekregen. Het bestuur moet binnen het
Clusius College borgen dat de gewijzigde, verbeterde examens ingezet blijven worden.
Daarnaast heeft het bestuur de opdracht van de inspectie gekregen om de Groene Norm ertoe
te bewegen om hun instrumentarium te verbeteren.
Doelstelling van het Clusius College is om voor alle leerwegen in het vmbo en opleidingen in het
mbo “voldoende” (in de terminologie van de inspectie ‘basisarrangement’) te worden beoordeeld
door de inspectie. Omdat ten aanzien van de opbrengsten sprake is van driejaarsgemiddelden,
zullen verbeteringen (of mindere prestaties) niet onmiddellijk leiden tot aanpassing van het
inspectieoordeel.
Resultaten inspectieonderzoek vmbo 2019

Verzuim

Kwaliteit
afname cspe*

Vestiging

Type onderzoek

Leerweg

Alkmaar

Herstelonderzoek

Kader

Voldoende

n.v.t.

Amsterdam Thema onderzoek

Basis

n.v.t.

Voldoet

Hoorn

Thema onderzoek

Basis

n.v.t.

Voldoet

Purmerend Thema onderzoek

Basis

n.v.t.

Voldoet

*cspe is Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
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Totaal resultaat oordeel vmbo eind 2019
In de onderstaande tabel is de stand van zaken in het vmbo van eind 2019 met betrekking tot het
inspectieoordeel weergegeven.

• •* • • • • • •
• n.v.t.
• • • • •
•* • n.v.t.
•
•
• • • •
Schoolklimaat en veiligheid
• • • • • • • •
• n.v.t.
• • n.v.t.
• • • • •
•
•
• • • •
Onderwijsresultaten
• • • • • • • •
• n.v.t.
• • n.v.t.
• • • • •
•
•
• • • •
Kwaliteitszorg en ambitie
• • • • • • • •
• n.v.t.
• • n.v.t.
• • • • •
•
•
• • • •
Eindoordeel
BL
• • • • • • • •
KL
• n.v.t.
• • n.v.t.
• • • • •
GL
•
•
• • • •
•
•
•
* Amsterdam heeft voor ‘zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)’ een oordeel Goed van de inspectie gekregen.
Onderwijsproces

= Goed

= Voldoende: basisarrangement
= Zw ak: verscherpt toezicht

OP2 is een onderdeel van het onderwijsproces.

Continue aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs heeft als gevolg dat alle leerwegen in alle
vestigingen ‘op groen’ staan, waarbij enkele vestigingen zelfs onderdelen ‘goed’ hebben.
Opbrengsten
De inspectie beoordeelt de onderwijsresultaten aan de hand van de volgende vier indicatoren:
1. Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (Onderwijspositie t.o.v.
advies po)
2. Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (Onderbouwsnelheid)
3. Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (Bovenbouwsucces)
4. Gemiddeld cijfer centraal examen van alle vakken per afdeling (Examencijfers)
De cijfers worden berekend op basis van een driejarig gemiddelde.
Het verschil tussen schoolexamen (SE) en centraal examen (CE) van alle vakken per afdeling
(verschil SE-CE) is niet langer onderdeel van de beoordeling van de onderwijsresultaten.
Het verschil SE-CE is nog wel onderdeel van de handhaving op artikel 29, lid 1a en 1b van de
WVO, dat zegt dat het verschil niet te groot mag worden. De inspectie blijft deze indicator dus wel
berekenen.
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Onderwijsleerproces
Dit oordeel komt tot stand naar aanleiding van onderzoek door de inspectie op de vestiging.
Onder ‘Onderwijsleerproces’ vallen de volgende kwaliteitsgebieden: onderwijsproces,
schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie, financieel beheer.
Excellente School
De vestiging Castricum was in 2016, 2017 en 2018 excellent. Om deze status te verlengen had er
in 2018 een traject gestart moeten worden om deze voor de beroepsgerichte leerweg te verlengen.
Er is bewust voor gekozen om dat niet te doen.
De vestiging Castricum mag tot en met 2020 voor de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg
het predicaat excellent voeren. In 2019 is de aanvraag voor alle leerwegen voorbereid voor een
onderzoek naar ‘Goed’, waarna opnieuw beoordeling van Excellent kan plaatsvinden. Voor de
aanvraag naar ‘Goed’ heeft de vestiging Castricum onder andere een zelfevaluatie uitgevoerd.
In 2020 zullen deze onderzoeken naar ‘Goed’ en excellentie plaatsvinden.
Verzuim en VSV
In het vmbo is door de inspectie in 2019 geconstateerd dat de registratie van ongeoorloofd verzuim
en de verwerking daarvan op de juiste manier gebeurt.
Kwaliteitszorg
Naar aanleiding van het vierjaarlijks onderzoek constateerde de inspectie dat het
kwaliteitszorgsysteem van het Clusius College moet worden aangescherpt, zodat het bestuur niet
meer verrast kan worden als een belangrijk onderdeel als bijvoorbeeld de examinering en
diplomering niet voldoet.
Er is daarom gewerkt aan een doorontwikkeling van en draagvlak voor de vernieuwing van de
kwaliteitsborgingssystematiek.
Conclusies inspectieonderzoek mbo
Voor het mbo zijn bij herstelonderzoek voldoendes geconstateerd op het gebied examinering en
diplomering. Bij alle onderzochte opleidingen zijn standaarden ED1, ED2 en ED3 voldoende
bevonden.
De inspectie heeft het bestuur wel een herstelopdracht gegeven ten aanzien van het
exameninstrumentarium. Door de manier waarop de onderzochte opleiding het exameninstrument
heeft ingezet is een voldoende oordeel gekomen. Het bestuur moet zorgdragen dat deze wijze van
inzetten van het exameninstrument wordt geborgd. Tevens moet het bestuur zijn invloed
aanwenden om de kwaliteit van het examenintrumentarium van de Groene Norm te verbeteren.
Voor de opleiding Melkveehouder niveau 4 is de registratie van verzuim en VSV voldoende
bevonden.
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Meldingen verzuim en VSV

Niveau Crebo
4
4
4

ED3. Afname en beoordeling

Manager voeding/vakexpert voeding en kwaliteit
Vakexpert veehouderij
Bedrijfsleider dierverzorging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ED1. Kwaliteitsborging
examinering en diplomering

Opleiding

ED2. Exameninstrumentarium

In de onderstaande tabel zijn de resultaten mbo van de onderzoeken door inspectie in 2019
weergegeven.

25462
25535
25539

•
•
•
•
•
•

•

•
•

n.v.t.

•

n.v.t.

= Goed
= Voldoende
= Onvoldoende

Opleiding
Manager voeding/vakexpert voeding en kwaliteit

Niveau
4

•
•
•

Crebo
25462

Kwaliteitszorg en ambitie (KA1) en
Kwaliteitscultuur (KA2)

Totaal resultaat mbo 2019

•

= Goed
= Voldoende
= Onvoldoende

Binnen het mbo van het Clusius College is bij de opleiding Voeding niveau 4 (manager
voeding/vakexpert voeding en kwaliteit, crebo 25462) alleen de KA1 en KA2 (kwaliteitszorg en
kwaliteitscultuur) onvoldoende. In het najaar van 2020 vindt hier herstelonderzoek plaats.
Voor alle andere onderzochte onderdelen binnen het mbo is een Voldoende oordeel.
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2.2

Doorontwikkeling mbo en vmbo

Ontwikkelingen mbo
Vanaf 1 augustus 2015 baseert het Clusius College het onderwijs op de kwalificatiedossiers van
de herziene kwalificatiestructuur (HKS). De keuzedeelverplichting is ingegaan per cohort 2016.
In 2019 zijn de niveau 3- en 4-cohorten 2016 gediplomeerd. Hiermee zijn voor deze niveaus voor
het eerst de cohorten die startten in de HKS met keuzedeelverplichting gediplomeerd.
In de paragraaf Keuzedelen mbo worden deze verder toegelicht.
Voor niveau 2 (beroepsopleidende leerweg) heeft het Clusius College besloten dat opleidingen in
het eerste leerjaar mogen afwijken van de wettelijke urennorm begeleide onderwijstijd. Dit heeft
met name te maken met het type student in niveau 2, dat praktijkgericht is. Mede door de
praktijkgerichte aanpak van niveau 2 is de uitval in deze groep klein. Dit maakt het mogelijk dat
beroepspraktijkvorming (bpv) met twee dagen per week kan worden ingevuld. De interne urennorm
voor de begeleide onderwijstijd voor het eerste leerjaar van niveau 2 is 600 uur. In het tweede
leerjaar moet wel voldaan worden aan de wettelijke norm voor de begeleide onderwijstijd.
Samenwerking met Horizon College voor de opleiding ‘Maatschappelijke zorg en groen’
In 2019 is voor het eerst de opleiding ‘Maatschappelijke zorg en groen’ aangeboden in
samenwerking tussen het Horizon College en het Clusius College. Dit is een opleiding voor de
begeleiding en het bieden van zorg aan cliënten op zorgbedrijven. Hierbij worden door deze
bedrijven zowel kennis en vaardigheden gevraagd op het gebied van zorg voor mensen als op het
gebied van verzorging van dieren en planten. Hiervoor was dit een groen kwalificatiedossier dat in
de herziening van de kwalificatiestructuur is beëindigd.
Om toch aan de vraag van het bedrijfsleven tegemoet te blijven komen hebben het Horizon
College (zorg voor mensen) en Clusius College (zorg voor planten en dieren) de samenwerking
opgezocht. In gezamenlijkheid worden in een zogenaamde crossover hiervoor opleidingen op
niveau 3 en 4 verzorgd. Studenten worden ingeschreven bij het Horizon College. Het onderwijs
wordt uitgevoerd bij het Clusius College dat ook verantwoordelijk is voor de
beroepspraktijkvorming.
Bindend negatief studieadvies in het mbo
In 2019 zijn voor het eerst bindende negatieve studieadviezen uitgereikt aan eerstejaars
studenten, in totaal aan circa 20 studenten.
Voor het studiejaar 2019-2020 zijn door de opleidingen geen normen geformuleerd voor de
negatieve bindende studieadviezen. Dit betekent dat er dit schooljaar geen negatieve bindende
studieadviezen aan studenten gegeven zullen worden. Inmiddels wordt voorbereid dat dit in
schooljaar 2020-2021 wel weer mogelijk wordt.
Het Clusius College gaat heel terughoudend om met het geven van een negatief bindend
studieadvies.
Clusiusbrede vakontwikkeling in het vmbo
Halverwege 2019 kwam er een einde aan vier jaar ‘herziening’ vmbo. De Clusiusbrede vakgroepen
zijn onderdeel geworden van de staande organisatie, verenigd en geborgd onder de noemer
‘Clusiusbrede vakontwikkeling’ (CVO). Met veel inzet van docenten is er gewerkt aan gezamenlijke
PTA’s, het maken van dezelfde toetsen voor alle vestigingen en het delen van lesmateriaal en
uitwisselen van kennis. De Clusiusbrede vakgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van alle
vestigingen die samen, georganiseerd per vak(gebied), de opdrachten van de afgelopen jaren
verder uitwerken en aanvullen. Daarnaast is de opdracht uitgebreid met de vraag na te denken
over en invulling te geven aan doorlopende leerlijnen onderbouw-bovenbouw, met elkaar het
gesprek aan te gaan over de wijze waarop onderwijs wordt verzorgd en het delen van kennis en
kunde. Een coördinator zorgt voor verbinding tussen de projectleiders die de CC vakwerkgroepen
aansturen, de projectgroepen, de Wegenwacht en de ondersteunende afdelingen.
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De Wegenwacht, een adviesorgaan waar docenten, directeuren en teamleiders op persoonlijke
titel advies geven aan de directieraad over zaken die uit de werkzaamheden van de Clusiusbrede
vakgroepen voortkomen, uit de afgestemde lessentabel voortvloeien en/of beleidsmatig om
aandacht vragen, is gehandhaafd. Afspraken die eerder zijn opgenomen in de Handleiding vmbo
worden door de Wegenwacht gemonitord en daar waar nodig aangepast. Er is een striktere
scheiding aangebracht tussen de adviezen van de Wegenwacht en beslissingen van de centrale
examencommissie. Het blijft noodzakelijk om alert te blijven op de vraag ‘wat waar thuishoort’.
De afgelopen jaren is met een groep enthousiaste docenten begonnen met het digitaal afnemen
van toetsen. Dit breidt zich steeds meer uit, al zijn er (nog) grote verschillen tussen de diverse
vakgroepen en vestigingen.
De Clusiusbrede vakwerkgroep Groen is gestart met een gefaseerde overstap van zelfgemaakte
toetsen naar de toetsen van de Schoolexamenbank van de Groene Norm. Bewezen waardevolle
toetsen, gemaakt door de vakgroep en ondersteunende docenten, zijn in ere gehouden en worden
eveneens ingezet.
Een team- en een projectleider hebben zich ingespannen voor het opstellen van de plannen
binnen het kader van de techniekgelden van Sterk techniekonderwijs. Deze plannen zijn inmiddels
geaccordeerd en worden uitgevoerd. Inmiddels is er ook voor dit onderwerp een Clusiusbrede
projectgroep Technologie en Techniek gestart met vertegenwoordigers van alle vestigingen.
De opdracht voor deze groep richt zich met name op het Clusiusbreed uitwisselen en delen van
bevindingen van de regionale opdracht van de vestigingen.
Een projectgroep gericht op het ontwikkelen van een itembank, bestaat uit vertegenwoordigers van
drie vakgroepen, ondersteunende adviseurs en de coördinator onder leiding van een
vestigingsdirecteur. Er is contact met een extern bureau, maar er wordt ook gekeken naar
mogelijke aansluiting bij bestaande itembanken.
De in schooljaar 2017-2018 ingezette Clusiusbrede studiemiddag heeft een succesvol vervolg
gekregen. Alle vakgroepen, onder- en bovenbouw zijn weer samengekomen om binnen het eigen
vakgebied een verdiepingsslag te maken. Naast dat dit inhoudelijk een bijdrage levert aan
vakontwikkeling is het waardevol gebleken om kennis te maken en contact te onderhouden met
collega’s van andere vestigingen.
De Clusiusbrede vakwerkgroepen zijn ‘normaal’ geworden. De werkzaamheden uit de opdracht
horen erbij en de waarde van gezamenlijk optrekken is bewezen. In de komende jaren ligt er een
aantal uitdagingen. De lessentabel draait nu voor het vijfde jaar en begint hier en daar te schuren,
nieuwe (denk)richtingen op vestigingen en de wens van een aantal vakgroepen om te
experimenteren met andere vormen van toetsen, maken het lastig om altijd, met elkaar, hetzelfde
pad te bewandelen. Deze ontwikkelingen raken ook aan de ondersteunende (IT-)systemen en
vraagstukken van controleerbaarheid.
2.3

Voortijdig schoolverlaten

Het Clusius College werkt samen met de rijksoverheid, gemeenten, andere scholen en
bedrijfsleven om te voorkomen dat leerlingen en studenten zonder startkwalificatie van school
gaan (voortijdig schoolverlaters).
Het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) van het Clusius College is in 2018-2019
(voorlopige cijfers) gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. In absolute aantallen is
het aantal VSV’ers gedaald van 92 naar 89. Ten opzichte van 2005-2006 is het aantal VSV’ers
gedaald van 277 naar 89. Het Clusius College scoort hiermee onder het landelijk gemiddelde (2%).
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Aantal VSV’ers Clusius College vmbo en mbo

2005-2006
Aantal leerlingen en studenten
5.451
Aantal VSV’ers
277
% VSV'ers totaal
5,1%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
5.657
5.663
5.355
5.241
76
66
92
89
1,3%
1,2%
1,7%
1,7%

Aantal VSV’ers Clusius College mbo

Aantal studenten
Aantal VSV’ers
% VSV'ers mbo

2005-2006
1.208
121
10,0%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
1.441
1.389
1.342
1.324
39
46
63
70
2,7%
3,3%
4,7%
5,3%

Ten opzichte van 2017-2018 is het aantal VSV’ers in 2018-2019 gestegen, zowel in absolute zin
als procentueel. Het Clusius College scoort met 5,3% boven het sectorgemiddelde (AOC’s).
Aantal VSV’ers Clusius College vmbo

Aantal leerlingen
Aantal VSV’ers
% VSV'ers vmbo

2005-2006
4.243
156
3,7%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
4.216
4.274
4.013
3.917
37
20
29
19
0,9%
0,5%
0,7%
0,5%

Het totaal aantal VSV’ers in het vmbo laat ten opzichte van 2017-2018 een daling zien. Door deze
daling is het percentage VSV’ers weer bijna gelijk aan het landelijk gemiddelde van 0,49% in het
vmbo.
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2.4

Taal- en rekenbeleid, examinering en keuzedelen

Taal- en rekenbeleid
Taal- en rekenvaardigheid van leerlingen en studenten vormen een belangrijke succesfactor voor
het doorlopen en afsluiten van een opleiding. Onderzoeksgegevens tonen aan dat het taal- en
rekenniveau van leerlingen vaak onvoldoende is. Dit geldt voor zowel het vmbo als het mbo.
Beheersing van taal en rekenen is niet alleen een voorwaarde om tijdens de schoolloopbaan te
kunnen slagen, het is ook een voorwaarde om maatschappelijk te kunnen functioneren.
Het taal- en rekenbeleid van het Clusius College geeft centrale kaders, die door de vestigingen
verder ingevuld worden. Het beleid is gebaseerd op de ‘drieslag’: ontwikkeling op het gebied van
taal en rekenen vindt plaats (1) in alle leergebieden (incl. stage), (2) binnen de vakgebieden taal en
rekenen zelf en (3) middels ondersteuning voor leerlingen met achterstanden.
Het taalbeleid wordt op alle vestigingen uitgevoerd en wordt geborgd binnen de vestigingen.
De steeds veranderende regelgeving met betrekking tot rekenen, maakt het lastig om het beleid
consistent uit te voeren. Het rekenbeleid vmbo wordt gemonitord en verder ontwikkeld door een
vakgroep rekenen die bestaat uit docenten van de vmbo-vestigingen.
De gerichte aanpak van taal en rekenen heeft zowel in het vmbo als in het mbo geleid tot
verbetering van de resultaten.
Examinering mbo
Het Clusius College koopt alle examens voor het mbo in. Voor de beroepsgerichte examens is dat
bij de Groene Norm. Voor de algemeen vormende vakken is in 2019 de keuze gemaakt om de
TOA-examens in te kopen van bureau ICE. Voor Nederlands is tot 1 oktober 2019 nog
gebruikgemaakt van examens van Deviant, daarna is hiervoor overgestapt naar de TOA-examens.
Keuzedelen mbo
Ook bij het Clusius College heeft de introductie van keuzedelen voor uitdagingen gezorgd.
Daar waar we in 2017 nog erg gericht waren op generieke keuzedelen en configuraties om eerst
eens goed na te kunnen denken over de wijze waarop we deze modules in ons onderwijs konden
opnemen, hadden we begin 2019 een aanbod van 12 generieke en 27 vakspecifieke keuzedelen.
De vakspecifieke keuzedelen zijn populair bij studenten en docenten en we werken naar een
situatie waarin we minder generieke en meer vakspecifieke keuzedelen aanbieden.
Het aanbod zoals vastgesteld voor 2018-2019 bleek vooral op het gebied van examineren een
enorme klus. Het afnemen van de examens was een flinke belasting voor de onderwijsteams en
de examencommissie had veel werk aan het vaststellen van de examens. Daarnaast bleek het
binnen de nieuwe examenstructuur noodzakelijk om alle keuzedeelexamens opnieuw vast te
stellen om de kwaliteit te kunnen garanderen. Om deze reden is besloten het aanbod een jaar te
bevriezen en hebben we het aanbod zoals het er lag overgenomen voor schooljaar 2019-2020.
Een onderwijskundige is vervolgens belast met het voorbereiden van de vast te stellen examens.
Dit heeft druk bij de onderwijsteams weggehaald.
Alle keuzedelen die aangeboden worden zijn via de overlapchecker van
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gecontroleerd op mogelijke
overlap met het kwalificatiedossier. Indien er overlap geconstateerd wordt kan het keuzedeel niet
voor die opleiding aangeboden worden. Er zijn nog geen verzoeken van studenten ontvangen om
een keuzedeel buiten het aanbod van de opleiding te volgen. Er zijn daarom geen verzoeken voor
niet-gekoppelde keuzedelen van studenten in behandeling genomen.
Een aantal opleidingen heeft er voor gekozen om in leerjaar 1 geen keuzedeel aan te bieden. Dit is
een extra belasting voor de daaropvolgende jaren maar geeft de studenten ook meer tijd om een
gemotiveerde en afgewogen keuze te maken. Het keuzedeel Digitale vaardigheden is bij een
aantal opleidingen opgenomen als module in het reguliere onderwijs om zo ruimte te scheppen
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voor een ander keuzedeel. Na evaluatie zal bezien worden of dit ook in de komende jaren een
goede plek is voor het aanbieden van deze kennis.
Het keuzedeel Trimmen (K0108) werd wel aangeboden maar heeft geen doorgang gevonden.
Er waren te weinig aanmeldingen. Het keuzedeel Klauwverzorging (K0264) vond geen doorgang in
2018-2019 maar bleek een populair keuzedeel in 2019-2020.
Een aantal generieke keuzedelen bieden we aan via e-learning met ondersteunende lessen.
Voor een van deze generieke keuzedelen (Duurzaamheid) hebben we twee vakspecifieke
opleggers laten ontwikkelen – Teelt en Veehouderij. Bij Teelt is dit keuzedeel vervolgens
opgenomen in het reguliere curriculum om ruimte te maken voor een ander keuzedeel. Een heel
nieuw keuzedeel Biologische bedrijfsvoering (K0890) hebben we met collega-AOC’s Terra en
Nordwin College ontwikkeld. Voor de vijf certificaten voor de Houders van… die ook gebruikt
worden voor het cursorisch onderwijs hebben we samen met Aeres en Zone.college e-learning
ontwikkeld. Docenten van de drie instellingen zorgden voor het materiaal waarna een
onderwijskundige er e-learningopdrachten van heeft gemaakt. Deze worden voor het reguliere
onderwijs ondersteund met lessen. Hetzelfde materiaal zal in 2020 beschikbaar komen, via de
bedrijfsopleidingen, voor cursisten. Daar wordt het materiaal ondersteund met een enkel seminar.
Landelijk nemen we actief deel aan het uitwisselen van examens daar waar inkoop van examens
geen optie is. Via een extranetomgeving van de MBO Raad is het mogelijk gemaakt om examens
met elkaar te delen en zo onnodig dubbel werk te voorkomen. Daarnaast zijn de relevante
projectleiders en beleidsmedewerkers van alle AOC’s met elkaar verbonden middels een netwerk.
Het delen van examens en lesmateriaal is daarmee vereenvoudigd.
Het Clusius College maakt (nog) geen gebruik van de mogelijkheid om een keuzedeel aan te
bieden in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming.
2.5

Examinering

De kwaliteit van de examinering ligt onder het vergrootglas, zowel in het vmbo als in het mbo.
In het vmbo mede naar aanleiding van de examenperikelen bij LVO in Maastricht, als gevolg
waarvan zowel door de inspectie als door de VO-raad onderzoeken gestart zijn. Uit het onderzoek
dat de VO-raad uitgevoerd heeft (de onafhankelijke Commissie Kwaliteit Schoolexaminering) zijn
aanbevelingen voortgekomen die het Clusius College een-op-een overneemt.
In het mbo heeft het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie gefungeerd als een ‘wake up call’ op
basis waarvan de examenorganisatie is aangepast en versterkt en een strikte scheiding is
gerealiseerd tussen borging van de kwaliteit en de uitvoering van examens.
Een en ander is terug te lezen in de onderstaande verslagen van de centrale examencommissie
vmbo en de Examencommissie mbo.
Verslag van de centrale examencommissie vmbo
Vraag van de minister:
Toetsing en examinering: In de laatste jaren is gebleken dat de organisatie rond toetsing en
examinering niet op iedere school op orde is. Ik vraag u in het bestuursverslag een toelichting te
geven op hoe u de kwaliteitsborging rondom de schoolexaminering heeft georganiseerd. Denk
hierbij aan welke maatregelen u heeft genomen om de kwaliteit van de schoolexaminering te
bevorderen, hoe u de benodigde kennis en expertise borgt en op welke wijze u een goed
functionerende examenorganisatie garandeert.
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Het Clusius College hecht aan kwalitatief goed onderwijs op alle vmbo-locaties. Een solide
examineringsorganisatie en de kwaliteitsborging op het examineringsproces zijn hiervan een
belangrijk onderdeel. Op dit moment kent het Clusius College acht vestigingsexamencommissies
(VEC) en een centrale examencommissie (CEC). De CEC, bestaande uit het lid college van
bestuur en twee directeuren borgt de kwaliteit van examinering op Clusiusbreed niveau. De VEC’s,
bestaande uit de directeur, een examensecretaris en teamleiders, zijn verantwoordelijk voor de
organisatie van de uitvoering van examinering op de vestiging. Het Clusius College werkt op dit
moment aan de inrichting van een onafhankelijke examencommissie voor het vmbo.
In de afgelopen jaren heeft het Clusius College al verschillende stappen gezet om de
kwaliteitsborging van de examinering te professionaliseren. Naast de al bestaande inrichting van
vestigingsexamencommissies en een centrale examencommissie is het Clusius College in 2015
met de herziening van het vmbo gestart. De ontwikkeling van één examenprogramma met één
PTA (Programma van toetsing en afsluiting) is hier een belangrijk aspect van. In 2019 is de
herziening structureel voortgezet onder de term Clusiusbrede vakontwikkeling. Docenten vanuit
alle vestigingen zijn verenigd in Clusiusbrede vakwerkgroepen, er wordt ingezet op
professionalisering, op vakvernieuwing en op het examineringsproces door bijvoorbeeld OBITtrainingen (onthouden, begrijpen, integreren, toepassen). In de vakwerkgroepen wordt
gebruikgemaakt van het Clusiusbreed toetsbeleid en de PDCA-methodiek (plan, do, check, act)
om toetsen te ontwikkelen, evalueren en bij te stellen. Er is een ‘Wegenwacht’ geïnstalleerd met
vertegenwoordiging vanuit alle geledingen van het onderwijs om de directieraad te adviseren op
beleidsontwikkeling.
De organisatie op de uitvoering van examinering wordt ondersteund door de afdeling
Kwaliteit & Onderwijs. Zij informeert en adviseert de vestigingen over de laatste wet- en
regelgeving, ontwikkelt Clusiusbrede procedures en ondersteunt in geval van maatwerk en
uitzonderlijke situaties. Ze treedt in overleg met de inspectie en het College van Toetsen en
Examens. De examensecretarissen komen gedurende het jaar geregeld samen en maken gebruik
van intercollegiale consultatie. Het Clusius College is aangesloten bij Plexs, het landelijk platform
voor examensecretarissen.
De ontwikkeling van een onafhankelijke examencommissie
De VEC’s hebben in 2018-2019 een zelfevaluatie uitgevoerd. Op basis van de landelijke aandacht
voor schoolexaminering en o.a. de rapportage van de onafhankelijke Commissie Kwaliteit
Schoolexaminering heeft de centrale examencommissie van het Clusius College nagedacht over
een aanpak om te komen tot een onafhankelijke toezichthoudende examencommissie (EC) vmbo.
Dit traject is in volle gang en de verwachting is dat gedurende schooljaar 2020-2021 een
onafhankelijke EC kan worden geïnstalleerd. Deze EC heeft de taak om als onafhankelijk
toezichthouder de kwaliteit van examinering in het vmbo te borgen.
Verslag van de examencommissie mbo
Het jaar 2019 was voor de examencommissie wederom het jaar van verdere verbetering van
deskundigheden en van de samenstelling. De ‘Wijziging van de Wet Educatie- en
beroepsonderwijs’ inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het
mbo heeft haar vruchten afgeworpen. Vertrek van docenten en tijdelijke vervanging, vragen extra
aandacht voor de overdracht en opbouw van deskundigheid.
De samenstelling van de examencommissie bestaat per 1 januari 2019 uit: een externe,
onafhankelijke voorzitter, een secretaris, drie leden vanuit het onderwijs (waaronder twee
docenten) en twee leden vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast heeft de commissie inhoudelijke
ondersteuning van een adviseur van de afdeling Kwaliteit & Onderwijs en secretariële
ondersteuning.
De examencommissie heeft tot taak het borgen van de kwaliteit van de examinering en examens,
het vaststellen van richtlijnen om de examens te beoordelen op kwaliteit en het vaststellen of een
Geïntegreerd jaardocument 2019

35

diploma of ander waardepapier op juiste gronden wordt afgegeven. De commissie verleent
vrijstelling voor examens, stelt examens vast en verleent toestemming tot het verlenen van
faciliteiten voor afwijkende examenafnames. Ook onderneemt de commissie actie bij
geconstateerde onregelmatigheden c.q. fraude.
De examencommissie stelt formats en protocollen vast t.b.v. de organisatie, afname en archivering
van examens.
De examencommissie leverde aan het CvB:
a. Het handboek examinering 2019-2020.
b. Het jaarverslag examinering over het schooljaar 2018-2019 met aanbevelingen voor
verbetering.
c. Het onderzoeksplan 2019-2020.
De examencommissie stelde het examenreglement, de examenplannen en alle beroepsgerichte
examens en AVO- en keuzedeelexamens vast.
De secretaris en leden vanuit het onderwijs voeren dagelijks/wekelijks de taken van de
examencommissie uit. Alle punten voor de vergadering worden voorbereid en zijn voorzien van
advies. Naast de vaststelling van alle examendocumenten borgt de commissie de examens o.a.
door de examinering te monitoren middels haar planmatige en steekproefgerichte onderzoeken.
Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter doet de examencommissie haar werk. Met elk lid
wordt door de voorzitter jaarlijks een gesprek gevoerd. In die gesprekken komen o.a. aan de orde:
positionering van de examencommissie, de individuele rol in de commissie en de samenwerking
onderling en met het onderwijs.
Er is een zelfevaluatie uitgevoerd. Het totaaloverzicht geeft het beeld dat er – ondanks de diverse
invalshoeken – een grote eensgezindheid is en dat de commissie op de goede weg is.
De examencommissie kwam elfmaal bijeen. Na elke examencommissievergadering vindt
inhoudelijk overleg plaats, de ene maand met het CvB en de volgende maand met de mbodirecteuren. Elke twee maanden vindt overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de
examencommissie, de directeur en portefeuillehouder examinering van de teamleiders, de
examenadministratie van de drie vestigingen en de adviseur van de afdeling Kwaliteit & Onderwijs.
Na elke vergadering van de examencommissie worden de besluiten gedeeld via de nieuwsbrieven
van de vestigingen.
In november 2019 ontving het CvB, naar aanleiding van het door de inspectie uitgevoerde
herstelonderzoek, het bericht dat het Clusius College op basis van het onderzoekskader 2017 op
ED1, ED2 en ED3 een voldoende heeft behaald. De samenvatting uit de rapportage van het
herstelonderzoek geeft aan:
“De kwaliteit van de examinering en diplomering hebben wij in mei 2018 als onvoldoende
beoordeeld, omdat de examencommissie bij de onderzochte opleidingen nog niet een goede
manier van werken had gevonden om te zorgen dat de kwaliteit van de examinering en
diplomering voldeed. Wij beoordelen de kwaliteit van examinering nu als voldoende en niet meer
als onvoldoende. De examencommissie en opleiding laten verbeteringen zien. Tegelijkertijd
moeten er ook nog verbeteringen plaatsvinden.
Wat is verbeterd?
De examencommissie en de teams hebben hun rol en verantwoordelijkheid gepakt van
respectievelijk 'borgen' en 'zorgen'. Aan de hand van het handboek examinering worden alle
processen uitgevoerd en gecontroleerd, geëvalueerd en verbeterd. Dit heeft als effect dat de
examinering voor ieder helder is, de beoordeling onafhankelijk gebeurt en de examencommissie
voldoende zicht en grip heeft op de examinering.
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Wat kan beter?
De instrumenten van de Groene Norm bieden veel ruimte; dat maakt dat de examencommissie er
extra op moet toezien dat alle beoordelingen betrouwbaar gebeuren. Zo is het nodig
afnamecondities per proeve vast te stellen. Ook geeft de cesuur in de instrumenten nog ruimte om
essentiële werkprocessen onvoldoende te halen. Hierin kan het Clusius College nog duidelijker
keuzes maken. Door veel inzet van externen, met name bij Melkveehouderij, zal het toezien op
hun kwaliteit als assessor blijvende aandacht moeten houden.
Wat moet beter?
Het bestuur moet er voor zorgen dat het exameninstrumentarium voor de vakopleiding Vakexpert
veehouderij beter wordt.
Samenvattend heeft de examencommissie in 2019 de volgende taken verricht:
A. Diplomeren
Van 495 studenten is vastgesteld dat zij aan de diploma-eisen voldeden. Dat is 71% van
alle studenten in hun diplomajaar.
B. Examenbeleid
Door de examencommissie zijn vastgesteld:
 Het handboek examinering voor 2019-2020
 Het jaarverslag examinering 2018-2019
 Het onderzoeksplan 2019-2020
 Onderwijs- en examenregeling, die is opgedeeld in:
o Algemene informatie onderwijs en examinering
o Voor 28 crebonummers examenplannen cohort 2019
o Examenreglement
o Regeling taal en rekenen
o Regeling beroepsgericht examen
o Keuzedeelreglement
 Faciliteiten voor het verlenen van afwijkende examenfaciliteiten
 Vrijstellingsregeling en een herziening op 26 augustus 2019
 Beleid examinering keuzedelen
 49 keuzedeelexamens
 Invoering van AVO-instellingsexamens Nederlands en Engels (TOA)
C. Borgen en monitoren examenkwaliteit
Om de kwaliteit te monitoren zijn er audits en controles uitgevoerd.
 Jaarlijks wordt door de examencommissie een onderzoeksplan (v/h bezoekplan)
vastgesteld en daarnaast vinden ook steekproeven plaats. In totaal zijn 43 examens
bezocht. Van elk bezoek wordt een verslag gemaakt.
De steekproefverslagen zijn met betreffende assessoren en teamleiders besproken
waarbij het accent ligt op het verbeteren van de kwaliteitsaspecten organisatie en
uitvoering. Eén bezoek gaf aanleiding tot een gesprek met de schoolassessor en
teamleider.
 Er zijn twee instellingsexamens Engels en twee instellingsexamens Nederlands
bezocht. Ook deze bevindingen zijn met de assessoren besproken. Dit jaar is de
procesgang voor het afnemen van de centrale examens Nederlands en Engels
onderzocht. Dit gaf geen aanleiding voor verbeteractiviteiten.
Voor elke vaststelling voor diplomering wordt steekproefgericht onderzoek verricht op
de examendossiers. Bij beoordelingen werden de tellingen gecontroleerd en
vastgesteld.
 Een gemaakte examenopgave ontbrak in het examendossier, hiervoor is door de
directeur een afdoende verklaring gegeven.
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De tellingen bij examen Nederlands te Schagen zijn slordig ingevuld. Hierop is de
directeur aangesproken.
De inspectie heeft voor het examen vakexpert veehouderij (25535) een herstelopdracht
gegeven. Het examen is onverkort ingezet, de procesgang voor en tijdens het examen
is met toestemming van de examencommissie door het onderwijsteam verstevigd. De
genomen maatregelen zijn met de examenleverancier Groene Norm gedeeld.
De examencommissie heeft op basis van de uitgevoerde onderzoeken geconcludeerd
dat diploma’s terecht zijn afgegeven. Dit neemt niet weg dat de processen serieus
verbetering behoeven om de kwaliteit van de examinering en diplomering nog beter te
borgen.

D. Aandachtspunten in het jaarverslag examinering 2018-2019
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:
 Het CvB en het management mogen meer sturen op doelen en proces om de beoogde
resultaten te behalen.
 Maak de organisatie duidelijk welke meetbare resultaten er behaald moeten zijn en op
welk moment.
 Een heldere scheiding tussen zorgen en borgen met de daarbij horende
verantwoordelijkheden.
 Het beleggen van de verantwoordelijkheid bij de teams blijft een uitdaging voor CvB en
management, evenals het dragen ervan.
 Scholing en deskundigheidsbevordering van teams blijft aandacht vragen, gericht op
organisatie, afname, construeren en vaststellen van de examens.
 Intensivering en structurering van voorlichting over examinering naar studenten.
 Extra aandacht voor afstemming op en tussen de mbo-vestigingen.
Bij het samenstellen van het jaarverslag werd duidelijk dat gegevens voor het jaarverslag
moeilijk of niet geleverd konden worden door onderwijsteams.
E. Overig
 Door vier studenten is een klacht ingediend. Een aanleiding was de uitslag van het
afgelegde examen. Twee studenten gaven aan onvoldoende en niet tijdig te zijn
voorgelicht en de uitnodiging voor het examen niet op tijd te hebben ontvangen.
Een klacht betrof incidenteel geluidsoverlast tijdens de examenafname. Alle klachten
zijn conform het examenreglement door de examencommissie met betrokken student
en het team besproken. Alle studenten zijn gehoord, de klachten zijn schriftelijk
afgehandeld.

2.6

Zorg / passend onderwijs

In ons vmbo zijn zorg en ondersteuning belangrijke pijlers van het onderwijs. Van de vmboleerlingen had in het verleden ongeveer 40% een lwoo-indicatie (leerwegondersteunend onderwijs)
of een lichte ondersteuningsbehoefte. De lwoo-indicatie wordt alleen nog afgegeven in de
samenwerkingsverbanden waarin de vestigingen Amsterdam en Purmerend participeren.
De overige samenwerkingsverbanden hebben gekozen voor opting-out (verdeling van de middelen
niet meer op basis van een indicatie maar op basis van een verdelingssystematiek die door het
samenwerkingsverband is bepaald) en geven daarom geen indicaties lwoo meer af. Voor de
leerlingen die anders een lwoo-indicatie zouden hebben gekregen, wordt nu de
ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht, waarin waar mogelijk door de vestiging voorzien wordt.

38

Geïntegreerd jaardocument 2019

Ongeveer 5% van het aantal leerlingen in het vmbo heeft een zware ondersteuning, voorheen
leerlinggebonden financiering (LGF of ‘rugzakje’). In het mbo heeft ongeveer 3,5% van het aantal
studenten vergelijkbare speciale zorg nodig.
In welke ondersteuningsbehoefte een vestiging kan voorzien, staat omschreven in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze profielen staan gepubliceerd op de website van het
Clusius College bij de verschillende vestigingen. Ook voor het mbo is er in een SOP omschreven
welke ondersteuning een school kan bieden. Zo is er voor studenten uit het mbo die twijfels
hebben over de opleidingskeuze, een heroriëntatieproject uitgevoerd ter voorkoming van voortijdig
schoolverlaten.
Het Clusius College participeert in zes samenwerkingsverbanden Passend onderwijs VO.
Gerard Oud, lid college van bestuur, is bestuurslid van het samenwerkingsverband
Noord-Kennemerland en van het samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland, voorzitter van
de ledenvergadering West-Friesland en lid van de raad van toezicht van Midden-Kennemerland.
In (de besturen van) de andere samenwerkingsverbanden participeren (door het college van
bestuur gemandateerde) vestigingsdirecteuren.
Het jaar 2019 heeft voor alle samenwerkingsverbanden in het teken gestaan van het uitvoeren en
verder professionaliseren van passend onderwijs. Ook de governance op de
samenwerkingsverbanden is bij alle een punt van ontwikkeling. Met uitzondering van Amsterdam
participeert – op voordracht van de ondernemingsraad – van alle vestigingen een docent in de
Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.
De middelen die het Clusius College van de samenwerkingsverbanden ontvangt zijn onderdeel
van het budget van de vestigingen. Deze middelen worden – afhankelijk van de afspraken binnen
het samenwerkingsverband – in elk geval ingezet voor verlaging van de groepsgrootte (met name
in de BL), specialistische ondersteuning en zorg voor individuele leerlingen (zowel van daartoe
opgeleide en toegeruste eigen medewerkers, als medewerkers van het samenwerkingsverband of
andere externen), interne time-outvoorzieningen en scholing van medewerkers, voor zover deze
niet vanuit het samenwerkingsverband plaatsvindt.
De middelen passend onderwijs worden vergelijkbaar met de rijksbijdrage ingezet in de begroting.
Dit betekent dat 20% van deze middelen worden gebruikt voor huisvesting, IT, centrale kosten
personeel en ondersteunende afdelingen.
De vestiging Amsterdam krijgt subsidie uit het leerplusarrangement, die een school ontvangt bij
een percentage leerlingen van meer dan 30% uit risicowijken (armoedeprobleemcumulatiegebied).
In bijlage 4 is van elke vestiging een rapportage opgenomen over de middelen die van het
samenwerkingsverband ontvangen zijn en op welke wijze deze zijn ingezet.
Tevens is in bijlage 4 voor de drie mbo-vestigingen de verantwoording van de middelen passend
onderwijs mbo opgenomen.

2.7

Toelatingsbeleid

In het vmbo volgt het Clusius College de wettelijke kaders voor toelating. Voor iedere leerling die
zich aanmeldt, wil het Clusius College een passende en veilige leeromgeving bieden.
Leerlingen met leerproblemen of die anderszins extra ondersteuning behoeven, krijgen, indien
nodig geacht door ouders en/of school, een intakegesprek. Dit intakegesprek is erop gericht om de
juiste begeleiding en ondersteuning te bieden.
In het toelatingsbeleid voor ons mbo wordt uitgegaan van de ‘Wet vroegtijdige aanmelddatum en
toelatingsrecht’ die per 1 januari 2018 van kracht is geworden. Deze wet regelt dat iedere student
die zich voor 1 april aanmeldt toelatingsrecht heeft. Iedere opleiding heeft eigen intake-activiteiten
die variëren van een intakegesprek tot het maken van een opdracht. De intake vindt plaats om de
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begeleidingsbehoefte van de student te leren kennen en bij de student het beroepsbeeld
duidelijker te maken.
Zowel in het mbo als in het vmbo wordt er jaarlijks gekeken of de intakeactiviteiten die hebben
plaatsgevonden voor het juiste beeld bij leerlingen en studenten hebben gezorgd. Deze evaluaties
vinden binnen de onderwijsteams plaats. Eventuele aanpassingen in de intakeactiviteiten worden
voorafgaand aan het schooljaar via het toelatingsbeleid gecommuniceerd.

2.8

Kwaliteitsagenda mbo 2019-2022

Op basis van de afspraken – tussen MBO Raad en de Minister van OCW – in het Bestuursakkoord
Trots, Vertrouwen en Lef leverden we in oktober 2018 onze Kwaliteitsagenda ‘Groen als basis voor
goed beroepsonderwijs’ 2019-2022 in ter beoordeling door de Commissie Kwaliteitsafspraken
MBO. Een positieve beoordeling ontvingen wij in maart 2019. Binnen de beleidscyclus viel het
opnieuw vaststellen van het strategisch beleid samen met het ontwerp van de kwaliteitsagenda.
Voor het mbo hebben we hiermee mooie uitgangspunten, waarvan bij de belangrijkste ons vmbo
later is aangehaakt.
Deze eerste rapportage over de uitvoering van onze kwaliteitsagenda, heeft nog een hoog
‘opstartgehalte’. Veel is in gang gezet. Op enkele uitzonderingen na – zoals op het gebied van
examinering en de ontwikkeling van e-learningmodules – is nog geen sprake van resultaten en
effecten.
Kiezen
Tussen indienen van de kwaliteitsagenda (KA) en de goedkeuring hebben we niet stilgezeten.
De thema’s en speerpunten uit de KA waren opgesteld en afgestemd met een klankbordgroep,
gesprekken met docenten, studenten, ondersteuners en externe regionale stakeholders.
Deze vormden een goede afspiegeling van de behoeftes en ambities van de organisatie en de
omgeving. Met dat uitgangspunt hebben we een spel ontwikkeld waarmee we recht zouden doen
aan de verschillende interesses en ontwikkelfases van de opleidingsteams. Niet iedereen hoeft
aan elk speerpunt mee te doen. In februari 2019 gingen de teams aan de slag met ‘Strategi’.
Aan de hand van dit spel met kaarten met daarop ambities uit de KA, brainstormformulieren en
een werkschema kon men een keuze maken uit de thema’s en speerpunten waar de teams zich
de komende jaren op willen richten. Twee thema’s waren voor iedereen verplicht: ‘Examinering als
betrouwbaar sluitstuk van de opleiding’ en ‘Versterken van de kwaliteitscultuur’.
Het spel was een succes. Het samen praten over en het kiezen van ambities maakte allerlei
ideeën los die men in de loop van 2019 om kon zetten in een plan met concrete activiteiten om de
ambities te bereiken. Deze plannen zijn inmiddels onderdeel van de teamactiviteitenplannen
(TAP’s).
Organisatie
Elk thema en speerpunt is belegd bij een directeur en teamleider; samen met de
speerpuntaanvoerder (SPA) vormen zij een club(je) waar verbinding tussen teams en vestigingen
wordt gezocht, aanvragen voor middelen worden afgestemd en men met elkaar meedenkt.
De SPA’s fungeren als aanjager en ondersteunen de teams op een bepaald speerpunt met kennis,
advies en het zorgen voor verbinding met landelijke ontwikkelingen.
Een programmamanager stuurt de implementatie en organisatie van de KA-ambities aan, houdt
het algemene overzicht, verbindt de SPA’s, ondersteunt de directeuren en informeert het CvB.
Binnen een stuurgroepoverleg tussen de directeuren en de programmamanager worden
knelpunten besproken en opgepakt. Op landelijk niveau zijn de AOC-bestuurders in verschillende
gremia met elkaar verbonden en hebben de programmamanagers van de KA’s een netwerk
waarbinnen zij een beroep op elkaar kunnen doen.
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De twee verplichte thema’s – ‘Examinering als betrouwbaar sluitstuk van de opleiding’ en
‘Versterken van de kwaliteitscultuur’ – zijn opgepakt door twee directeuren met ondersteuning van
de afdeling ‘Kwaliteit & Onderwijs’ en een teamleider.
Middelen
In de komende vier jaar ontvangen we ruim zes miljoen euro om onze ambities waar te maken.
Een kwart daarvan is ‘prestatiebekostiging’. De andere driekwart wordt gevormd door het
‘investeringsdeel’; deze middelen zijn definitief toegekend, maar moeten wel worden verantwoord.
Een deel van de kwaliteitsmiddelen (ongeveer 60% van het totaal) is in het eerste jaar opgenomen
in het budget van de vestigingen naar rato van het aantal studenten. Dit deel is bedoeld om de
inzet die de vestigingen en de teams plegen om de ambities van de kwaliteitsagenda te realiseren,
te faciliteren. Dit zijn de activiteiten zoals die in februari 2019 tijdens het spel ‘Strategi’
geïnventariseerd zijn en die opgenomen zijn in de teamactiviteitenplannen (TAP’s). Het toebedelen
van fte’s per vestiging bleek al snel niet optimaal. Doordat er gewerkt wordt met
vestigingsoverstijgende teams en de eerste stappen op weg naar één mbo zijn gezet, was het
lastig om deze uren op vestigingsbasis in te zetten. Met die ervaring pakken we het in 2020 anders
aan. De TAP’s zijn een afspiegeling van de concrete activiteiten die worden ingezet om de
gekozen ambities te bereiken. Aan die activiteiten kunnen uren ‘gehangen’ worden. Het mbo als
geheel krijgt de jaarlijkse 60% zoals hierboven genoemd. Deze wordt vervolgens ingezet op basis
van de beschreven acties in de TAP’s.
De resterende 40% blijft onder beheer van het CvB. Vanuit deze middelen worden overkoepelende
kosten van activiteiten, professionaliserings- en kwaliteitsbewustzijnstrajecten vergoed, de
programmamanager gefaciliteerd en zaken zoals deelname aan Skills, doorstroomactiviteiten,
assessorentrainingen en andere kosten die niet bij het onderwijs belegd worden.
Activiteiten
De tweede helft van 2019 heeft in het teken gestaan van het nader concretiseren van de ambities
van de teams en het in de steigers zetten van de activiteiten. Het thema ‘Arbeidsmarkt van de
toekomst’ omvat vele speerpunten. Er vinden verschillende uitwisselingen met het buitenland in
het kader van het speerpunt Internationalisering plaats. Verschillende teams hebben
Natuurinclusief denken en werken omarmd en zijn gestart met het aanpassen van het curriculum
op dit punt. Landelijk zijn we goed vertegenwoordigd en aangehaakt. Op het gebied van Techniek
en innovatie, dat aansluit bij ons vmbo-programma Technologie & Techniek, hebben excursies
plaatsgevonden. Er is een nauwe relatie met Natuurinclusief denken en werken waarbij een aantal
teams beide onderwerpen hebben gekozen.
Ondersteuning was er voor het nader uitwerken van ideeën op het gebied van gepersonaliseerd
leren. Dit werd Maatwerkonderwijs met pilots in twee teams.
De relatiemanagers – elk onderwijsteam heeft een relatiemanager – pakken teamoverstijgend de
Relatie met het bedrijfsleven verder op en delen ervaringen. De Expertgroep beroepsgerichte
didaktiek ging voortvarend aan de slag met een tiental deelnemers uit het bpv-team en docenten
van verschillende opleidingen. Hier is sprake van een vestigingsoverstijgende aanpak met
begeleiding vanuit Aeres Hogeschool Wageningen (de groene lerarenopleiding) en een ouddirecteur van het Clusius College. In het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zijn een
klankbordgroep gevormd, een startnotitie geschreven en is de teams gevraagd hierop te
reflecteren en erbij aan te haken. Dit krijgt een vervolg in 2020. Na een aantal voorrondes doen
uiteindelijk twee studenten mee met de finale van Skills in Leeuwarden. Er is een voorzichtige start
gemaakt met het speerpunt Alumni. Vier teams willen hiermee aan de slag. Wat het onderliggende
beleid betreft wordt verbinding gezocht (en gevonden) met andere instellingen. Bijna alle mbo’s
hebben ambities op dit gebied en er zijn mooie voorbeelden vanuit de hogescholen en
universiteiten. Er valt van elkaar te leren. Met het ontwikkelen van E-learning behaalden we een
groot succes. Samen met Aeres Hogeschool en Zone.college ontwikkelden we vijf e-learning
keuzedelen als modules ten bate van het reguliere onderwijs. Deze modules zijn tevens geschikt
voor het cursus- en contractonderwijs via bedrijfsopleidingen. Dit laatste zal in 2020 aanvangen.

Geïntegreerd jaardocument 2019

41

Binnen het thema ‘Versterken van de kwaliteitscultuur’ is een aanzienlijk aantal
Professionaliseringstrajecten in de vorm van scholing gestart en zijn we in gesprek gegaan met het
CINOP voor een langdurig traject waarmee we het kwaliteitsbewustzijn kunnen versterken en
verankeren in het hele mbo, gericht op eigenaarschap en daarmee een actieve rol voor docenten
in het werken met de PDCA-cyclus. Dit traject wordt verder uitgewerkt in 2020 en zal in het
schooljaar 2020-2021 starten. De resultaten en bevindingen van het halverwege 2019 uitgevoerde
onderzoek door stichting Kwaliteitsnetwerk mbo worden hierin meegenomen.
‘Jongeren in kwetsbare posities’ hebben deels een plek gevonden binnen de
vestigingsoverstijgend georganiseerde Entree en Groenstart. Daarnaast werken we nauw samen
met twee ROC’s in de regio met als doel zoveel mogelijk kwetsbaren op te pakken en een plek te
geven in het onderwijs en/of te ondersteunen richting werk. Dit is een voortdurend gesprek op
zowel bestuurlijk als onderliggend niveau.
Het thema ‘Gelijke kansen’ is vertaald naar ambities op het gebied van door- en opstroom. In het
kader van het speerpunt Doorstroom vmbo-mbo is een Clusiusdag georganiseerd waarbij alle
vmbo-docenten (acht vestigingen) op bezoek gingen bij de mbo-opleidingen (drie vestigingen).
Dit was een enorm succes waar veel wederzijds begrip werd gekweekt en de vmbo-docenten een
unieke kijk in de keuken van het mbo kregen. Een mooie opstap naar betere LOB-lessen over ons
eigen mbo. Als vervolg is een programma in voorbereiding met mbo-studenten én vmbo-leerlingen.
Opstroom binnen het eigen mbo verdient aandacht volgens een aantal teams. Dit pakken we in
2020 met een onderwijskundige verder op. Voor de Doorstroom mbo-hbo is stevig aangehaakt bij
het regionaal Noord-Hollandse netwerk en zijn we gestart met een nadere invulling en
voorbereiding van het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’. Het sluitstuk, ‘Examinering’, kreeg een
nulmeting per team, er zijn aspectverantwoordelijken aangesteld en geschoold en zowel nieuwe
als bestaande assessoren kregen een training. Voor de ambitie een Digitale bpv tool te
ontwikkelen samen met andere AOC’s is een externe projectleider aangesteld die deze opdracht
instellingsoverstijgend op zal pakken. We hebben verder ook in 2019 nauw samengewerkt met de
examenleverancier Groene Norm.
Risicoparagraaf kwaliteitsagenda
Risicomanagement komt uitgebreid in paragraaf 4.6 aan de orde. De instrumenten en resultaten
daar genoemd hebben ook betrekking op de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in het
kader van de KA.
Drie in het oog lopende en met elkaar samenhangende potentiële risico’s willen we hier noemen:
 nieuwe organisatiestructuur mbo
 zeven (van de negen) teamleiders zijn nieuw
 overvragen
Onder leiding van de drie mbo-directeuren is er gewerkt aan een aangepaste organisatiestructuur
voor het mbo. Tot medio 2019 werd het mbo uitgevoerd op drie vestigingen en was het MT op de
vestiging verantwoordelijk voor het mbo. Doel van de aanpassing is één organisatiestructuur voor
het mbo met drie uitvoeringslocaties. Er is geen sprake meer van drie afzonderlijke MT’s, deze zijn
samengevoegd tot één MT (directeuren + teamleiders). De drie directeuren zijn collegiaal
verantwoordelijk voor het hele mbo. Tegelijkertijd is binnen ongeveer een jaar het MT ingrijpend
vernieuwd: één nieuwe directeur en zeven (van de negen) teamleiders zijn nieuw in het
Clusius College en/of in het mbo.
Deze verandering vraagt veel denkwerk en overleg. Tegelijkertijd wordt er ingezet op een
kwaliteitsslag met betrekking tot examinering en kwaliteitsbewustzijn, het terugdringen van
overformatie, het integreren van AVO in de beroepsgerichte vakken, samenvoegen – na afloop
van het RIF-project Groenstart – van deze doelgroep met die van de ‘reguliere’ Entree en het
herschikken van verschillende teams. Een majeure operatie. De ambities van de KA sluiten goed
aan op een aantal processen binnen deze verandering. Niettemin is er het risico dat we docenten
en teamleiders overvragen. Tijd kan maar eenmaal besteed worden.
Communicatie is altijd belangrijk, in de huidige situatie des te meer. Goed luisteren naar wat er
speelt, blijven uitleggen en ondersteunen. De organisatiestructuur van de KA helpt daarbij.
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Directeuren en teamleiders zijn rechtstreeks verbonden aan de thema’s en speerpunten binnen
een overlegclub(je) met de betreffende SPA. De programmamanager ondersteunt, informeert en
verbindt.
Beheersmaatregelen:
 duidelijke TAP’s met concreet omschreven acties om de KA-ambities uit te voeren;
 inzet van mensen (fte) koppelen aan concrete acties voor de KA-ambities;
 adequate ondersteuning in termen van communicatie, specifieke kennis en wegnemen van
belemmeringen;
 vertragen, met duidelijke afspraken voor het vervolg, waar ambities in de knel komen.
Gezamenlijke tekst AOC’s bij de verantwoording 2019 van de kwaliteitsagenda 2019-2022
AOC’s werken al langdurig samen en trekken ook bij de kwaliteitsagenda al vanaf de opstelling ervan
samen op. Ook in de uitvoering wordt samengewerkt.
In maart 2019 werd de AOC Raad opgeheven en verenigden de instellingen zich in Connect Groen.
Een samenwerkingsverband waar in wisselende samenstellingen gewerkt kan worden aan gedeelde
ambities. Op verschillende niveaus is men duidelijk nog als geheel verbonden. Ideeën en materiaal wordt
gedeeld, niet alleen met elkaar maar steeds vaker in bredere samenwerkingen met andere instellingen.
Connect Groen is net als de AOC Raad goed vertegenwoordigd in relevante gremia.
Ook op gebied van de arbeidsmarkt van de toekomst werken de AOC’s met het groen hbo, Wageningen
UR, het bedrijfsleven en het ministerie van LNV binnen het Groenpact samen in het Centrum voor
Innovatief Vakmanschap Groen, de voortzetting van de eerdere groene CIV’s. De vorming van sectorale
praktijkclusters binnen het CIV Groen maakt dat de opgedane kennis en ervaring behouden blijven
alsmede de samenwerking tussen de soms kleine opleidingen op gebied van ontwikkeldoelmatigheid
verder wordt geïntensiveerd. De partners die zich hebben verenigd in Groenpact (onderwijs, bedrijfsleven
en overheid) vinden het belangrijk dat ook kleine opleidingen, die soms opleiden voor een specifiek deel
van de arbeidsmarkt, blijven bestaan.
De AOC’s vinden steeds vaker verbinding met elkaar. Het realiseren van toekomstbestendig groen
onderwijs kent echter meer kleuren dan enkel het fuseren van instellingen. Door een te grote focus op
bestuurlijk-juridische oplossingen, bestaat de kans dat de vlakken waar nu al intensief wordt
samengewerkt als autonome instellingen niet of onvoldoende gezien worden. Te denken valt aan de
samenwerking op het gebied van keuzedelen, bpv, examinering (Groene Norm), innovatie en
kennisuitwisseling (via Groenpact en CIV Groen). Hierbij geldt bovendien, dat steeds meer de
samenwerking wordt gezocht met ROC’s en vakinstellingen, zoals onder andere door het aanvragen van
en uitvoeren van cross-over kwalificaties. Vanuit dit kader is eind 2019 door de AOC’s besloten om de
examenleverancier (Groene Norm) aan te laten sluiten bij Examen Services, die ook actief is buiten de
groene sector, juist om de blik van buiten naar binnen verder te versterken. Binnen de regio opereert geen
enkel AOC alleen en is men continu in gesprek over de toekomst en toegankelijkheid van het groen
onderwijs. De kwaliteitsagenda’s zijn aangegrepen om die samenwerkingen te verstevigen of te initiëren.
Van oudsher hebben de AOC’s nauwe banden met het bedrijfsleven. Deze worden ingezet om samen na
te denken over en vorm te geven aan onderwijs dat aansluit bij de vragen uit de arbeidsmarkt, voor zowel
initiële als post-initiële trajecten. Het groen onderwijs kent als enige sector al vanaf de invoering van de
herziene kwalificatiestructuur (groene) certificaten en heeft een lange traditie in het aanbieden van
certificaatgerichte trajecten aan werkenden in de sector (bv. bij gewasbescherming). Door diverse
instellingen wordt nu ervaring opgedaan met het mbo-certificaat, op basis van delen van een kwalificatie
of keuzedelen. Vrijwel alle AOC’s hebben crebolicenties in de derde leerweg in aanvraag.
Het versterken van de beroepskolom is serieus opgepakt waarbij de AOC’s het voordeel hebben
doorlopende leerlijnen te kunnen opzetten met hun eigen vmbo. De kamerbrief ‘Op weg naar versterkt
beroepsonderwijs in elke regio’ van 26 augustus 2019 geeft duidelijke actielijnen weer die voor AOC’s de
mogelijkheid bieden om samen met het niet-groen onderwijs naar interessante samenwerkingen te
zoeken.
De commissie refereert aan de huiver om opleidingen met een laag arbeidsmarktperspectief af te bouwen.
Het bedrijfsleven en de AOC’s hebben, verenigd in de sectorkamer VGG, wat betreft de niveau 2- en 3opleiding Dierverzorging stelling genomen. Het belang van deze opleiding is in de duiding en het advies,
zoals aangeboden aan het bestuur van SBB, nadrukkelijk beschreven als “het beschermen van een
kwetsbare doelgroep”. Door het voortzetten van de opleiding die aansluit bij de persoonlijke interesse van
deze studenten, blijven zij op school en behalen in een passende context een startkwalificatie.
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Uit het hoge aandeel doorstroom naar een hoger niveau voor zowel niveau 2- als niveau 3-studenten uit
deze opleidingen blijkt bovendien dat de opleiding een substantieel positief effect heeft op de ontwikkeling
van deze doelgroep. Dit laat onverlet dat we goed moeten kijken naar het arbeidsmarktperspectief van
onze opleidingen; om die reden is in het uiteindelijke advies ook opgenomen dat het kwalificatiedossier
versneld in onderhoud genomen dient te worden. Het advies en het traject om te komen tot dit advies kent
groot draagvlak onder de AOC’s.
De aangekondigde verruiming van het palet aan samenwerkings- en fusiemogelijkheden zullen de AOC’s
zeker ondersteunen bij de verkenningen die nu al plaatsvinden op het gebied van vergaande
samenwerkingen met andere AOC’s of ROC’s in de regio.

Gezamenlijke tekst Clusius College, Horizon College en ROC Kop van Noord-Holland bij de
verantwoording 2019 kwaliteitsagenda’s 2019-2022
In de kwaliteitsagenda van de drie bovengenoemde mbo-instellingen vallende onder de arbeidsmarktregio
van het RPA Noord-Holland Noord is voor de komende jaren op het terrein van kwetsbare jongeren een
aantal gemeenschappelijke acties geformuleerd. Een van deze activiteiten is een gezamenlijke
verkenning binnen het mbo om voor kwetsbare jongeren onderwijsarrangementen te ontwikkelen. De drie
instellingen hebben de afgelopen maanden verkennende gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot het
formuleren van een aantal uitgangspunten die het kader vormen van een opzet waarbij, in samenwerking
met de partners die op dit vlak reeds actief zijn zoals VSO en PrO en alle gemeenten, op een zestal
locaties jongeren worden voorbereid op de arbeidsmarkt en begeleiding krijgen richting werk.
De uitgangspunten zijn met name geformuleerd voor de Entreeopleidingen.
Algemene uitgangspunten
1. Thuisnabij onderwijs
Kwetsbare jongeren zijn gebaat bij thuisnabij onderwijs. Dit betekent dat de Entreeopleidingen in de drie
subregio’s van NHN en de regio rond Purmerend goed worden gepositioneerd en de drie instellingen
afspreken dat in de toeleiding naar de Entree hierop gestuurd wordt. Gezien de spreiding komen we tot
zes plekken: Den Helder, Schagen, Alkmaar/Heerhugowaard, Purmerend, Hoorn en Stedebroec.
2. Kansrijke beroepsrichtingen
De trajecten en arrangementen die worden aangeboden in de Entreeopleidingen zijn in eerste instantie
gericht op beroepskwalificaties waar in de subregio (op termijn) behoefte aan is.
3. Optimale samenwerking met bedrijven
De samenwerking met bedrijven is cruciaal om studenten op een bpv-plek een kans te bieden om een
diploma te halen en vervolgens werk te vinden. Het bedrijfsleven wordt opgeroepen om deel te nemen
aan een nader op te richten partnerclub voor onze Entree.
4. Betrokkenheid van PrO, VSO en het SWV VO
De samenwerking met het SWV VO, PrO- en vso-scholen zal worden aangehaald om te voorkomen dat
deze onderwijssoorten niet aangehaakt zijn bij de totstandkoming van deze arrangementen.
De samenwerking zoals vormgegeven in het Startcentrum in Schagen is wat de drie mbo-scholen betreft
het vertrekpunt.
5. Integrale aanpak met betrekking tot verwijzing en toelating
De drie scholen komen tot een integrale aanpak van kwetsbare jongeren. Hierbij is in ieder geval
afgesproken dat de genoemde scholen per subregio een formele (toeleidings)commissie installeren die in
overleg met verwijzers het best mogelijke traject voor een kwetsbare jongere uitstippelt. In deze
commissie zitten, indien nodig, ook de andere partners rond jeugd, zorg en arbeid. De
toeleidingscommissie van ROC Kop van Noord-Holland kan gebruikt worden als vertrekpunt.
6. Verschillende onderwijsarrangementen
In het aanbod van arrangementen worden zowel OCW-bekostigde trajecten als niet-bekostigde trajecten
aangeboden. Onder de OCW-trajecten vallen de reeds bekende bol- en bbl-leerroutes en de wat minder
bekende derde leerweg voor het behalen van certificaten of praktijkverklaringen (niet door OCW
bekostigd).
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Ter voorbereiding op de start binnen het mbo hebben de scholen, in overleg met het RPA nhn,
aanvullende modules en trajecten ontwikkeld. Hierbij maken we gebruik van wat zich in de praktijk reeds
heeft bewezen. Denk hierbij aan modules als ‘schoolrijp maken’, ‘arbeidsfit’, enz. Dit soort modules is
geen onderdeel van het kwalificatiedossier en moet dus anders gefinancierd worden.
7. Aanvullende modules
De drie scholen bieden de aanvullende modules gezamenlijk aan. Het portfolio hiervan is gelijk voor de
drie mbo-instellingen. Hierbij valt te denken aan leerfit, arbeidsfit, taal en rekenen, studie- en
loopbaanbegeleiding en burgerschap. Tevens spreken wij af om de inhoud van alle onderdelen van de
verschillende curricula met elkaar uit te wisselen en af te stemmen.
8. Kenniskring en ontwikkelgroep
De drie mbo-instellingen starten voor de zomervakantie 2020 met een kenniskring en een ontwikkelgroep.
De ervaringen per subregio worden gedeeld om de verdere ontwikkeling te stimuleren.
9.Gezamenlijk kwaliteitskader
Op alle zes uitvoeringsplaatsen wordt er gewerkt met één gezamenlijk op te stellen kwaliteitskader.
Hierin zijn afspraken opgenomen over intake, begeleiding, toeleiding naar werk, inhoud curriculum, bpv en
examinering.

2.9

Internationalisering en culturele diversiteit

De Nederlandse economie is zeer internationaal georiënteerd en voor een belangrijk deel
afhankelijk van export; in het bijzonder betreft dit de agribusiness en food. Als AOC is het dus
belangrijk aandacht te besteden aan internationalisering. In de visie voor 2016-2020 heeft
internationalisering een prominente plaats door de volgende doelstelling: ‘Ons onderwijs bereidt
leerlingen en studenten voor op leven en werken in een internationale wereld’. Binnen het
Clusius College zijn in het afgelopen jaar, in het kader van internationalisering op de diverse
vestigingen, door leerlingen, studenten en medewerkers talloze initiatieven en activiteiten
ontwikkeld en uitgevoerd.
Deze activiteiten konden voor een deel gesubsidieerd worden vanuit het subsidieprogramma
Erasmus+.
Het Clusius College heeft als doel om internationalisering en (culturele) diversiteit te integreren in
het onderwijs. Dit is beschreven in het in 2014 ontwikkelde beleid ‘Onderwijs in een internationale
context’ (OIC). Dit beleid leidt ertoe dat internationalisering gezien wordt als onderdeel van het
primaire onderwijsproces, waarin leerlingen, studenten en medewerkers kennis en vaardigheden
opdoen. Doel is om te komen van incidentele activiteiten tot een structurele aanpak, waarbij
onderwijs in een internationale context ingebed wordt in de onderwijsprogramma’s van het
Clusius College.
Internationalisering is een veelvormig en een breed begrip. Het heeft voor het Clusius College en
het onderwijs de volgende dimensies:
 omgaan met culturele diversiteit;
 leven, leren en werken in een internationaal georiënteerde en multiculturele samenleving;
 internationaal georiënteerd en/of opererend bedrijfsleven.
Internationalisering en diversiteit in het vmbo
Op het vmbo draagt internationalisering vooral bij aan de oriëntatie op de multiculturele
samenleving waarin wij leven. Het doel van internationalisering in het vmbo is het verbreden van
de culturele en algemeen maatschappelijke belangstelling en de ontwikkeling van de daaraan
gekoppelde competenties van leerlingen. Er zijn tal van activiteiten waarbij thematische aspecten
van internationalisering en culturele diversiteit de revue passeren.
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Internationalisering in het mbo
In 2019 zijn er mooie resultaten geboekt in lijn met de doelstellingen uit de ambitieagenda 20182021 van het CHIC-consortium. Dit consortium is een samenwerkingsverband met twee ROC’s,
het Horizon College en mboRijnland, waarin onder andere Erasmus+ subsidieaanvragen worden
gedaan.
Belangrijke doelstellingen uit deze agenda zijn:
 de integratie van professionalisering via internationalisering in het reguliere beleid op
professionalisering en ontwikkeling voor medewerkers;
 het structureel aanbieden van wereldburgerschap;
 de ontwikkeling van het curriculum in een internationale context.
In 2019 is de subsidieaanvraag voor het Erasmus+ ka2 project Amoove21 goedgekeurd en is het
project formeel gestart op 1 december 2019. Het project heeft een looptijd van 30 maanden.
Het Clusius College is penvoerder van dit project. Het project sluit naadloos aan op de drie
doelstellingen uit de agenda. We hebben Europese partners uit Zweden, Noorwegen en Finland.
Daarnaast is het Nordwin College in Friesland partner in dit project. De opleidingen Veehouderij,
Dierverzorging en Paardenhouderij zijn betrokken en ontwikkelen vakinhoudelijke
onderwijsmodules die door de studenten van de partnerscholen gevolgd kunnen worden. Onze
studenten kunnen deelnemen aan de onderwijsmodules van de partnerscholen. Op die manier
doen ze waardevolle internationale ervaring op en kunnen ze hun opleiding verdiepen of
verbreden.
In het schooljaar 2018-2019 heeft 26% van de studenten die in de gelegenheid zijn gesteld op
internationale beroepspraktijkvorming te gaan hier gebruik van gemaakt. 25% van deze studenten
ging naar een bestemming buiten Europa. De overige ibpv heeft plaatsgevonden binnen de EU.
Hierbij is in de meeste gevallen gebruikgemaakt van Erasmus+ subsidie. Naast de internationale
beroepspraktijkvorming zijn er ook studiereizen en uitwisselingen georganiseerd. De niveaus 3 en
4 in het mbo zijn het vaakst internationaal actief. Om die reden heeft het Clusius College in 2019
veel aandacht besteed aan het betrekken van de niveaus 1 en 2 bij de internationale activiteiten.
De voorbereiding die hiervoor gedurende 2019 is getroffen zal in 2020 praktische uitvoering
krijgen.
Ook in het project Amoove21 is er specifiek gekeken naar het betrekken van niveau 1 en 2.
2.10

Alumni-onderzoek, studenten-, leerlingen- en oudertevredenheid

De tevredenheidsonderzoeken bij studenten, leerlingen en ouders vinden tweejaarlijks plaats.
De laatste tevredenheidsonderzoeken zijn in 2018 uitgevoerd.
Alumni-onderzoek mbo
Evenals in 2017 en 2018 heeft het Clusius College in 2019 meegedaan aan de pilot ‘Het echte
schoolsucces’. Dit betreft een alumni-onderzoek.
In 2019 heeft het Clusius College het alumni-onderzoek gedaan bij alle gediplomeerden van 2017
van wie de contactgegevens bekend waren. Hiervoor zijn 282 oud-studenten benaderd van wie er
uiteindelijk 60 respondenten waren, dat betekent een respons van 21%. Per opleiding zijn er 0 tot
5 respondenten, dat is te weinig om een valide uitspraak over het resultaat te kunnen doen.
De resultaten worden aan de opleidingen teruggekoppeld die daarmee kunnen analyseren of toch
resultaten kunnen benutten om hun opleiding te verbeteren.
Het Clusius College zal in 2020 opnieuw deelnemen aan het alumni-onderzoek.
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Studententevredenheid mbo
Begin 2018 is de JOB-monitor afgenomen. De JOB-monitor is een tweejaarlijks
tevredenheidsonderzoek door de jongerenorganisatie beroepsonderwijs onder mbo-studenten.
In totaal hebben 945 studenten van het Clusius College de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op
een responspercentage van 62%. In 2016 kenden we een respons van 61%.
Het Clusius College krijgt in 2018 als instelling het rapportcijfer 6,6. Dit is lager dan het landelijk
gemiddelde (6,7). In 2016 was het rapportcijfer van het Clusius College als instelling ook een 6,6.
Hiermee scoort het Clusius College nog steeds onder de streefwaarde van 7,0. Als rapportcijfer
geven studenten hun opleiding gemiddeld een 6,9 (6,9 in 2016).
Het landelijk gemiddelde in 2018 is een 7,1.
De belangrijkste resultaten op instellingsniveau zijn hieronder weergegeven. Op het niveau van de
vestigingen en opleidingen biedt de JOB-monitor veel aanknopingspunten voor verbeteringen.
In de vestigingsactiviteitenplannen zijn de voor de vestigingen belangrijkste verbeterpunten
opgenomen.

Rapportcijfer (10 puntsschaal)
School
Opleiding

Oordeel (5 puntsschaal)
Informatie
Lessen / programma
Toetsing en examinering
Studiebegeleiding
Onderwijsfaciliteiten
Vaardigheden en motivatie
Stage / bpv (bol)
Werkplek (bbl)
(Studie)loopbaanbegeleiding
Rechten en plichten
Sfeer en veiligheid
Algemene tevredenheid
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2015-2016 2017-2018 Verschil
6,6
6,9

6,6
6,9

0
0

2015-2016 2017-2018 Verschil
3,3
3,3
3,7
3,4
3,3
3,4
3,6
3,9
3,2
3,2
3,9
n.v.t.

3,6
3,3
3,6
3,4
3,6
3,3
3,6
3,8
3,5
3,0
3,9
3,6

0,3
0
-0,1
0
0,3
-0,1
0
-0,1
0,3
-0,2
0

2017-2018
Landelijk Verschil
6,7
7,1

-0,1
-0,2

2017-2018
Landelijk Verschil
3,7
3,4
3,7
3,5
3,6
3,4
3,6
3,8
3,6
3,1
3,8
3,7

-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0
-0,1
0
0
-0,1
-0,1
0,1
-0,1
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Leerlingentevredenheid vmbo
Begin 2018 is de LAKS-monitor afgenomen. Dit landelijke tweejaarlijkse onderzoek naar de
tevredenheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs werd uitgevoerd door ResearchNed.
In totaal bestond de enquête uit 76 vragen. De vragen met betrekking tot ‘Venster’ over
schoolklimaat en veiligheid zijn dit jaar wederom opgenomen in de vragenlijst.
In totaal zijn er 4.051 leerlingen aangemeld om mee te doen. In totaal hebben 3.290 leerlingen de
vragenlijst ingevuld. Het responspercentage komt hiermee uit op 81% (in 2016 was dit 86%).
Het Clusius College krijgt als rapportcijfer gemiddeld een 6,9 (op een schaal van 1 t/m 10).
Het landelijk gemiddelde is een 7,0.
Het totaalcijfer van de leerlingentevredenheid is in 2017-2018 lager (6,9) dan in 2015-2016 (7,0) en
zit daarmee onder de door het Clusius College gestelde norm van 7,0.
Met betrekking tot de tevredenheid in het vmbo heeft elke vestiging de voor haar belangrijkste
verbeterpunten opgenomen in het vestigingsactiviteitenplan.
Rapportcijfer (10 puntsschaal)
Clusius College vmbo

Oordeel (5 puntsschaal en % tevreden)
Docenten
Manieren en vormen van lesgeven
Motivatie en Excellentie
Gepersonaliseerd leren
ICT-gebruik
Toetsen
Onderwijsvoorzieningen
Faciliteiten
Leefbaarheid en sfeer
Ervaren pestgedrag
Inspraak
Algemeen oordeel over school
Omgaan met beperkingen
Organisatie op school
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2015-2016 2017-2018
7

6,9

2015-2016 2017-2018
3,7
3,2
3,4
3,3
3,2
3,5
3,6
3,1
3,6
4,6
3,2
3,7
3,4
3,2

3,8
3,2
3,3
3,4
3,2
3,4
3,6
3
3,6
4,5
3,2
3,6
n.v.t.
n.v.t.

Verschil
-0,1

Verschil
0,1
0
-0,1
0,1
0
-0,1
0
-0,1
0
-0,1
0
-0,1

2017-2018
Landelijk verschil
3,9
3,2
3,4
3,4
3,2
3,5
3,7
3,2
3,6
4,7
3,2
3,7

-0,1
0,0
-0,1
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
0,0
-0,2
0,0
-0,1
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Oudertevredenheid
Het onderzoek naar de oudertevredenheid is in 2017-2018 uitgevoerd door
DUO onderwijsonderzoek. Het totale aantal vragen kwam uit op 81.
Alle ouders (eerste contactpersoon) van alle leerjaren zijn per e-mail aangeschreven om deel te
nemen aan de enquête. Uiteindelijk hebben 1.483 ouders van de 3.597 uitgenodigde ouders de
vragenlijst ingevuld. Dit leverde een respons op van 41% (45% in 2015-2016).
In de vragenlijst is ouders/verzorgers gevraagd het Clusius College een rapportcijfer te geven
(10-puntsschaal). Het totaalcijfer van de oudertevredenheid is in 2017-2018 lager (7,7) dan in
2015-2016 (7,8) en boven de door het Clusius College gestelde streefwaarde van 7,5.
Ook per thema is een licht dalende ontwikkeling terug te zien. Desondanks scoort het
Clusius College op de meeste thema’s hoger dan of gelijk aan het landelijk gemiddelde.
Hieronder worden de uitkomsten voor het hele Clusius College weergegeven. De scores per
vestiging zijn te vinden op de website www.venstersvo.nl, www.scholenopdekaart.nl en
gepubliceerd in een individueel rapport per vestiging.
Voor de vestigingsspecifieke verbeterpunten uit de tevredenheidsonderzoeken geldt dat deze
opgenomen zijn in de vestigingsactiviteitenplannen.
2017-2018
Rapportcijfer* (10 puntsschaal) 2015-2016 2017-2018
Clusius College vmbo

7,8

7,7

Verschil

Landelijk

Verschil

-0,1

7,6

0,1

* Aparte vraag in het onderzoek, geen gemiddelde van de thema’s

2017-2018
Oordeel per thema
Voorzieningen
Onderwijs
Algemene ontwikkeling
Sfeer
Omgeving school
Communicatie
Identiteit
Schoolleiding / directie
Begeleiding
Toetsen
Docenten
Sociaal-emotioneel
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2015-2016 2017-2018
n.v.t.
8,0
n.v.t.
7,9
n.v.t.
7,9
n.v.t.
n.v.t.
7,6
7,5
7,6
7,5

8,1
7,9
7,9
7,9
7,8
7,7
7,7
7,6
7,6
7,4
7,4
7,3

Verschil

-0,1
0
-0,2

0
-0,1
-0,2
-0,2

Landelijk

verschil

7,7
7,8
7,8
7,9
7,7
7,7
7,8
7,7
7,6
7,3
7,6
7,2

0,4
0,1
0,1
0
0,1
0
-0,1
-0,1
0
0,1
-0,2
0,1
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2.11

Klachtenafhandeling

De klachtenprocedure is in de school- en studiegidsen en op de website te vinden. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen verschillende typen klachten: algemene klachten, klachten omtrent
examens en klachten van persoonlijke aard. De routes zijn per type klacht beschreven.
Het Clusius College beschikt over de volgende klachtenregelingen:
 Regeling Klachten van zakelijke aard
 Regeling Klachten van persoonlijke aard
Voor de examenklachten:
 Examenreglement vmbo
 Onderwijs- en examenregeling mbo
 Reglement commissie van beroep voor examens (vmbo en mbo)
In 2019 zijn er diverse klachten binnengekomen op de vestigingen. Meestal worden die naar
tevredenheid op de vestiging zelf opgelost. Als dat niet naar tevredenheid lukt, gaan de klachten
door naar het college van bestuur of naar Onderwijsgeschillen. In 2019 zijn twee klachten
binnengekomen bij het college van bestuur. Eén klacht is ingediend bij Onderwijsgeschillen.
Het aantal en de aard van de klachten die niet door de vestigingsdirectie afgehandeld konden
worden zijn hieronder weergegeven.
In de categorie ‘Toetsing en examinering’ zijn de klachten opgenomen die zijn ingediend bij de
commissie van beroep voor examens.
Klachten 2019

Categorieën klachten

Mbo

1. Toetsing en examinering
2. Vertrouwenskwesties
3. Intake/plaatsing/overgang
4. Onderwijsprogramma
5. Beroepspraktijkvorming (mbo-stage)
6. Docentgedrag
7. Vrijwillige bijdrage
8. Pesten
9. Algemene klachten
Totaal

0

Vmbo

Totaal

1
1
1

1
1
1

3

3

Het betrof klachten over de volgende kwesties:
 Klacht (vmbo) ingediend door ouders wegens het niet eens zijn met het opleggen van een
sanctie bij een schoolexamen na een onregelmatigheid. De commissie van beroep voor
examens heeft geoordeeld dat de vestiging haar eigen examenreglement qua proces niet
goed had gevolgd en de sanctie daardoor niet gehandhaafd kon blijven.
 Klacht (vmbo) ingediend door een ouder omdat de ouder het niet eens was met het
verwijderen van een leerling van een vestiging, omdat er sprake was van een ernstige
vertrouwensbreuk. De ouder heeft deze klacht ook bij onderwijsgeschillen ingediend.
Onderwijsgeschillen heeft de eis van de ouder ongegrond verklaard.
 Klacht (vmbo) ingediend door een ouder omdat deze het niet eens was met de inzet van
specifieke docenten, registratie van verzuim, en de wijze waarop de vestiging de leerling
50
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begeleidt. Bij deze klacht is opdracht gegeven aan een externe, onafhankelijke commissie
om nader onderzoek te doen naar de gang van zaken. Deze commissie heeft de opdracht
niet uit kunnen voeren omdat de betreffende ouder geen medewerking wilde verlenen.
Klachten van persoonlijke aard
Binnen het Clusius College zijn er interne vertrouwenspersonen en zijn er, zoals wettelijk
voorgeschreven, ook externe vertrouwenspersonen aangewezen. Deze functionarissen houden
zich bezig met meldingen en klachten van persoonlijke aard, in het bijzonder die over ongewenst
gedrag.
De interne vertrouwenspersonen worden niet benaderd voor vertrouwenskwesties van het
personeel, daarvoor zijn de externe vertrouwenspersonen aangewezen.
De hoofdtaken van de interne en externe vertrouwenspersonen zijn opvang en begeleiding,
preventie en advies.
Bij de externe vertrouwenspersonen zijn in 2019 de volgende klachten binnengekomen (met ter
vergelijking het aantal en de aard van de klachten in 2018 en 2017).
Klachten vertrouwenspersoon 2019

Aard van de klachten

2019

2018

2017

1. Seksuele intimidatie
2. Racisme/discriminatie
3. Agressie en geweld
4. Pesten
5. Onderwijskundig
6. Schoolorganisatorisch
7. Schorsing/verwijdering/overplaatsing
8. Communicatie
9. Overig

2

1

3

2

2
2

1

5

1
2

1
2
3

Totaal

9

8

10

In het onderstaande meerjarenoverzicht is aangegeven door wie de klachten zijn ingediend.

Klachten ingedeeld per categorie

2019

2018

Leerling vmbo of ouder
Student mbo of ouder
Docent vmbo
Docent mbo
Medewerker anders *

3
1

Totaal

2017
1

2
3

2
2
3

2
2
2
1
3

9

8

10

*dit betreft medewerkers die niet anders onderverdeeld kunnen worden,
bijvoorbeeld medewerkers in een ondersteunende functie.

De externe vertrouwenspersoon merkt op dat het aantal meldingen te gering is om op basis
daarvan valide uitspraken te doen over de algemene (beleving van) sociale veiligheid bij de
scholen van het Clusius College.
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Opmerkelijk is wel dat ook in 2019 meer medewerkers dan (ouders van) leerlingen en studenten
de weg naar de vertrouwenspersonen wisten te vinden. Ook in 2019 waren weer drie meldingen
afkomstig van ondersteunend, niet-lesgevend personeel.
Ook hebben vier ouders de vertrouwenspersoon benaderd. Een van deze meldingen had
betrekking op een zorgkwestie.Twee meldingen van ouders hadden betrekking op seksueel
(wan)gedrag. Een van deze meldingen had betrekking op de wijze waarop school met de
afhandeling van een (vemeend ernstig) incident omging. De andere melding in deze categorie
heeft, door de wijze waarop de betrokken ouder aandacht vroeg voor de kwestie, zowel op school
als bij bestuur en ondersteunende afdelingen de nodige beroering teweeg gebracht. Onder meer
heeft de betrokken ouder zich schuldig gemaakt aan ernstige privacy-schending via sociale media.
De melding van deze ouder is zeer serieus genomen door het Clusius College en er is aan het
einde van het verslagjaar opdracht gegeven voor het doen van extern onderzoek.
Aandachtspunt blijft dat het type leerling in de doelgroep van het vmbo kwetsbaar is ten aanzien
van seksualiteit en seksueel gedrag. Alertheid hierop van de interne vertrouwenspersonen en
docenten met een zorg- en ondersteuningstaak blijft belangrijk.
2.12

Bedrijfsopleidingen

De bedrijfsopleidingen (inclusief cursus- en contractonderwijs) van het Clusius College en van
ROC Kop van Noord-Holland zijn volledig geïntegreerd; ze worden uitgevoerd door de
Onderwijsgroep Noordwest-Holland.
Het Clusius College kent een sterke verankering in het groene bedrijfsleven.
De Onderwijsgroep versterkt deze positie en werkt nauw samen met een keur aan bedrijven in
onder meer de voedingsindustrie, glastuinbouw, personeelsvoorzieningsbedrijven en bedrijven in
de groenvoorziening. In het groene deel worden voor enkele duizenden cursisten en honderden
bedrijven cursussen verzorgd op het gebied van agro, groen, bloem en voeding. Van oudsher zijn
de cursussen gewasbescherming (nodig voor het verkrijgen en verlengen van de licentie) een
belangrijk onderdeel hiervan.
Enkele cijfers van het ‘groene’ deel van de bedrijfsopleidingen in 2019:

2019
Aantal studenten (m.b.t. bedrijfsopleidingen)

%
44

Totale omzet

€

770.801

Verdeling omzet
Cursussen
Bedrijfsopleidingen

€
€

555.836 72,1%
214.965 27,9%

Resultaat

€

94.809 12,3%

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland heeft in 2019 een positief resultaat geboekt dat naar rato
van de omzet is opgenomen in het resultaat van beide instellingen.
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2.13

Samenwerking

Het Clusius College werkt op tal van manieren samen. In de regio is er in de TOPgroep een
intensieve samenwerking tussen de vijftien besturen van de vo-scholen in Noord-Holland Noord op
het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt, kennisdelen, gezamenlijke bijeenkomsten voor
schoolleiders en van de raden van toezicht, etc.
In het mbo vindt er regelmatig overleg plaats tussen de besturen van de mbo-scholen in
Noord-Holland en is er met het hbo een op doorstroom mbo-hbo gericht overleg. De besturen van
het Clusius College, Horizon College, Nova College, Regiocollege en ROC Kop van Noord-Holland
komen meerdere keren per jaar bijeen, onder andere om doelmatigheidsvraagstukken te
bespreken.
In 2019 is het Groenpact, een samenwerkingsovereenkomst tussen zo’n 40 partijen (groen
onderwijs – AOC, hbo, WUR – bedrijfsleven, ministerie van LNV, topsectoren), zijn tweede fase
ingegaan. Dit is bekrachtigd door ondertekening in januari 2019 van Groenpact 2.0 door de
minister van LNV en alle partners. De minister heeft in haar begroting langjarig middelen
vrijgemaakt om de doelstellingen van het Groenpact te realiseren en haar beleid te ondersteunen.
Kenmerkend in deze tweede fase zijn de inbedding en het vervolg van de centra voor innovatief
vakmanschap (mbo) en de centers of expertise (hbo). Er zijn vier versnellingsprogramma’s
ingericht: arbeidsmarkt, kennisdeling, internationalisering en digitalisering & technologisering.
Heel belangrijk is de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio. Dit gebeurt onder andere
door stages in het vmbo en beroepspraktijkvorming in het mbo – waarbij de bpv-begeleiders een
belangrijke rol vervullen – en door gezamenlijke participatie in projecten.
Hieronder wordt hiervan een aantal voorbeelden gegeven en van de manier waarop de
samenwerking in de organisatie verankerd wordt.
Regioleren/relatiemanagers
Het Clusius College heeft voor alle opleidingsrichtingen een relatiemanager die stevig ingebed is in
het onderwijsteam. De grote meerwaarde van de relatiemanagers als ‘brokers’ is dat de
samenwerking met het werkveld én kenniscirculatie in de regio versterkt wordt. Professionals uit
het bedrijfsleven verzorgen (gast)lessen en bedrijven stellen hun deuren open voor floormeetings,
docentstages en voor leerzame onderzoeksopdrachten voor studenten.
Samenwerkingsverbanden
 CIV Groen – verduurzaming van de Centra voor Innovatief Vakmanschap en KCNL
Het Clusius College heeft de afgelopen jaren geparticipeerd in de CIV’s Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen, Agro & Food en in het Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving (KCNL).
Vanuit Groenpact is er het afgelopen jaar gebouwd aan een gezamenlijk platform om het geheel
van ontwikkelingen – op basis van de infrastructuur die de afgelopen jaren is opgebouwd – de
aankomende jaren voort te zetten. In deze nieuwe opzet (CIV Groen) worden vijf praktijkclusters
gerealiseerd: Agro, Dier, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Food en Natuur & Leefomgeving.
De focus van het CIV Groen ligt op de samenwerking in de praktijkclusters. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheden en onderwijs werken binnen deze netwerken samen aan gezamenlijke
ambities en doelstellingen. Het CoE (center of expertise) is de hbo-tegenhanger van het CIV
binnen Groenpact, met expertiseclusters. De praktijkclusters van het CIV en de expertiseclusters
van het CoE zijn nauw verbonden.
Binnen de netwerken van de praktijkclusters wordt de verbinding gemaakt in de kennisketen en
worden cross-overs met andere sectoren opgepakt. De clusters zijn via meetingpoints, hotspots
e.d. ingebed in regionale economische clusters. Het Clusius College participeert in alle vijf de
praktijkclusters.

Geïntegreerd jaardocument 2019

53


GreenPort NHN en Seed Valley
Deze twee organisaties houden sinds 2017 kantoor in een gebouw van het Clusius College in
Hoorn, grenzend aan de school. In beide organisaties maakt het CvB van het Clusius College deel
uit van het bestuur.
Seed Valley is een samenwerkingsverband van bedrijven die zich toeleggen op plantenveredeling
en zaadtechnologie en daaraan verwante bedrijven, voornamelijk in Noord-Holland Noord.
Het doel van de samenwerking is versterking van de economische positie en verankering door te
investeren in imago, vakbekwame arbeidskrachten, innovatie en kennisdeling. Het meetingpoint
ClusiusLab werkt nauw samen met de Seed Valley bedrijven.
GreenPort Noord-Holland Noord vertegenwoordigt de agrarische sector van Noord-Holland. In een
gebied met bijna 5.000 agrarische ondernemers en bijna 40.000 werknemers is GreenPort NHN de
organisatie voor projecten op het gebied van onder meer Onderwijs & Arbeidsmarkt,
Kennis & Innovatie, Agri, Voeding & Gezondheid en Energie. Met deze projecten stimuleert
GreenPort NHN de Noord-Hollandse agrarische sector op het gebied van innovatie, samenwerking
en kennisdeling.
Door intensieve samenwerking tussen het agrarisch bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen
en overheden worden klinkende resultaten behaald. Een goed voorbeeld is het project Evergreen
met als penvoerder GreenPort NHN (met Europese subsidie). In dit bijna afgeronde project werken
26 agribedrijven en zes kennisinstellingen (waaronder Clusius College) intensief samen op
achttien valorisatieprojecten in de programmalijnen duurzaam bodembeheer, teelt de grond uit en
clusterversterking. Clusius College is een belangrijke onderwijspartner van GreenPort NHN. Het
levert naast een bestuurder en projectleiders ook docenten en studenten voor diverse projecten.

Amsterdam Green Campus
Het Clusius College participeert en is bestuurlijk actief in Amsterdam Green Campus (AGC).
Deze organisatie is gevestigd op het Science Park in Amsterdam-Oost. AGC is een regionaal
innovatieplatform waarin onderzoekers, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken aan
innovaties en zorgen voor het opleiden van talenten (de medewerkers van morgen). Bij dit platform
kunnen bedrijven, overheden en instellingen met hun innovatievraag terecht en kunnen het mbo,
hbo en wo elkaars onderwijs versterken. Hier wordt samengewerkt aan een duurzame, groene
toekomst. Initiatiefnemers zijn de onderzoeksinstituten IBED, SILS en HIMS van de Universiteit
van Amsterdam, IXA, Kamer van Koophandel, Amsterdam Economic Board, Greenport Aalsmeer
en de onderwijsinstellingen Aeres Hogeschool Almere, Clusius College, Hogeschool Inholland,
UvA en Wellantcollege.

GreenTech
MBO GreenTech NHN is een publiek-private samenwerking (RIF - subsidieregeling Regionaal
Investeringsfonds mbo) waarvan Clusius College penvoerder is. Dit vierjarig project is in december
2018 afgerond en is in het voorjaar van 2019 verantwoord.
De aanleiding van dit project bestond uit het feit dat de directe vraag naar arbeidskrachten in de
groene en groentechnische arbeidsmarkt hoger is dan het aanbod. Om beter in te kunnen spelen
op deze arbeidsmarktvraag in de regio hebben het Horizon College en het Clusius College de
samenwerking gezocht. Dit heeft geleid tot het verstevigen van de samenwerking tussen
bedrijfsleven en groen en niet-groen onderwijs op het gebied van groen en techniek o.a. door het
opzetten van een stagecarrousel. Er zijn mooie resultaten behaald: realisatie van 721
studentenstages, 25 masterclasses, 150 stagebedrijven, 24 floormeetings, 48 betrokken docenten
en 23 docentstages. Daarnaast bieden Horizon College en Clusius College nu gezamenlijk het
keuzedeel Techniek in de kas aan.
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GreenPort Groenstart
GreenPort GroenStart is een publiek-private samenwerking (RIF) waarvan Clusius College
penvoerder is. Dit vierjarige project is in 2017 gestart. Er werken diverse regionale organisaties
(onderwijsinstellingen, twee uitzenders, zorgboerderijen, sociale ondernemingen, Greenport NHN,
RPAnhn en gemeenten) samen. De doelgroep van GroenStart bestaat uit jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een zorg- of ondersteuningsvraag én de wens om actief te zijn
op de arbeidsmarkt. Binnen GroenStart worden kandidaten leerfit, arbeidsfit en diplomafit gemaakt.
Dit agrarisch/groene opleidings- en werktraject leidt op tot een mbo-diploma op Entreeniveau, met
mogelijk vervolg naar een diploma op mbo niveau 2. Gediplomeerden krijgen begeleiding naar
werk via Greenport NHN, Herenbos Personeelsdienst en AB Vakwerk. Doel is om in vier jaar 300
kandidaten te begeleiden en daarvan 240 jongeren aan een baan te helpen. Afgelopen jaar zijn de
les- en werklocaties uitgebreid evenals het netwerk, zo zijn bijvoorbeeld Landschap Noord-Holland
en PWN inmiddels ook aangehaakt bij GroenStart. Zie ook www.groenstart.nl.
Minister Van Engelshoven heeft in 2019 in een brief aan de Tweede Kamer GroenStart als
voorbeeldtraject genoemd.

NHFood
NHFood is een publiek-private samenwerking (RIF) waarvan Clusius College penvoerder is.
Dit vierjarige project is in 2019 gestart. In NH Food werken 24 foodgerelateerde bedrijven en
onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal samen aan kennisdeling en
talentontwikkeling. Doelstelling van dit project is o.a. een soepele doorstroom en verbreding van de
op agrifood gerichte opleidingen en een groei van het aantal mbo-gediplomeerden in de sector
waarbij ook wordt ingezet op zij-instroom en op- en bijscholing van bestaande medewerkers in de
sector.
In dit project wordt het onderwijs samen met het bedrijfsleven vormgegeven. De innovaties vanuit
het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke en regionale ontwikkelingen worden opgenomen
in een gevarieerd, efficiënt en up-to-date opleidingsaanbod. Daarnaast wordt ingezet op het
versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven (out-of-the-box innovatie),
kennisuitwisseling en talentontwikkeling van studenten, docenten en ondernemers.
www.NHFood.nl

Newcomers in the kitchen (Erasmus+ Key Action 2)
In 2017 is aan het project ‘Newcomers in the kitchen’ Europese subsidie toegekend.
Het Clusius College is penvoerder, de projectleiding is belegd bij SUSP (Stichting Uitwisseling).
In dit project, waarin verschillende organisaties uit zeven Europese landen participeren, bereiden
en eten kinderen van migranten – vooral afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika – en
studenten van het gastland, gezamenlijk maaltijden uit de verschillende culturen. In Nederland is
dit gedaan door de studenten voeding van de vestiging Alkmaar. In april 2019 hebben zij een
kookevenement van A tot Z georganiseerd. Het doel van het project is om lesmateriaal te
ontwikkelen dat in de EU kan worden gebruikt door scholen en organisaties om kinderen vanuit
verschillende achtergronden in contact met elkaar te laten komen. Op deze manier leren zij elkaars
cultuur en achtergrond begrijpen en maken kennis met het (beroeps)onderwijs in het gastland. Zie
ook www.newcomerskitchen.eu
 Agriculture mo(o)ve with 21st century skills (Erasmus+ Key Action 2)
In 2019 is aan het project ‘Agriculture mo(o)ve with 21st century skills’ subsidie toegekend.
Het Clusius College is penvoerder, de projectleiding is belegd bij SUSP. De looptijd van het project
is 30 maanden; het project is gestart in december 2019. In dit project participeren vijf mbo-scholen
uit vier Europese landen. Er worden in dit project negen onderwijsmodules ontwikkeld waarbij
studenten de kans krijgen om twee weken in een ander land of bij een andere onderwijsinstelling
een module te volgen. Voorafgaand aan zo’n module wordt er eerst een virtuele opdracht, passend
bij het onderwerp van de module, met de gehele klas gedaan waarmee niet alleen de 21st century
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skills van de studenten vergroot worden, maar ook de kennis van elkaars culturen. De kick-off van
het project vindt begin 2020 plaats.
 Greenstream mbo-hbo
‘Greenstream mbo-hbo’ is een project van het Clusius College in het kader van de subsidieregeling
doorstroom mbo-hbo van het ministerie van OC&W. Het doel van dit project is het kwantitatief en
kwalitatief versterken van de doorstroom mbo 4 naar het hbo. In dit driejarige project wordt een
actief doorstroomprogramma mbo-hbo ontwikkeld en wordt het relevante netwerk van hogescholen
uitgebreid.
 Groene Praktijkopleiders
Het Clusius College participeert voor de opleiding Tuin, Park & Landschap (de bolhoveniersopleidingen in Hoorn) in de Groene Praktijkopleiders. Dit samenwerkingsverband van
een aantal toonaangevende hoveniers- en groot-groenbedrijven biedt intensieve stages en
begeleiding voor geselecteerde studenten. Specifieke onderdelen worden door gastdocenten
verzorgd.
Inbedding in de organisatie – afdeling Projecten
De focus van de afdeling Projecten ligt op de verankering van het Clusius College in de regio; zij
geeft hiermee invulling aan de school als regionaal kenniscentrum. De afdeling werkt hierin
intensief samen met bedrijven, organisaties en collega-onderwijsinstellingen in en buiten de regio.
Ontwikkelingen in de maatschappij én de regio worden op de voet gevolgd. De vertaling van buiten
naar binnen is daarbij de rode draad en wordt gerealiseerd door samen met het bedrijfsleven
onderwijscontent samen te stellen, gastsprekers uit het bedrijfsleven de school in te halen,
floormeetings en masterclasses op innovatieve thema’s te organiseren en bedrijven te verbinden
aan onze studenten via het uitvoeren van bedrijfsopdrachten (regioleren).
Het belang is dat studenten in het mbo, door brede en vakgerichte opleidingen, een goede basis
krijgen voor een passende plek op de arbeidsmarkt in binnen- of buitenland of voor een
vervolgopleiding.
De projectleiders van de afdeling Projecten (met sturing vanuit het CvB) zijn landelijk en regionaal
actief in diverse samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties. Projectleiders zijn het eerste
aanspreekpunt voor docenten en teams en zij zorgen dat de integraliteit bewaakt wordt en de
onderwijsteams aangesloten blijven. Daarnaast verkent de afdeling Projecten subsidiemogelijkheden die deze ontwikkelingen ondersteunen. De afdeling wordt bekostigd uit
projectsubsidies en extra onderwijsmiddelen. De afdeling zorgt voor goede borging en
verantwoording van deze middelen. In bijlage 5 is het volledige overzicht van projecten terug te
vinden waarbij de afdeling Projecten betrokken is.
(Leer)bedrijven
Voor het Clusius College zijn de bedrijven en instellingen in de regio van groot belang.
Samenwerking met het bedrijfsleven begint bij de leerlingen van het vmbo. Zij maken kennis met
het bedrijfsleven d.m.v. de maatschappelijke en de beroepsoriënterende stages. Daarnaast zijn er
excursies naar bedrijven en projecten waarbij het bedrijfsleven betrokken wordt. Op deze manier
kunnen leerlingen van het vmbo zich een beeld vormen van het bedrijfsleven hetgeen een bijdrage
levert aan hun (toekomstige) keuze voor een vervolgopleiding.
Dit geldt ook voor de studenten binnen het mbo. Ook voor hen is een optimale samenwerking met
het bedrijfsleven onmisbaar.
De beroepspraktijkvorming (bpv), in de bol- en bbl-opleidingen speelt hierbij een belangrijke rol.
De organisatie van de bpv is binnen het Clusius College in handen van professionele bpvbegeleiders, aangestuurd door een teamleider. Elke begeleider heeft de verantwoordelijkheid voor
de matching, de voorbereiding en de begeleiding van de student en de praktijkopleider binnen een
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specifiek cluster van opleidingen. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor de docenten met betrekking
tot de bpv. De bpv-begeleiders werken nauw samen met de relatiemanagers (elk opleidingsteam
heeft een relatiemanager) en nemen deel aan de Sectoradviesraad (SAR), met als doel een goede
aansluiting van het onderwijs op de ontwikkelingen in de branche te waarborgen.
De bpv wordt uitsluitend uitgevoerd bij bedrijven die door de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend zijn. Hiertoe werken de bpv-begeleiders nauw
samen met de adviseurs van SBB. Vanuit deze samenwerking worden er voor de praktijkopleiders
van de bedrijven jaarlijks workshops georganiseerd, gericht op het verwerven van basiskennis en
basisvaardigheden met betrekking tot matching, voorbereiding, begeleiding en beoordeling.
Kwaliteitsoptimalisatie is een permanente opdracht. Zo is er in 2016 een bpv-verbeterplan
ingediend (onderdeel van de kwaliteitsafspraken mbo 2015-2019). De eindresultatenrapportage
hiervan is in juli 2018 opgeleverd. Dit verbeterplan heeft op basis van een advies van
MBO in bedrijf van het ministerie van OCW de kwalificatie ”goed” gekregen.
Enkele andere samenwerkingsverbanden uitgelicht:
Sectororganisaties
Het Clusius College is lid van de MBO Raad en de VO-raad. De AOC Raad is, na de overgang van
het groen onderwijs per 1 januari 2019 van het ministerie van LNV naar OCW, met ingang van
1 april 2019 opgeheven. Daarvoor in de plaats is Connect Groen gekomen, als netwerkorganisatie
waarbinnen de AOC’s samenwerken. Het Clusius College is in alle drie de organisaties op
verschillende niveaus, onder andere bestuurlijk, actief.
De MBO Raad behartigt voor de AOC’s werkgeverszaken (inclusief cao) voor zowel het mbo als
vmbo, de bekostiging in het mbo en alle ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs.
Met het opheffen van de AOC Raad is de mbo-overlegstructuur van de AOC’s onderdeel
geworden van de MBO Raad en maakt deel uit van de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en
Gastvrijheid.
In saMBO-ICT werken de mbo-scholen samen op IT-gebied (gegevensuitwisseling, gebruik IT in
het onderwijs, informatiebeveiliging). In 2019 was er een sterke focus op de invoering van de AVG
en de gevolgen voor de scholen.
In 2018 is het Clusius College lid geworden van de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo, die zich ten
doel stelt om het kwaliteitsbewustzijn en het kwaliteitshandelen bij de aangesloten instellingen te
vergroten. In 2019 is er een audit van het Kwaliteitsnetwerk geweest volgens het dialoogmodel,
hetgeen waardevolle adviezen heeft opgeleverd voor het vergroten van de kwaliteitscultuur in ons
mbo.
In de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) adviseren onderwijs en
sociale partners (werkgevers en werknemers) de minister over macrodoelmatigheid, de
kwalificatiestructuur en de beroepspraktijkvorming. Ook vindt hier afstemming plaats over
genoemde onderwerpen. De AOC’s zijn vertegenwoordigd in het bestuur, in themaadviescommissies en in de sectorkamer Voedsel, Groen en Gastvrijheid.
SBB erkent onder andere de leerbedrijven in het mbo en onderhoudt de kwalificatiestructuur.
Een voor het Clusius College belangrijke activiteit van de VO-raad is, naast het behartigen van de
algemene belangen van het voortgezet onderwijs, Vensters VO. Dit is een webbased
verantwoordingsinstrument waarin men op schoolniveau informatie kan vinden over de kwaliteit
van het onderwijs, het beleid van de school en andere relevante zaken.
Groene Tafel
De Groene Tafel is het samenwerkingsverband van de groene kennisinstellingen. Hierin werken de
AOC’s, het groen hbo en Wageningen UR samen en behartigen onder meer de belangen van de
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groene kenniskolom richting het ministerie van LNV. In het Groenpact hebben het groen onderwijs,
het bedrijfsleven (in de volle breedte van de groene sector) en het ministerie van LNV afspraken
gemaakt over samenwerking. De activiteiten van de Groene Tafel worden gecoördineerd door een
viertal bestuurders (‘het kwartet’), afkomstig uit Wageningen UR, het groen hbo en de AOC’s (2x).
De voorzitter CvB van het Clusius College maakt deel uit van dit kwartet.
Samenwerking met gemeenten
Zowel op het gebied van passend onderwijs (RMC’s) als op het gebied van aansluiting onderwijsarbeidsmarkt (Regionale educatieve agenda) wordt samengewerkt met (clusters van) gemeenten.
Het lid CvB van het Clusius College is bestuurslid van RPAnhn (Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid NHN).
2.14

Inhoudelijke verantwoording subsidies

Kwaliteitsplan 2015-2018
Begin 2019 is de eindrapportage van het Kwaliteitsplan 2015-2018 ‘Eigentijds, aantrekkelijk en
goed onderwijs’ verstuurd naar MBO in Bedrijf, dat het plan, de voortgang en de rapportages,
inclusief de eindrapportage, beoordeeld heeft. Het kwaliteitsplan was opgesteld naar aanleiding
van het Bestuursakkoord dat de minister van OCW medio 2014 gesloten heeft met de MBO Raad
en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsafspraken.
In de eindrapportage is teruggeblikt op de in- en externe ontwikkelingen die in de planperiode
plaatsgevonden hebben of zijn ingezet, waaronder teruglopende leerling- en studentenaantallen,
tekort aan docenten, de samenwerking in het groen onderwijs en de uitkomsten van de
tevredenheidsonderzoeken.
Vervolgens zijn in de rapportage alle thema’s en geformuleerde resultaten langsgelopen en
aangegeven wat (gedeeltelijk) bereikt is, wat niet (en waarom niet) en wat een vervolg krijgt, onder
andere in de Kwaliteitsagenda 2019-2022. In tabellen is de voortgang (doel-beoogd resultaatacties-eindverantwoording-besteed budget) meer gedetailleerd weergegeven.
Tenslotte zijn de ‘lessons learned’ benoemd, mede met het oog op de nieuwe kwaliteitsagenda
voor de volgende planperiode.
De thema’s kwaliteitsbewustzijn en professionalisering zijn ook prominente onderdelen van de
Kwaliteitsagenda 2019-2022.
In april heeft het bestuur over de eindrapportage gesproken met MBO in Bedrijf en zijn de
hierboven genoemde thema’s langsgelopen. Begin juli hebben we de brief met de Eindevaluatie
Kwaliteitsafspraken 2015-2018 ontvangen.
In de brief schrijft MBO in Bedrijf onder andere het volgende:
 De uitvoering van het kwaliteits- en excellentieplan heeft het Clusius geholpen om meer
projectmatig te gaan werken en meer te focussen op resultaten.
 Een goede ondersteuning van teams is belangrijk om verantwoordelijkheid bij de teams te
beleggen en daarmee succesvol strategische doelen te kunnen uitvoeren.
 Het implementatievermogen van de organisatie is toegenomen.
Excellentie
Het Clusius College wil met excellentie-onderwijs vooral talenten van de studenten verder
ontwikkelen. Het Clusius College stimuleert opleidingsteams om excellentie in het
onderwijsprogramma op te nemen. Excellentie is een verrijking van het onderwijs, valt buiten het
reguliere onderwijsprogramma en geeft energie aan studenten en medewerkers. Bij de
ontwikkeling van het excellentie-onderwijs betrekt Clusius College docenten, bedrijven, andere
kennisinstellingen en bovenal de studenten. Voorbeelden zijn deelname aan de Skills
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beroepenwedstrijden, mbo-ambassadeur, debattoernooien, masterclasses en interdisciplinaire
programma’s op initiatief van docenten en studenten.
Het thema excellentie is ook onderdeel van de Kwaliteitsagenda 2019-2022.
Skills
Competitie werkt goed om studenten te laten excelleren op velerlei gebied. Daarom is deelname
aan de Skills beroepenwedstrijden een speerpunt. Het Clusius College heeft Skills-ervaring met vijf
vakgebieden, te weten: hoveniers, bloembinden, veehouderij, etaleren en motortechniek.
Positieve aandacht, onder andere door behaalde finaleplaatsen en PR voor de deelnemende
opleidingen, zorgt voor groei van deelname bij andere opleidingen. Ook ons vmbo heeft inmiddels
de weg naar Skills gevonden. Verschillende teams deden mee aan Skills Talents.
Een plan van aanpak richt zich op uitbreiding van voorrondes voor de studenten,
professionalisering van docenten en toenemende betrokkenheid van bedrijven.
Het Clusius College zet in op verbreding en verankering van de vakwedstrijden in het onderwijs.
Tevens is er door de gezamenlijke AOC's (op initiatief van het Clusius College) een uitbreiding van
de groene wedstrijden gerealiseerd. Uitbreiding betreft de opleidingen veehouderij, dierverzorging,
paardenhouderij & -sport en paraveterinair.
NRO-projecten
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stelt subsidies beschikbaar voor
programma’s die bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Het Clusius College
participeert in twee onderzoeken; ‘De hele school door een groene bril’ (een onderzoek naar
inbedding van duurzaamheid in de school) en ‘Taalcompetenties voor een dynamische
arbeidsmarkt’. Naast de resultaten van het onderzoek zelf is er waardevolle bijvangst zoals de
aandacht voor het onderwerp en contacten met collega mbo-scholen. Een onderzoekende houding
en ‘Evidence-based’ besluitvorming verhoogt de kwaliteit en professionaliteit. Bezoek aan
internationale conferenties over onderwijsonderzoek (EAPRIL) is leerzaam en geeft uitbreiding van
ons netwerk wat ook weer resulteert in meer deelname aan onderzoek.
Verantwoording geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies
Het Clusius College heeft in 2019 diverse geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies ontvangen.
De financiële verantwoording van de subsidies die in 2019 zijn ontvangen en zijn vrijgevallen, is
terug te vinden in hoofdstuk 7.5 in Model G.
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2.15

Leerlingen- en studentenaantallen en diploma’s

Leerlingen- en studentenaantallen
Vmbo
Alkmaar
Amsterdam
Castricum
Grootebroek
Heerhugowaard
Hoorn
Purmerend
Schagen
Totaal vmbo
Mbo
Alkmaar
Bloem & Design
Dierverzorging
Entree
Paardenhouderij
Paraveterinair
Tuin, Park & Landschap
Veehouderij
Voeding / FH&I
Zorgbedrijf Dierenhouderij *
Totaal Alkmaar

Regulier
377
142
1.017
177
304
481
339
506
3.343

1-10-2019
LWOO
1
167
5
2
1
5
256
6
443

BOL

BBL

64
271
20
137
127
0
107
75
48
849

Hoorn
Commercieel Ondernemen
Entree
Groen, Grond & Infra
In- & Outdoor Styling
Monteur Mobiele Werktuigen **
Natuur, Water & Recreatie
Plantenteelt / Sierteelt
Recreatie & Natuur
Tuin, Park & Landschap
Totaal Hoorn

BOL

Schagen
Bloem & Design
Entree
Groen, Grond & Infra
Plantenteelt / Sierteelt
Tuin, Park & Landschap
Totaal Schagen

BOL

Totaal mbo
Totaal Clusius College

12
12
8
0
0
130
0
32
0
194
BBL

61
14
36
71
15
9
101
13
39
359

0
9
16
0
60
0
0
0
0
85
BBL

Totaal
Regulier
378
327
309
106
1.022
953
179
156
305
271
486
433
595
445
512
487
3.786
3.178

Totaal
76
283
28
137
127
130
107
107
48
1.043

BOL

Totaal
61
23
52
71
75
9
101
13
39
444

BOL

Totaal

BOL

1-10-2018
LWOO
28
189
109
26
34
59
272
50
767

BBL

79
254
0
138
116
15
105
78
49
834

20
9
0
0
0
158
0
34
0
221
BBL

60
0
24
80
11
28
105
0
53
361

0
0
27
0
54
0
0
0
2
83
BBL

Totaal
355
295
1.062
182
305
492
717
537
3.945

Totaal
99
263
0
138
116
173
105
112
49
1.055
Totaal
60
0
51
80
65
28
105
0
55
444
Totaal

0
5
17
9
10
41

0
9
6
0
10
25

0
14
23
9
20
66

5
4
17
11
10
47

0
12
9
4
8
33

5
16
26
15
18
80

1.249

304

1.553

1.242

337

1.579

5.339

5.524

* Zorgbedrijf Dierenhouderij in samenwerking met het Horizon College.

** Monteur Mobiele Werktuigen in samenwerking met het ROC Kop van Noord-Holland.
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Ontwikkeling leerlingen- en studentenaantallen

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

Vmbo
Regulier
LWOO
Totaal

2.517
1.718
4.235

2.887
1.410
4.297

2.952
1.079
4.031

3.178
767
3.945

3.343
443
3.786

Mbo
BOL
BBL
Totaal

1.369
368
1.737

1.343
395
1.738

1.285
349
1.634

1.242
337
1.579

1.249
304
1.553

Totaal

5.972

6.035

5.665

5.524

5.339
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Diploma’s mbo

Alkmaar
Entree
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Totaal Alkmaar

BOL
11
47
63
106
227

2019
BBL
Totaal
18
29
22
69
33
96
6
112
79
306

BOL
8
42
65
112
227

2018
BBL
Totaal
12
20
13
55
14
79
9
121
48
275

Hoorn
Entree
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Totaal Hoorn

7
8
25
48
88

2
8
19
0
29

9
16
44
48
117

6
20
24
81
131

2
8
13
0
23

8
28
37
81
154

Schagen
Entree
Niveau 2
Totaal Schagen

5
16
21

9
12
21

14
28
42

5
13
18

6
13
19

11
26
37

336

129

465

376

90

466

Totaal mbo
Totaal Clusius College
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465

466
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Relatief snelle uitschrijvers
De relatief snel uitgeschreven leerlingen en studenten in het laatste kwartaal 2019:

Oktober November December
Reden uitschrijving
Afspraken niet nakomen
Belangstelling andere opleiding
Combi werk / leren te zwaar
Einde detachering
Mist zelfdiscipline
Naar speciaal onderwijs
Onbereikbaar / geen reactie
Ontevreden over organisatie
Opleiding bevalt niet
Psycho / sociale beperkingen
Verhuizen
Verkeerd beeld beroep
Verkeerde keuze opleiding
Ziekte / gezondheidsredenen
Totaal
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1
1
1

1

1
1

1
1

1

1
3
1
1
2
2
1
3
4
3
8
1
4
2

9

36

1
1

1
3

4
2
1
14

2
1
4
1
2

13

Totaal

2
2
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3.

Sociaal Jaarverslag

3.1

Strategisch personeelsbeleid

We willen als organisatie flexibel en responsief zijn. Hiervoor hebben we korte lijnen nodig.
Het Clusius College wil medewerkers stimuleren, faciliteren en uitdagen. Samenwerken binnen het
Clusius College en met onze omgeving staat hoog in het vaandel. De kernwaarden van het
Clusius College zijn betrokkenheid, kwaliteit en plezier. Deze kernwaarden vormen de grondslag
van onze manier van werken. Deze visie op de organisatie sluit naadloos aan op onze visie op het
onderwijs: ons onderwijs moet leerlingen en studenten uitdagen en stimuleren. Onze opleidingen
sluiten aan op de belevingswereld van onze leerlingen en studenten en het toekomstige
(internationale) werkveld. Het motto van het Clusius College 2020-2023 luidt: Groen, de basis voor
een kleurrijke toekomst. We stellen leerlingen en studenten in staat zich optimaal te ontwikkelen
zodat ze succesvol zijn in vervolgopleiding, werk en maatschappij.
De visie van het Clusius College maakt deel uit van een meerjarenplan waarvan de speerpunten
van het personeelsbeleid één van de onderdelen is. Eind 2019 is afgesproken dat, als uitwerking
van de nieuwe visie, in een nieuw meerjarenplan de strategische visie op de werkgeversrol van het
Clusius College geformuleerd zal gaan worden. Het voeren van een strategische
personeelsplanning is onderdeel van het meerjarenformatieplan. Zie verder in paragraaf 3.4
(Arbeidsmarkt en werkgelegenheid) en 4.5 (Planning & Control).
3.2

Taakbelastingsbeleid: loopbaan, vitaliteit en werkplezier

Werkdrukplan
Binnen het onderwijs staat de ervaren werkdruk hoog op de agenda. In nauwe samenwerking
tussen de ondernemingsraad (OR), de loopbaanadviseur P&O en het CvB is het werkdrukplan
“Van werkdruk naar werkplezier” tot stand gekomen. Ter voorbereiding hierop heeft de OR in 2018
in een ’rondje langs de vestigingen’ gesproken met medewerkers om op te halen wat, op basis van
ervaring, de oorzaken en mogelijke oplossingen zijn om werkdruk te verminderen. Daarnaast zijn
in het medewerkerstevredenheidsonderzoek, eind 2018, extra vragen opgenomen over
werkbelasting. Verschillende vestigingen hebben in het kader van een evenwichtige werkverdeling
en vermindering van werkdruk aanpassingen aangebracht in de frequentie en wijze van
vergaderen. Er zijn maatregelen genomen op het gebied van taakverdeling en de inzet van
lesuren. In november 2019 heeft de OR instemming verleend op het werkdrukplan. In dit plan zijn
concrete acties opgenomen die tot reductie van werkdruk en verhoging van de vitaliteit en het
werkplezier bij medewerkers moeten leiden. Om de voortgang van de beoogde maatregelen te
bewaken is een adviesgroep samengesteld die bestaat uit twee docenten, een vestigingsdirecteur,
een OR-lid en een adviseur van de afdeling P&O.
In het werkdrukplan is aandacht voor levensfasebewust personeelsbeleid. Hieruit voortvloeiend
zijn gezamenlijk met de OR onderzoeksvragen geformuleerd. Deze vragen zijn aan drie
onderzoeksbureaus voorgelegd. Met de OR en het CvB zal een keuze gemaakt worden.
Het bureau gaat in 2020 onderzoek uitvoeren naar behoeften en passende maatregelen voor
diverse levensfases. Vitaliteit in alle levensfases vormt een onderdeel van dit onderzoek.
Begeleiding startende werknemers
In het najaar van 2019 is een werkgroep gestart die de bestaande faciliteiten voor startende
medewerkers op vestigingen van het Clusius College naast elkaar legt om te komen tot een
Clusiusbrede regeling voor startende werknemers. De werkgroep gebruikt hierbij recente
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wetenschappelijke inzichten over de begeleiding van startende docenten. De werkgroep bestaat uit
drie adviseurs van de afdeling P&O, twee docenten (van wie één OR-lid) en een begeleider. De
beoogde ingangsdatum voor de nieuwe regeling is het schooljaar 2020-2021.
Vitaliteit
Op het gebied van vitaliteit is in 2019 gestart met een eendaags programma “Opladen” waarbij
vitaliteit en privé/werkbalans centraal staan. Aan dit programma hebben in 2019 twee
medewerkers deelgenomen. Dit programma wordt voortgezet in 2020.
Het programma Werkplezier en veerkracht is in 2019 gecontinueerd. Aan dit programma hebben
28 medewerkers deelgenomen uit alle geledingen van de organisatie.
Gesprekkencyclus
Het Clusius College beschikt over een Reglement ontwikkelgesprekken en beoordeling, gebaseerd
op de bepalingen uit de cao mbo. De medewerker heeft het recht op tenminste één jaarlijks
ontwikkelgesprek met zijn leidinggevende. Voor een nieuwe medewerker geldt dat in aanloop naar
een aanstelling in vaste dienst elke drie maanden een ontwikkelgesprek plaatsvindt.
Daarnaast voert de leidinggevende met iedere medewerker ten minste eens per drie jaar een
beoordelingsgesprek. Ook voert de leidinggevende met de medewerker een beoordelingsgesprek
in de volgende situaties:
 voorafgaand aan het omzetten van een tijdelijke naar een vaste aanstelling;
 voorafgaand aan verlenging van een tijdelijke aanstelling;
 wanneer er ten aanzien van de medewerker beslissingen moeten worden genomen, die
rechtspositionele consequenties hebben, met uitzondering van een besluit betreffende
ontslag op eigen verzoek of (invaliditeits)pensionering;
 na twee ontwikkelgesprekken waarbij sprake is van functioneringsproblemen.
De leidinggevende slaat de verslaglegging van de ontwikkel- en beoordelingsgesprekken na
akkoord van de medewerker op in het (digitale) personeelsdossier. Omdat het Reglement
oorspronkelijk dateert uit 2011 en er sindsdien op HR-gebied nieuwe inzichten over het voeren van
een goede gesprekkencyclus zijn, heeft het college van bestuur de ambitie uitgesproken om het
reglement te herzien.
Loopbaanontwikkeling
Het voorjaar van 2019 stond in het teken van het oplossen van de overformatie. Een van de
instrumenten was mobiliteit. In totaal hebben 37 medewerkers belangstelling getoond om de
loopbaan in een andere functie of dezelfde functie maar op een andere vestiging voort te zetten of
de loopbaan bij het Clusius College te willen beëindigen.
In 2019 heeft de loopbaanadviseur van het Clusius College met circa 30 medewerkers individuele
loopbaangesprekken gevoerd over mobiliteitswensen. De onderwerpen die in een
loopbaangesprek aan bod komen, lopen overigens uiteen. Voorbeelden daarvan zijn: studieadvies,
interne of externe ambities, balans werk en privé, duurzame inzetbaarheid, verzuimbegeleiding en
uitstroom.
Daarnaast maken we bij een gerichte vraag over de voortzetting van de loopbaan gebruik van het
programma van het Horizon College, “het Loopbaanlab”. Hiervoor is slechts een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar voor medewerkers van het Clusius College. Aan dit programma heeft in
2019 één medewerker deelgenomen.
Loopbaanperspectief docenten
De ontwikkeling in loopbaanperspectief voor docenten is in 2019 gecontinueerd. Op elke vestiging
is er inmiddels een goede mix van docent A en docent B. Daarnaast is met de resultaten van het
experiment om een docent-onderzoeker aan te stellen in schooljaar 2018-2019 dit schooljaar een
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stap gezet richting een bredere pilot. Deze docent C functie heeft enerzijds het doel
onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering te bewerkstellingen. Anderzijds biedt het aan
docenten de ruimte zich verder te ontwikkelen.
3.3

Professionalisering

Onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel
De professionalisering van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel is vooral
decentraal georganiseerd en gericht op de specifieke behoefte van de medewerkers en de teams
in de vestigingen.
Op de vestigingen zijn onder andere op de volgende thema’s professionaliseringsactiviteiten
ingezet:
 teamontwikkeling gericht op de verbetering teamcultuur, samenwerking, reflecteren en de
rol van de individuele teamleden hierbij;
 collegiaal leren – intervisie; het opleiden van docentencoaches en intervisiebegeleiders;
 onderwijsinhoud: passend onderwijs en een training in activerende/motiverende didactiek
en teamontwikkeling;
 IT in de klas: er zijn brede scholingen geweest op het gebied van IT-vaardigheid en
scholing didactisch inzetten digitale middelen.
Leiderschapsontwikkeling
De ontwikkeling van onderwijskundig en persoonlijk leiderschap heeft de aandacht. Zowel bij
medewerkers in leidinggevende posities als bij medewerkers met ambitie en potentie. In 2019
hebben acht docenten deelgenomen aan een voorlichtingsbijeenkomst door de Thomas More
Leiderschapsacademie. Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in deelname van drie docenten aan
de opleiding Leidinggeven aan schoolontwikkeling.
Ook zijn in 2019 voor de managementfuncties de studiedagen en de intervisiebijeenkomsten
gecontinueerd. De twee interne studiedagen van de teamleiders zijn in het schooljaar 2019-2020
voorbereid en geleid door de teamleiders van de vestiging Schagen en Hoorn. De afdelingen K&O
en P&O zijn betrokken bij de voorbereidingen.
Opleidingsschool
In 2019 heeft het Clusius College in het Groen Consortium intensief samengewerkt met
Aeres Hogeschool Wageningen om docenten voor de groene vakken op te leiden. Het Groen
Consortium stelt zich ten doel studenten voor te bereiden op het docentschap in de volle breedte.
Studenten worden zoveel mogelijk behandeld als collega’s, draaien zoveel mogelijk mee met de
school en leren zo alle aspecten van het vak kennen. Vanuit deze authentieke beroepssituaties
leggen studenten de verbinding met (innovatieve) inzichten uit het instituutscurriculum.
Het Clusius College had in 2019 negentien studenten in huis via het Groen Consortium. Bij de
begeleiding van deze studenten waren 19 werkplekbegeleiders en 9 schoolopleiders betrokken.
Het Clusius College zet in op een goede professionele begeleiding. In 2019 heeft dan ook een
training plaatsgevonden voor de werkplekbegeleiders en voor schoolopleiders. En inmiddels zijn
zes van de negen schoolopleiders VELON-geregistreerd.
Het Clusius College is een geaccrediteerde opleidingsschool. Tot en met 2019 was er echter een
verschil in begeleiding van studenten in de groene vakken en de niet-groene vakken. Voor de
studenten in de niet-groene vakken was geen beleid op het opleiden van docenten. Iedere
vestiging gaf hier zelf vorm aan. Het Clusius College heeft daarom eind 2019 met de partners van
de Regionale Opleidingsschool West-Friesland (ROWF) besloten om aan te sluiten bij de ROWF
voor het opleiden van docenten voor de niet-groene vakken. Het ROWF is een
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samenwerkingsverband van VO-scholen in West-Friesland met de hogescholen en universiteiten
in de regio die docenten opleiden. Eind 2019 zijn de gesprekken gestart om de werkwijze van het
Groen Consortium en het ROWF op elkaar af te stemmen, met als beoogd doel om één werkwijze
te hanteren voor alle studenten ongeacht of ze afkomstig zijn vanuit Groen Consortium of ROWF.
Vanaf schooljaar 2020-2021 zal het Clusius College deel gaan uitmaken van het ROWF. Alle
vestigingen van het Clusius College participeren dan in de beide opleidingsscholen.
3.4

Formatie-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid

In 2019 heeft het Clusius College te maken gehad met overformatie ten gevolge van de daling van
het aantal leerlingen in het vmbo. Deze daling is in 2017 al ingezet en is niet op alle vestigingen in
gelijke mate merkbaar. Door tijdig te anticiperen en met medewerkers op vrijwillige basis in
gesprek te gaan over mobiliteitswensen is het gelukt om de overformatie aan het einde van het
schooljaar 2018-2019 terug te dringen en is er slechts in één situatie tot een gedwongen
herplaatsing overgegaan.
Op basis van de prognose van de instroom van leerlingen en studenten is de verwachting dat
medio 2020 opnieuw sprake is van overformatie. Het terugdringen van overformatie vindt plaats
door het beëindigen van tijdelijke dienstverbanden, natuurlijk verloop, omscholing en herplaatsing
van medewerkers binnen het Clusius College. Eén van de maatregelen die we nemen is het
faciliteren van het behalen van een tweede bevoegdheid door docenten in een van de
tekortvakken.
De discrepantie tussen de kwantiteit en de gevraagde kwaliteit blijft bestaan. Voor de
praktijkvakken, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Engels en Nederlands neemt de uitdaging om
bevoegde en bekwame docenten aan te stellen toe. Dit is niet alleen het probleem van het
Clusius College, maar geldt voor het voortgezet en beroepsonderwijs in de hele regio.
Er is een goede samenwerking met de VO-scholen in West-Friesland en Noord-Kennemerland om
gezamenlijk op te trekken bij de arbeidsmarktproblematiek. Vacatures worden gedeeld en er wordt
in samenwerking inzet gepleegd om docenten die op een andere school bovenformatief zijn, te
behouden voor de regio. Ook vindt regionaal afstemming en overleg plaats met de scholen in
Amsterdam en de gemeente Amsterdam en sluit het Clusius College aan bij het regionaal platform
Zaanstreek- Waterland.
Formatiebeleid
Begin 2019 is het eerste meerjarenformatieplan van het Clusius College vastgesteld. Hierin is op
basis van historische gegevens een prognose gemaakt van medewerker/leerling ratio en de te
verwachten leerlingaantallen voor de komende jaren. In de regionale arbeidsmarktanalyse
voortgezet onderwijs 2019 wordt een daling van 1,7% leerlingen verwacht in Noord-Holland tussen
2019 en 2024. De cijfers uit ons meerjarenformatieplan sluiten hierbij aan. Ondanks deze daling
wordt een tekort aan docenten verwacht. Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom van
(oudere) docenten en een beperkte instroom in de sector.
Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met een dalende
werkgelegenheid voor docenten. De verwachting is dat in de periode 2019-2024 de
werkgelegenheid gemiddeld afneemt met 3%5. In Noord-Holland is de verwachte daling 1%. De
sterkste daling wordt verwacht in de regio Noord-Holland Noord met 5%. Met uitzondering van
onze vestiging in Amsterdam vallen al onze scholen in deze regio.
5

Adriaens, H., P. Fontein en K. de Vos (2019), De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo
en mbo 2019-2029. Tilburg: CentERdata.
https://www.centerdata.nl/sites/default/files/projectbestanden/de_toekomstige_arbeidsmarkt_voor_onderwijs
personeel_po_vo_en_mbo_2019-2029.pdf
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Begeleiding (toekomstige) WW-gerechtigden
Als eigenrisicodrager WW is het Clusius College zelf verantwoordelijk voor de re-integratietrajecten. De adviseur loopbaanontwikkeling richt zich op de begeleiding van medewerkers van
werk naar werk. Hiervoor wordt zo nodig externe deskundigheid ingeschakeld.
In 2019 zijn er in totaal tien medewerkers uitgestroomd naar de WW. In januari 2019 maakten
achttien ex-medewerkers gebruik van het WW-recht. In december 2019 waren dit veertien
personen.
Participatiebanen
Sinds 2015 geldt de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met
een ziekte of handicap een baan vinden. De gecreëerde banen voor deze groep mensen heten
participatiebanen. In 2019 heeft het Clusius College in totaal zes personen (4,5 fte) in dienst die
zijn opgenomen in het doelgroepenregister van UWV. Dit aantal is exclusief personen die op
inhuur- of detacheringsbasis bij het Clusius College werkzaam zijn en in het doelgroepenregister
zijn opgenomen.

3.5

Arbeidsvoorwaarden

Incidentele beloning
Ook in 2019 hebben vrijwel alle vestigingen gebruikgemaakt van de mogelijkheid medewerkers
een incidentele beloning toe te kennen. In totaal ontvingen 32 medewerkers verdeeld over zeven
locaties deze extra blijk van waardering.
3.6

Arbeidsomstandigheden

Arbo
Op centraal niveau vallen de arbeidsomstandigheden onder de verantwoordelijkheid van P&O.
De centrale preventiemedewerker en arbocoördinator hebben in 2019 het
ArboManagementSysteem ingericht. Op decentraal niveau vindt de uitvoering van de arbo onder
verantwoordelijkheid van de vestigingsdirecteur plaats.
Het Clusius College kent op elke vestiging een preventiemedewerker. Eén van de taken van de
preventiemedewerkers is het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Tweemaal per jaar komen alle preventiemedewerkers bijeen. Er zijn ervaringen uitgewisseld en
het nieuwe ArboManagementSysteem is geïntroduceerd. De vestigingspreventiemedewerkers zijn
gestart om de RI&E in het nieuwe systeem op te stellen. In 2019 is tweemaal een cursus omgaan
met agressie en geweld georganiseerd.
Bedrijfsarts
Het Clusius College werkt samen met een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts.
Daarnaast beschikken we over een netwerk van andere Arbo- en gezondheidsdeskundigen.
Het contract met de huidige bedrijfsarts loopt eind schooljaar 2019-2020 af, in 2019 is gestart met
de voorbereiding voor een aanbestedingsprocedure voor een nieuwe arbodienst. Dit in nauwe
samenwerking met diverse betrokkenen (waaronder de OR).
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3.7

Diversiteit

Het Clusius College streeft naar een evenwichtige opbouw in leeftijd en geslacht van zijn
personeelsbestand. In de onderstaande tabel is de leeftijdsopbouw en de verdeling naar geslacht
weergegeven van het management (vestigingsdirecteuren, adjunct-directeuren, teamleiders en
managers B&O).
Leeftijdsopbouw management naar geslacht (man = blauw / vrouw = roze)

3.8

Gegevens personeel

Indeling naar functiegroepen
2019
Fte

Aantal

2018

% Fte

Functiegroep

Gem.
omvang
baan

Fte

Aantal

% Fte

Gem.
omvang
baan

OP-10
OP-11
OP-12
OP

268,53
112,62
0,00
381,15

361
133
0
494

70,5%
29,5%
0,0%
62,5%

0,74
0,85
0,00
0,77

273,02
123,06
0,00
396,09

369
141
0
510

68,9%
31,1%
0,0%
63,4%

0,74
0,87
0,00
0,78

OBP
OBP

228,31
228,31

287
287

100%
37,5%

0,80
0,80

228,17
228,17

283
283

100%
36,6%

0,81
0,81

Totaal

609,46

781

100%

0,78

624,26

793

100%

0,79

Geïntegreerd jaardocument 2019

69

Indeling naar leeftijd en functiegroepen

Groep

OP

OBP

2019
Totaal

%

OP

OBP

2018
Totaal

%

<26
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
>65

17
64
56
59
70
62
59
55
51
1

10
14
20
33
37
33
46
55
32
7

27
78
76
92
107
95
105
110
83
8

3,5%
10,0%
9,7%
11,8%
13,7%
12,2%
13,4%
14,1%
10,6%
1,0%

16
73
50
71
63
68
55
63
47
4

9
16
21
29
26
39
55
52
33
3

25
89
71
100
89
107
110
115
80
7

3,2%
11,2%
9,0%
12,6%
11,2%
13,5%
13,9%
14,5%
10,1%
0,9%

Totaal

494

287

781

100%

510

283

793

100%

Indeling naar geslacht en functiegroepen

Geslacht

OP

2019
OBP
Totaal

%

2018
OBP
Totaal

OP

%

Aantal mannen
Aantal vrouwen

187
307

107
180

294
487

37,6%
62,4%

200
310

111
172

311
482

39,2%
60,8%

Totaal

494

287

781

100%

510

283

793

100%

Aanstelling

Fte
Vast

Tijdelijk
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Tijdelijk
Vervanging

2019
% Fte

Aantal

2018
% Fte

Fte

Aantal

504,9

82,8%

638

514,0

82,3%

646

90,3
14,2

14,8%
2,3%

179
36

99,7
10,6

16,0%
1,7%

198
24
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Deelname aan Bapo en seniorenverlof

Fte
Groep

Deelname 2019
57-59
>=60
Totaal

Aantal medewerkers
2019
2018
2019
2018
Gerechtigden
Deelname

OP
OBP

0,80
0,97

5,86
3,16

6,67
4,13

98
78

105
79

54
35

66
37

Totaal

1,78

9,02

10,80

176

184

89

103

51%

56%

% van gerechtigden

In dienst en uit dienst (aantal medewerkers)

Periode

2019
In dienst Uit dienst

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

4
5
5
1
4
1
2
45
9
13
4
2

6
3
1
7
4
1
42
17
11
8
1
3

Totaal

95

104

Verzuim

2019
ZVP
GZVD (dagen)
ZMF (keren/pp)

5,63%
29,88
1,07
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2018
5,98%
26,59
1,25

71

Verzuim naar leeftijd

2019
GZVD

Leeftijd

ZVP

ZMF

< 26
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65

3,98%
2,04%
4,59%
5,03%
7,16%
4,96%
3,47%
7,74%
9,59%
3,25%

11,19
25,10
22,58
19,47
25,52
27,00
32,00
48,56
48,27
7,80

1,28
1,10
1,48
1,20
0,99
0,98
0,95
0,95
1,09
0,59

Totaal

5,63%

29,88

1,07

ZVP: Ziekteverzuimpercentage
Percentage verzuimde dagen t.o.v. het potentieel beschikbare kalenderdagen in de periode.
GZVD: Gemiddelde ziekteverzuimduur
Gemiddelde duur van de beëindigde gevallen in de periode.
ZMF: Ziekmeldingsfrequentie
Gemiddeld aantal nieuwe ziektegevallen per werknemer in de periode, omgerekend naar jaarbasis.

Leeftijdsopbouw naar geslacht (man = blauw / vrouw = roze)
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4.

Bedrijfsvoering

4.1

Facilitair

De adviseur Centraal inkoopbeleid en Contractmanagement (afdeling Finance & Control)
beoordeelt (nieuwe) contracten en leidt (Europese) aanbestedingstrajecten. De adviseur houdt ook
de bewerkersovereenkomsten bij.
De schoonmaak voor de vestiging Amsterdam is in 2018 opnieuw aanbesteed en gewonnen door
dezelfde leverancier als van de vestiging Schagen. Dit traject is afgesloten eind 2019. Per januari
2020 start de nieuwe leverancier.
Doordat de adviseur is toegetreden tot de werkgroep van facilitair coördinatoren van de
vestigingen, wordt meer uniformiteit tussen de vestigingen gerealiseerd op diverse gebieden.
Een voorbeeld hiervan is dat per medio 2019 op alle vestigingen dezelfde bedrijfskleding wordt
gedragen door conciërges en praktijkvakdocenten.

4.2

Huisvesting

Hoorn
In Hoorn is een omvangrijk project in voorbereiding, waarbij het bestaande mbo-gebouw
vervangen wordt door nieuwbouw. De geschatte omvang van het project is twaalf miljoen euro
(incl. tijdelijke voorzieningen, sloopkosten, aanpassingen huidige vmbo-gebouw, etc.).
De voorbereiding is belegd bij een stuurgroep en een projectgroep die procesmatig en
bouwtechnisch begeleid worden door BOAG (Rotterdam). Aanvang van de werkzaamheden vindt
naar verwachting niet voor 2021 plaats.
Castricum
Onze school in Castricum huurde de afgelopen jaren van de gemeente lokalen in een voormalige
basisschool. Na het schooljaar 2020-2021 kunnen we niet meer beschikken over deze lokalen.
Hoewel ook het aantal leerlingen in Castricum enigszins terugloopt, is uitbreiding van de
huisvesting noodzakelijk. In de eerste helft van 2020 wordt duidelijk of we deze uitbreiding op
eigen grond gaan realiseren, waarbij we mogelijk door aankoop van een perceel hiervoor de
gewenste ruimte hebben.
Alkmaar
Het Clusius College en SVO (vakschool voor de versbranche) hebben de intentie uitgesproken
nauw te gaan samenwerken. Onderzocht wordt of de huidige opleidingen van SVO in
Heerhugowaard op onze vestiging in Alkmaar aangeboden kunnen gaan worden, waardoor de
foodopleidingen in Noord-Holland Noord op één plek uitgevoerd worden. In de eerste helft van
2020 wordt duidelijk of dit gerealiseerd kan worden, mogelijk door een uitbreiding van de
huisvesting.
Onderhoud
De planning, aanbesteding en begeleiding van het onderhoud aan de gebouwen is evenals
voorgaande jaren uitbesteed aan BBA te Heemskerk. BBA maakt tevens een meerjarenbegroting
en -planning voor het groot en planmatig onderhoud van de gebouwen. Daarnaast begeleidt BBA
de minder omvangrijke nieuw- en verbouwprojecten.
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4.3

Groen licht voor IT in de klas

Elektronische Content Keten (ECK)
Afgelopen schooljaar is samen met Iddink op de drie mbo-vestigingen de webshop
studiematerialen.nl in gebruik genomen voor alle studenten. Door middel van koppelingen met
EduArte en de Clusius Azure omgeving kunnen studenten via een gepersonaliseerde
studiematerialenlijst bestellingen plaatsen en ook (single sign on) inloggen op hun digitaal
lesmateriaal. Deze keten noemen we de ‘Elektronische Content Keten’ (ECK). Vanuit de webshop
kan de student ervoor kiezen om de geselecteerde materialen bij bol.com te bestellen of elders op
de markt. Hiermee wordt keuzevrijheid geboden aan de student. De komst van ECK en
studiematerialen.nl vereist een goed georganiseerd proces van definiëren van de
leermiddelenlijsten, deze invoeren in de webshop, tijdige beschikbaarheid van de Clusius
accounts, een juiste administratieve invoer van de student in EduArte en nog een aantal andere
zaken. Door samenloop van omstandigheden is het bij de introductie op sommige punten een
lastige start geweest. Als er op één punt in de keten iets niet goed gaat, dan heeft de rest van de
keten hier last van. Zo was een aantal uitgeverijen nog niet helemaal klaar voor ECK, waardoor
studenten tijdelijk inlogproblemen hadden bij gebruik van digitaal materiaal. Of konden studenten
niet via Mijn.Clusius hun lijst openen. Over het algemeen zijn we tevreden over het resultaat.
ECK is een complex geheel waar erg veel partijen bij betrokken zijn, maar uiteindelijk is het erg
klantvriendelijk voor de student.
AFAS
Voor AFAS, ons digitale personeelssysteem, is in 2019 samen met de afdeling P&O en Forque
een verbetertraject gestart. In dit traject is de huidige inrichting op diverse punten herzien en
opnieuw ingericht. Processen lopen hiermee, veelal achter de schermen, efficiënter. Ook zijn
diverse nieuwe functionaliteiten in InSite ingericht.
Planning en rooster
Nu Xedule op alle vestigingen is ingeburgerd kunnen we een stap verder gaan zetten op het
gebied van plannen en roosteren. We zijn dan ook gestart met het onderzoeken van de
mogelijkheden van de QlikView - Xedule connector. Hiermee wordt informatie uit Xedule getoond
in een QlikView dashboard. Van belang is dat gecontroleerd wordt wat de gepresenteerde
informatie nu werkelijk aangeeft. Klopt de invoer in Xedule, is deze consistent over de vestigingen
heen, etc. Hier is met een aantal planners/roostermakers naar gekeken in de vorm van workshops.
Informatiebeveiliging en privacy
In het kader van de AVG zijn we lid van diverse netwerkgroepen (TOPgroep, saMBO-ICT,
Kennisnet/VO-raad). Met de TOPgroep huren we een gezamenlijke functionaris
gegevensbescherming (FG) in. Er is met de aangesloten scholen geëvalueerd of we tevreden
waren met de externe FG en we hebben na een leveranciersselectie gezamenlijk besloten met een
andere partij verder te gaan.
Organisatie
Om een betere integratie te krijgen rondom ICT-gerelateerde onderwerpen hebben we in 2019 een
Expertgroep informatiemanagement opgezet. Hierbij sluiten diverse disciplines binnen de
ondersteunende afdelingen aan bij projecten die binnen hun aandachtsgebied vallen.
Daarnaast hebben we ook een Expertteam opgezet tussen de afdeling K&O en Functioneel
beheer. Bij wijzigingen in de regelgeving hebben we dit proces hiermee geborgd.
Tot slot is het profiel van de i-coach opnieuw vastgesteld en is de invulling van het platform
veranderd. De i-coaches faciliteren tweerichtingscommunicatie tussen de vestigingen en de
ondersteunende afdelingen en dragen projectmatig bij aan vernieuwing op het gebied van ICT in
het onderwijs. Op deze manier wordt er doelmatiger gewerkt en wordt zichtbaar wat het platform
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bereikt. In 2020 zal het i-coachplatform verder herijkt worden om zo het rendement van het
platform te verhogen.
Applicaties & Diensten
Praktijkbeoordelen
Praktijkbeoordelen.nl is een online beoordelingsinstrument van Examenwerk.
Met Praktijkbeoordelen.nl kun je studenten meten, beoordelen en examineren in praktijk- en
examensituaties. Zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend, zowel in de beroepspraktijkvorming
als op school.
Cumlaude Learning
In het mbo loopt er in schooljaar 2019-2020 een pilot om het formatieve gedeelte compleet met het
lesmateriaal te ontsluiten in deze elektronische leeromgeving. Als dit succesvol is zal dit in de
breedte van het mbo gefaseerd worden geïmplementeerd.
Digitaal Ondertekenen
Om het proces van ondertekenen van de praktijkovereenkomst te vereenvoudigen hebben we
deze mogelijkheid gemigreerd van Docusign naar Evidos. Hierdoor hebben we ook de
mogelijkheid om dit in EduArte te integreren.
RIO - Registratie Instellingen en Opleidingen
Afgelopen jaar werden we, door de ontwikkelingen bij de overheid, geconfronteerd met RIO.
Met de komst van de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) kunnen onderwijsinstellingen
de eigen organisatiestructuur én het eigen onderwijsaanbod beter registreren en beschikbaar
stellen aan andere partijen. Alle gegevens worden voortaan eenduidig geregistreerd volgens een
structuur die de onderwijskundige werkelijkheid volgt. De werkzaamheden die daarvoor nodig
waren, hebben we ruim binnen de daarvoor geldende periode succesvol afgerond.
Mijn.Clusius voor leerling/student
Een groot project was de vernieuwing van de SharePoint omgeving voor leerlingen/studenten.
Het project werd in samenwerking met de afdelingen Communicatie en I&A gerealiseerd.
Mijn.Clusius voor leerling/student is met ingang van het schooljaar 2019-2020 in productie
genomen.
Digitaal aanmelden VO - EduArte
Om te voldoen aan nieuwe afspraken binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland is dit
jaar de aanmeldingsmodule binnen EduArte opnieuw ingericht. Met de nieuwe inrichting faciliteert
het formulier aanmeldingen voor zowel ons vmbo- als mbo-onderwijs. Vestigingen Hoorn en
Grootebroek hebben de aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 via het vernieuwde formulier
ontvangen. In 2020 zal gekeken worden of dit formulier ook binnen andere
samenwerkingsverbanden in te zetten is.
Leerlingbespreking.nl
Vanuit het vmbo Castricum kwam de vraag of we bij wilden dragen aan de ontwikkeling van
leerlingbespreking.nl. Met deze tool draait er nu een pilot waarmee er een gerichte feedback
gegeven en gekregen kan worden waarbij de leerling aan zet is. Hierdoor kunnen de
rapportvergadering en leerlingbespreking sneller en efficiënter verlopen.
Techniek
Binnen onze technische infrastructuur zijn er veel aandachtsgebieden waarop we ook in 2019
hebben geacteerd. Zo is de reguliere afgeschreven vervanging van hardware uitgevoerd in
afstemming met de vestigingen. Daarnaast is er een geplande opschaling van het gebruik van
Chromebooks doorgevoerd.
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Ook aan de infrastructuur zijn er diverse projecten succesvol afgerond. Daarbij zien we een grote
beweging richting clouddiensten. Door deze stap te nemen kunnen we gebruik maken van de
mogelijkheden die bijvoorbeeld Microsoft ons biedt met Microsoft 365. In deze omgeving, ook wel
Azure genaamd, kunnen we bijvoorbeeld gebruikmaken van een hoger beveiligingsniveau op onze
authenticatie. Dit is inmiddels bij de ICT-beheerders geïmplementeerd en het staat op de planning
om dit breder in te zetten.
Ook zijn we een transitie gestart op ons beheerplatform van Wifi. Hiermee ontvlechten we een
complexiteit in het beheer van dit platform door ook dit naar de cloud te migreren.
Daarnaast hebben we in 2019 een Europese aanbesteding doorlopen en gerealiseerd van onze
glasvezelverbinding. In een fijne samenwerking met onze nieuwe leverancier Vancis, hebben we
nu de beschikking over een toekomstgerichte oplossing.
4.4

Communicatie

Door de vele communicatiekanalen is communicatie grenzeloos. Grenzen van vakgebieden
vervagen en gaan steeds meer in elkaar op: marketing, communicatie, data. Maar ook de
technologische ontwikkelingen en digitalisering hebben communicatie fundamenteel veranderd.
Van de afdeling Communicatie vraagt dit blijvende ontwikkeling en meebewegen met deze
veranderingen.
Online Communicatie
Voor het Clusius College staat voorop dat we goed onderwijs bieden in een prettige en veilige
leeromgeving. Dit leidt tot positieve reclame van leerlingen, studenten en hun ouders. Dit beperkt
zich niet alleen van mond tot mond, maar vindt ook online plaats. Samen met het beeld dat het
bedrijfsleven en overig werkveld heeft, zijn dit de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het
imago van het Clusius College. Ook onze medewerkers zijn belangrijke ambassadeurs van de
organisatie. Verschillende communicatiekanalen zetten we in voor verschillende doelgroepen.
Ons Facebookkanaal zetten we in voor ouders/verzorgers, Instagram voor onze (potentiële)
leerlingen en studenten en LinkedIn voor ons zakelijke netwerk. In nauwe samenwerking met de
afdeling Informatisering & Automatisering en de vestigingen is het nieuwe intranet Mijn.Clusius
voor leerlingen en studenten ontwikkeld. Via dit platform krijgen onze studenten en leerlingen
toegang tot o.a. hun elektronische leeromgeving, e-mail en cijferlijsten. Ook zijn alle schoolgidsen
dit jaar gedigitaliseerd.
Interne Communicatie
Binnen het Clusius College is er steeds meer aandacht voor interne communicatie. Eén van de
kanalen die gebruikt wordt voor interne communicatie is het (social) intranet Mijn.Clusius.
Het intranet wordt met name gebruikt als informatiekanaal. Medewerkers worden geïnformeerd
over zaken die spelen en er worden nieuwsberichten gedeeld. Tevens zijn op het intranet de
nodige service- en beleidsdocumenten te vinden.
Door de komst van het intranet en overige online media is de insteek van het personeelsblad
veranderd. Waar voorheen vooral nieuwsberichten over activiteiten in het personeelsblad waren te
lezen, wordt er nu nader ingezoomd op een bepaald thema. In de eerste twee edities van het
magazine WIJ.Clusius stonden de thema’s Balans en Talent centraal. Met dit magazine proberen
wij verbinding en betrokkenheid te bevorderen onder medewerkers.
Wervingscampagnes
De wervingscampagnes voor ons vmbo en mbo zijn verder doorontwikkeld. De campagnes worden
meer cyclisch ingezet. In het mbo kon men in de campagne ‘kennismaken’ met onze studenten.
Zij zijn het gezicht van ons mbo en onze beste ambassadeurs en verdienen dan ook een
prominente plek in de werving.
Voor het vmbo hebben we de customer journey verder verstevigd, door nog meer in te zetten op
de ondersteunende middelen richting ouders/verzorgers en basisscholen.
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Voor de campagnes geldt dat deze onder de aandacht zijn gebracht bij basisscholen, vo-scholen,
regionale media en verschillende online kanalen.
Open dagen
De open dagen in januari zijn goed bezocht. Reacties van de bezoekers waren overwegend
positief. Om ruchtbaarheid te geven aan de open dagen is er een mix van media ingezet. In de
regionale dag- en weekbladen is er volop geadverteerd voor ons vmbo en mbo. Ook is er digitaal
campagne gevoerd. In november was er voor de derde keer de open dag voor het mbo. Ook deze
open dag kon op veel bezoekers (met name vierdejaars vmbo-leerlingen) rekenen.
Tijdens de open dagen is er een belangrijke rol weggelegd voor onze leerlingen en studenten.
Zij zijn immers onze beste ambassadeurs.
Voorlichting
Sinds vorig jaar wordt de voorlichting over ons mbo gecoördineerd door onze mbo-voorlichter.
Hiermee is er één aanpreekpunt voor met name decanen vo-onderwijs en zorgen we dat we
voldoende zichtbaar zijn in de regio op de voorlichtingsmarkten op vo-scholen.
De voorlichter wordt hierbij ondersteund door een poule van studentvoorlichters en docenten.
Het afgelopen jaar is er door het Clusius College voor het eerst een decanendag georganiseerd.
Op deze dag, gepresenteerd door onze mbo-ambassadeur Joes Knook, konden decanen uit de
regio onder andere kennismaken met het opleidingsaanbod van het Clusius College. De opkomst
was hoog en ook de reacties over deze dag waren erg positief.
4.5

Planning & Control

Planning & Control, administratieve organisatie en interne beheersing
Het Clusius College beschikt over een goede planning- en controlcyclus, waaronder de
beleidscyclus, managementinformatie met kengetallen, een adequaat instrumentarium en een
planning- en controlkalender waarin de jaarlijkse cyclus is vastgelegd. Hiermee is er inzicht in de
bedrijfsvoering en de resultaten op alle beleidsterreinen, waardoor er op alle niveaus goed
gestuurd kan worden. In de interne verantwoording – van vestigingsdirecteuren naar college van
bestuur en van college van bestuur naar raad van toezicht – zijn de afgelopen jaren belangrijke
stappen gezet en ook is de informatie voor externe verantwoording sterk verbeterd.
Voor alle informatie en planning op personeelsgebied wordt sinds 2017 AFAS InSite gebruikt.
Om de managementinformatie goed toegankelijk te maken, wordt gebruikgemaakt van QlikView
(business discovery-platform). Hierin wordt managementinformatie ontsloten uit diverse
bronsystemen, waaronder EduArte, Exact en AFAS. Met het gebruik van QlikView is de informatie
overzichtelijker, sneller en actueler beschikbaar voor de gebruikers.
Jaarlijks wordt voorafgaand aan de accountantscontrole, onder verantwoordelijkheid van de
manager Finance & Control, een interne audit uitgevoerd op de vestigingen, waarbij de focus ligt
op bekostigingsvoorwaarden en bedrijfsvoering. Deze audit betreft onder andere leerlingen- en
studentendossiers en wettelijke documenten. In deze audit worden ook aspecten van de financiële
administratie en personeelsadministratie in kaart gebracht.
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4.6

Risicomanagement

De beleidscyclus, planning & control en bedrijfsvoering hebben alle ook het aspect in zich om zicht
te krijgen op toekomstige risico’s en hierop te (kunnen) anticiperen.
Belangrijke resultaten en instrumenten met betrekking tot risicomanagement zijn:
 de planning- & controlcyclus, inclusief kengetallen en bijbehorend instrumentarium;
 een planning- & controlkalender, waarin de managementinformatie- en de
verantwoordingscyclus is vastgelegd. Ook de gesprekkencyclus tussen college van bestuur
en vestigingsdirecteuren is hierin opgenomen;
 meerjarenprognoses leerlingen- en studentenaantallen;
 meerjarenpersoneelsplanning en -formatieplanning (strategische personeelsplanning);
 financiële meerjarenraming aan de hand van drie scenario’s op basis van leerlingen- en
studentenprognoses, meerjareninvesteringsplannen (zoals het strategisch huisvestingsplan
en het grootonderhoudsplan) en meerjarenformatieplan;
 interne audits;
 inspectieonderzoeken;
 opbrengstgegevens van mbo en vmbo (Vensters VO, MBO Transparant).
Begin 2019 heeft alweer voor de tiende keer een risico-inventarisatie en -analyse plaatsgevonden.
Het CvB heeft in samenspraak met de manager Finance & Control de groslijst van voor het
Clusius College mogelijk relevante risico’s van 2018 en voorgaande jaren geactualiseerd. Er zijn
enkele tientallen potentiële risico’s, verdeeld over de categorieën personeel, budget, onderwijs,
communicatie, facilitair, omgeving, organisatie en toezicht. Vervolgens is door de leden van het
CvB, leden van de raad van toezicht, de ondernemingsraad, de vestigingsdirecteuren en de
managers van de ondersteunende afdelingen aangegeven welke risico’s zij relevant achten voor
het Clusius College en wat hun ‘top 10’ is binnen deze groep.
Van deze top 10 is vervolgens door een ieder de kans en impact aangegeven.
De top 10 van grootste risico’s (kans x impact) is in de tabel weergegeven, met de veranderingen
ten opzichte van 2018.
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2018 Verschil Categorie
1
0
Budget
3
1
Personeel
2
-1
Personeel
13
9
Onderwijs
12
7
Onderwijs
11
5
Facilitair
10
3
Personeel
24
16
Personeel
15
6
Onderwijs
20
10
Budget

Risico
Vermindering leerlingen- en studentenaantallen (vmbo en mbo)
Beschikbaarheid kwalitatief goed personeel (aansluiting vraag en aanbod)
Professionaliteit personeel: competenties
Aansluiting eigen vmbo - eigen mbo
Kwaliteit onderwijs: opbrengsten mbo
ICT-voorzieningen (materieel)
Tevredenheid medewerkers
Ziekteverzuim personeel
Kwaliteit onderwijs: primaire proces, onderwijsleerproces mbo
Concurrentie met AOC's en ROC's (vmbo en mbo)

In en met elk van de lagen in de organisatie die meegewerkt hebben aan deze inventarisatie zijn
de uitkomsten besproken. Vervolgens is er gekeken of er voor de belangrijkste risico’s nog
aanvullende beheersmaatregelen getroffen moeten worden. Deze zijn onderdeel van de
activiteitenplannen (actie- en verbeterlijnen) van de vestigingen en ondersteunende afdelingen.
De risico-inventarisatie en -analyse en de beheersmaatregelen voor de tien belangrijkste risico’s
zijn uitvoerig beschreven in het document Risicomanagement 2019.
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Risico’s en beheersmaatregelen
Uit de hiervoor genoemde risico-inventarisatie en -analyse kan een aantal risico’s van invloed zijn
op de continuïteit van de instelling. De ‘top vijf’ hiervan wordt kort toegelicht met de
beheersmaatregelen.
1. Vermindering leerlingen- en studentenaantallen
Als gevolg van vooral de demografische ontwikkelingen zien we op enkele vestigingen
(Purmerend, Grootebroek en Schagen) de instroom en daarmee het aantal leerlingen in het vmbo
(soms flink) afnemen. Op andere vestigingen zal ook in de komende jaren het aantal leerlingen
stabiliseren of zelfs nog licht kunnen groeien. Waar we in de voorgaande jaren – tegen de
prognose in – in ons vmbo nog aanzienlijk gegroeid zijn, was 2017 een keerpunt. In de komende
jaren, in elk geval tot en met 2022, zal het aantal leerlingen in ons vmbo teruglopen met naar
verwachting ongeveer 450 leerlingen.
In het mbo is de afgelopen jaren sprake geweest van een afname van het aantal studenten in de
beroepsbegeleidende leerweg, vooral als gevolg van de economische situatie en het wegvallen
van de WVA (wet vermindering afdracht). In 2018 lijkt het aantal studenten in de bbl te stabiliseren.
In 2018 is het aantal studenten in het mbo 36 minder dan in 2017. De vermindering is dit jaar
zichtbaar in de bol.
We zetten de komende jaren in op een grotere doorstroom van ons vmbo naar ons eigen mbo
(nu zo’n 20%). Het is lastig te voorspellen hoe het studentenaantal in het mbo zich zal ontwikkelen.
Ons marktaandeel in het mbo in de regio is met zo’n 5% veel kleiner dan in het vmbo (> 25%).
De krimp in het vmbo brengt in de komende jaren een structureel lagere instroom in het totale mbo
met zich mee.
Beheersmaatregelen:
 Jongeren blijven interesseren voor kwalitatief goed, groen onderwijs in een prettige,
kleinschalige leeromgeving.
 Benadrukken van het goede banenperspectief in met name de agrarische sector, de
foodsector en in de sector hoveniers en groenvoorziening.
 Doelgroepgerichte voorlichting en marketing.
 Een uitstekende samenwerking met het regionale bedrijfsleven, resulterend in
aantrekkelijke opleidingen met goede stages.
 Een steeds grotere rol voor internationalisering.
 Interne doorstroom vergroten door goede LOB-programma’s, doorlopende leerlijnen vmbombo en goede kennismakingsprogramma’s.
 Zorgen voor flexibiliteit in huisvesting en personeelsbestand, mocht er in de toekomst krimp
ontstaan.
2. en 3. Professionaliteit personeel: competenties en Beschikbaarheid kwalitatief goed
personeel (aansluiting vraag en aanbod)
In de komende jaren wordt een terugloop van het aantal leerlingen vmbo verwacht en zal ook het
personeelsbestand evenredig moeten krimpen. Ondanks deze ontwikkeling wordt het – zeker in de
‘tekortvakken’ (rekenen, wiskunde, Nask, talen) – steeds moeilijker om (goede) docenten te
vinden. Dit geldt ook voor de praktijkvakken in het vmbo. In het mbo wordt voor een aantal
opleidingen steeds meer gezocht naar andere wegen dan de klassieke werving om docenten te
vinden. Zij-instroom vanuit het bedrijfsleven wordt hierbij belangrijker. Daarnaast worden de eisen
die we aan docenten (ook zittende) stellen steeds hoger, onder meer door de invoering van
passend onderwijs, het gebruik van IT in de klas, de noodzaak om steeds meer gedifferentieerd
les te geven en de vernieuwing van het beroepsgerichte programma in het vmbo.
We anticiperen hierop door:
 een aantrekkelijke werkgever te zijn;
 ruime mogelijkheden voor medewerkers om te professionaliseren en zich te ontwikkelen
(inclusief coaching en intervisie);
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participatie in het Groen Consortium (opleidingsschool in het groene domein) en vanaf
2020 in het ROWF (regionale opleidingsschool voor de niet-groen vakken);
uitstekende begeleiding van nieuwe medewerkers;
loopbaanperspectief, onder andere door interne mobiliteit en intern opleiden (ook van
leidinggevenden) en het herkennen van talenten;
optimale benutting van de mogelijkheden van zij-instroom.

4. Aansluiting eigen vmbo - eigen mbo
De onderstaande beheersmaatregelen worden getroffen om de oorzaak of het gevolg te
verkleinen:
 doorstroom van het vmbo naar het eigen mbo is opgenomen als speerpunt in de
kwaliteitsagenda mbo en is daarnaast speerpunt voor het vmbo;
 deze doorstroom is een project met een projectleider van de afdeling Projecten, waarin
activiteiten gericht worden op verbetering;
 tweejaarlijks vindt er een Clusiusbrede studiedag plaats, gericht op aansluiting vmbo-mbo;
 de resultaten en effecten van de bovenstaande punten worden gemonitord.

5. Kwaliteit onderwijs: opbrengsten mbo
De onderstaande beheersmaatregelen kunnen getroffen worden om de oorzaak of het gevolg te
verkleinen:
 bij (dreiging van) onvoldoende kwaliteit het inzetten van een verbeterlijn;
 vergroten van kwaliteitsbewustzijn van docenten en teams;
 adequaat monitoren van tevredenheid van bedrijven (werkveld) en van studenten;
 studenten betrekken bij de verbeterlijn;
 personeelsbeleid gericht op afname van de kwetsbaarheid van (kleine) teams.
4.7

Treasurybeleid

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de regeling van het ministerie van OCW.
Bij het aantrekken, respectievelijk uitzetten van alle benodigde en niet direct-benodigde middelen
wordt gehandeld overeenkomstig de in de regeling gestelde verplichtingen.
In 2019 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er hebben zich in
het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Schatkistbankieren
Het Clusius College maakt sinds december 2012 gebruik van schatkistbankieren bij het ministerie
van Financiën. Het Clusius College heeft de beschikking over een rekening-courantfaciliteit bij het
ministerie van Financiën van € 4,5 miljoen. De faciliteit is in het boekjaar niet gebruikt.
Het Clusius College heeft twee leningen bij het ministerie van Financiën op basis van hypothecaire
zekerheid ter hoogte van in totaal € 12.000.000. De leningen worden lineair afgelost.
4.8

Inkomens

Bezoldiging college van bestuur en honorering raad van toezicht
Naar aanleiding van de Governance Code Goed bestuur in het mbo (toen nog BVE) vindt de
bezoldiging van het college van bestuur vanaf 2008 niet meer plaats volgens de cao. In de code
wordt gesteld dat het ongewenst is dat het college van bestuur als werkgever deel uitmaakt van de
cao, waar hij zelf, via de MBO Raad, over onderhandelt. De bezoldiging van het college van
bestuur is conform de beloningscode zoals deze is vastgesteld in MBO Raadverband en blijft
binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.
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De honorering van de raad van toezicht vindt vanaf 2008 plaats conform ‘De honorering van leden
van de raad van toezicht van mbo-instellingen’, een sectorbrede regeling die tot stand gekomen is
op initiatief van het Platform voor Raden van Toezicht.
In hoofdstuk 7.11 zijn de honorering, bezoldiging en (neven)functies van de raad van toezicht en
het college van bestuur opgenomen.
4.9

Indicatoren

Financiële kengetallen
Voor een uitgebreide toelichting op de financiële kengetallen wordt verwezen naar hoofdstuk 6.3.

Bron: DUO databestanden – Indicatoren mbo 2020
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Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters mbo
De uitgebreide toelichting is terug te vinden in hoofdstuk 2.3.

Bron: DUO databestanden – Indicatoren mbo 2020

Jaar- en diplomaresultaat mbo
Het streven van het Clusius College is om een jaar- en diplomaresultaat (JR en DR) van 75% te
behalen. In de onderstaande grafiek is te zien dat het Clusius College voor de schooljaren
2017-2018 en 2018-2019 onder de streefwaarde en het gemiddelde van de AOC’s scoort.

Bron: DUO databestanden – Indicatoren mbo 2020

Ten aanzien van het jaar- en diplomaresultaat is dit jaar vanuit de MBO Raad het volgende
gemeld:
Trendbreuk in de berekening:
De cijfers voor JR en DR zijn iets anders berekend dan in voorgaande jaren. Om de cijfers toch
goed met elkaar te vergelijken is deze wijziging met terugwerkende kracht ook doorgevoerd in
eerder gepubliceerde jaren. De basis voor de berekening heeft de volgende wijzigingen ondergaan:
 De onderwijsresultaten van de Entree-opleidingen worden niet meer meegeteld in de
resultaten op instellingsniveau.
 De reikwijdte van het diplomaresultaat is begrensd op zes jaar: oudere diploma’s tellen niet
meer mee in de resultaten.
 De gewijzigde berekeningen zijn beschikbaar voor de jaren: 2015-2016, 2016-2017 en
2017-2018.
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Jaarresultaat
Het jaarresultaat is het aantal gediplomeerden in een schooljaarperiode – zowel de
instellingsverlaters als de gediplomeerde doorstromers binnen het Clusius College – als
percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde instellingsverlaters in
dezelfde periode.
Diplomaresultaat
Het diplomaresultaat is het aantal gediplomeerde instellingsverlaters in een schooljaar als
percentage van alle instellingsverlaters in hetzelfde jaar.
4.10

Continuïteitsparagraaf

Coronavirus
Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis.
De crisis heeft over het verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen
voor de feitelijke situatie op balansdatum. In 2020 hebben overheidsmaatregelen om het virus in te
dammen grote gevolgen voor de samenleving. Voor het onderwijs betekent dit dat alle scholen
gesloten worden. Voor welke periode is nog niet duidelijk. De sluiting heeft direct gevolgen voor
het lesgeven, wat digitaal en op afstand moet plaatsvinden. Ook de examinering van het vmbo en
van het mbo zijn aangepast. Op korte termijn is dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel
extra afstemming met de leerlingen en studenten, de docenten en de ouders en verzorgers.
De gevolgen van het lesgeven op afstand voor de resultaten van het onderwijs op korte en lange
termijn zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het personeel rond de
verzwaring van de zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de
huidige informatie gaan we ervan uit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale
ondersteuning voorlopig voldoende is en blijft. Financieel verwachten we geen directe grote
gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook geen
gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
Risicomanagement
In hoofdstuk 4.6 staat beschreven op welke wijze het Clusius College het interne
risicobeheersingssysteem heeft ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert.
De belangrijkste risico’s en onzekerheden zijn beschreven en voor de belangrijkste risico’s zijn en
worden beheersmaatregelen getroffen.
Op bladzijde 9 en 10 is de rapportage van het toezichthoudend orgaan, de raad van toezicht,
opgenomen.
Bezuinigingen van de baan
Het wegvallen van de middelen voor Groene plus en Praktijkleren heeft de afgelopen paar jaar
geleid tot een ongelijkwaardige bekostiging in het mbo in Nederland. Door de overgang van het
groen onderwijs naar het ministerie van OCW is de bekostiging van het groen mbo met ingang van
2019 gelijkgetrokken met het overige mbo.
Kengetallen
De komende jaren worden als belangrijkste sturingsvariabelen de rentabiliteit en de liquiditeit
genomen. Aangezien het Clusius College bij het ministerie van Financiën een roodstandfaciliteit
heeft ter hoogte van 4,5 miljoen euro is het uit het oogpunt van continuïteit niet noodzakelijk om
een grote buffer aan te houden. Als ondergrens van de liquide middelen wordt daarom minimaal
een saldo aangehouden van drie miljoen euro.
Om in de toekomst te kunnen blijven investeren in mensen, middelen en huisvesting – zoals de
geplande ver- en nieuwbouw in Hoorn – zal de liquiditeit de komende jaren een stabiel stijgende
lijn moeten laten zien, met een jaarlijkse stijging die ongeveer gelijke tred houdt met de hoogte van
de afschrijvingen van de gebouwen. De meerjarenraming laat zien dat dit het geval is.
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Voor de solvabiliteit is het belangrijk dat dit kengetal niet onder de 50% komt. Door de overgang
van het groen onderwijs naar het ministerie van OCW is de bekostiging van het groen mbo met
ingang van 2019 gelijkgetrokken met het overig mbo. Het effect hiervan is dat de rentabiliteit vanaf
2019 weer positieve waarden laat zien. Jaarlijks worden de streefwaarden en bandbreedtes van de
kengetallen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Financiële kengetallen
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2 (EV + voorzieningen)
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit
Personele lasten / Totale lasten

Personele bezetting (in fte)

2018
63%
67%
1,02
-0,1%
76%

2018

2019
64%
68%
1,28
1,6%
75%

2019

2020
65%
68%
1,24
-0,4%
75%

2020

2021
65%
69%
1,40
0,9%
74%

2021

2022
66%
70%
1,18
0,4%
74%

2022

2023
67%
70%
1,20
0,3%
74%

2023

2024
68%
71%
1,46
0,0%
73%

2024

Management / Directie
Onderwijzend personeel
Indirect onderwijsondersteunend personeel
Direct onderwijsondersteunend personeel

10
396
88
123

10
381
92
128

10
378
85
118

10
369
83
115

10
367
82
114

10
362
81
113

10
357
80
111

Totaal

617

611

591

577

574

566

558

Leerlingenaantallen (t-1)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Regulier
Lwoo

2.952
1.079

3.178
767

3.343
443

3.264
435

3.252
425

3.179
420

3.100
420

Totaal vmbo

4.031

3.945

3.786

3.699

3.677

3.599

3.520

Bol
Bbl

1.343
395

1.285
349

1.242
337

1.236
307

1.225
300

1.225
300

1.235
290

Totaal mbo

1.738

1.634

1.579

1.543

1.525

1.525

1.525

Totaal

5.769

5.579

5.365

5.242

5.202

5.124

5.045

Studentenaantallen (t-2)

Overige kengetallen
Aantal leerlingen/studenten per fte totaal
Aantal leerlingen/studenten per fte OP

2018
9,35
14,57

2019
9,13
14,64

2020
9,07
14,17

2021
9,10
14,22

2022
8,82
13,78

2023
8,68
13,57

2024
8,62
13,47

Toelichting op de kengetallen
De omvang van de personele bezetting (in fte) is afhankelijk van de ontwikkeling van de leerlingenen studentenaantallen. De komende jaren is de verwachting dat het aantal leerlingen in het vmbo
licht gaat dalen. De verwachting voor het mbo is dat het aantal studenten de komende jaren op
een gelijk niveau blijft. Echter door de nieuw- en verbouwplannen in Hoorn is de verwachting dat
het aantal studenten vanaf 2022 licht gaat stijgen.
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Balans
1

Activa
31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2021 31 dec 2022 31 dec 2023 31 dec 2024

Vaste activa (in euro's)
1.2 Materiële vaste activa

52.564.000

49.877.000

49.448.000

47.632.000

49.615.000

48.981.000

45.331.000

Totaal vaste activa

52.564.000

49.877.000

49.448.000

47.632.000

49.615.000

48.981.000

45.331.000

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

584.000
10.497.000

511.000
14.010.000

511.000
13.563.000

511.000
15.269.000

511.000
12.866.000

511.000
13.021.000

511.000
16.017.000

Totaal vlottende activa

11.081.000

14.521.000

14.074.000

15.780.000

13.377.000

13.532.000

16.528.000

Totaal activa

63.645.000

64.398.000

63.522.000

63.412.000

62.992.000

62.513.000

61.859.000

2

Passiva
31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2021 31 dec 2022 31 dec 2023 31 dec 2024

2.1 Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek

40.195.000
40.127.000
69.000

41.229.000
41.166.000
63.000

40.986.000
40.929.000
58.000

41.509.000
41.457.000
52.000

41.723.000
41.676.000
47.000

41.877.000
41.836.000
42.000

41.856.000
41.820.000
36.000

2.2 Voorzieningen

2.725.000

2.514.000

2.364.000

2.214.000

2.064.000

1.914.000

1.764.000

2.3 Langlopende schulden

9.833.000

9.350.000

8.867.000

8.383.000

7.900.000

7.417.000

6.933.000

2.4 Kortlopende schulden

10.892.000

11.305.000

11.305.000

11.306.000

11.305.000

11.305.000

11.306.000

Totaal passiva

63.645.000

64.398.000

63.522.000

63.412.000

62.992.000

62.513.000

61.859.000

Financieringsstructuur
Het Clusius College heeft twee leningen bij het ministerie van Financiën op basis van hypothecaire
zekerheid ter hoogte van in totaal € 12.000.000. Dit ter financiering van de nieuw- en
verbouwprojecten van de vestigingen Alkmaar en Castricum. De investeringen over 2019 en de
toekomstige investeringen zijn en zullen worden gefinancierd uit eigen middelen. De leningen
worden lineair afgelost.
De investering met betrekking tot het nieuw- en verbouwproject in Hoorn is begroot op een bedrag
ter hoogte van in totaal € 12.000.000 inclusief btw (incl. tijdelijke voorzieningen, sloopkosten,
aanpassingen huidige vmbo-gebouw, etc.). Deze investering zal volledig worden gefinancierd uit
eigen middelen. Dit project start in 2022 onder de voorwaarde dat de liquiditeit van voldoende
niveau is.
Huisvestingsbeleid
Het Clusius College heeft nagenoeg alle schoolgebouwen en terreinen in eigendom. Alleen in
Castricum wordt (extra) onderwijsruimte gehuurd. De vestiging Amsterdam heeft de grond in
erfpacht. De erfpacht is voor de gehele looptijd in één keer afgekocht.
Mutaties van reserves en voorzieningen
Jaarlijks wordt het resultaat van de Staat van baten en lasten ten gunste of ten laste van de
algemene reserve gebracht. Het Clusius College heeft een onderhoudsvoorziening gevormd ter
egalisatie van uitgaven voor groot en planmatig onderhoud. Voor het groot onderhoud is een
meerjarenplanning opgesteld.

Geïntegreerd jaardocument 2019

85

Staat van baten en lasten
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Baten (in euro's)
3.1 Rijksbijdragen
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden
3.5 Overige baten

57.176.000
95.000
3.161.000

60.264.000
95.000
2.964.000

57.596.000
83.000
2.570.000

57.146.000
80.000
2.613.000

56.992.000
80.000
2.652.000

56.732.000
80.000
2.693.000

56.642.000
80.000
2.735.000

Totaal baten

60.432.000

63.323.000

60.249.000

59.839.000

59.724.000

59.505.000

59.457.000

Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

45.681.000
4.359.000
3.814.000
6.442.000

46.814.000
4.376.000
3.941.000
6.945.000

45.006.000
4.388.000
3.967.000
6.927.000

43.643.000
4.617.000
4.006.000
6.858.000

43.876.000
4.617.000
4.046.000
6.789.000

43.755.000
4.617.000
4.086.000
6.721.000

43.585.000
4.950.000
4.127.000
6.654.000

Totaal lasten

60.296.000

62.076.000

60.288.000

59.124.000

59.328.000

59.179.000

59.316.000

136.000

1.247.000

-39.000

715.000

396.000

326.000

141.000

-223.000

-213.000

-204.000

-192.000

-182.000

-172.000

-162.000

-87.000

1.034.000

-243.000

523.000

214.000

154.000

-21.000

0

0

0

0

0

0

0

-87.000

1.034.000

-243.000

523.000

214.000

154.000

-21.000

2020

2021

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten

Resultaat
9

Buitengewoon resultaat

Totaal resultaat

Kasstroomoverzicht
2018

2019

2022

2023

2024

Kasstroom uit operationele activiteiten (in euro's)
Saldo Staat van baten en lasten

-87.000

1.034.000

-243.000

523.000

214.000

154.000

-21.000

4.359.000
-52.000
4.307.000

4.376.000
-211.000
4.165.000

4.388.000
-150.000
4.238.000

4.617.000
-150.000
4.467.000

4.617.000
-150.000
4.467.000

4.617.000
-150.000
4.467.000

4.950.000
-150.000
4.800.000

-110.000
-366.000
-256.000

-73.000
413.000
486.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.964.000

5.685.000

3.995.000

4.990.000

4.681.000

4.621.000

4.779.000

Investeringen in materiële vaste activa

1.231.000

1.689.000

3.959.000

2.801.000

6.601.000

3.983.000

1.300.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.231.000

1.689.000

3.959.000

2.801.000

6.601.000

3.983.000

1.300.000

Mutaties langlopende schulden

-483.000

-483.000

-483.000

-483.000

-483.000

-483.000

-483.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-483.000

-483.000

-483.000

-483.000

-483.000

-483.000

-483.000

Mutatie liquide middelen

2.250.000

3.513.000

-447.000

1.706.000

-2.403.000

155.000

2.996.000

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

8.247.000
2.250.000

10.497.000
3.513.000

14.010.000
-447.000

13.563.000
1.706.000

15.269.000
-2.403.000

12.866.000
155.000

13.021.000
2.996.000

10.497.000

14.010.000

13.563.000

15.269.000

12.866.000

13.021.000

16.017.000

Aanpassing voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen
Schulden

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Eindstand liquide middelen
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B. Jaarrekening
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5.

Helderheid in de bekostiging (BVE)

Zoals opgenomen in het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 doen we hierbij verslag van de
thema’s die staan vermeld in de notitie: ‘’Helderheid in de bekostiging van het BVE’’.
Hieronder volgt een opsomming van de thema’s met daarbij een korte toelichting.
Thema 1: Uitbesteding
In 2019 heeft het Clusius College geen onderwijs uitbesteed.
Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten
Het Clusius College investeert niet met publieke middelen in private activiteiten.
Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen
Het Clusius College verleent geen vrijstellingen aan studenten voor het afleggen van toetsen of
examenonderdelen, om zo te proberen de rijksbijdrage te verhogen.
Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de student
Binnen het Clusius College is er een aantal bbl-studenten voor wie het cursusgeld wordt betaald
door het bedrijf waar de studenten in dienst zijn. In alle gevallen hebben de studenten het
desbetreffende bedrijf gemachtigd om het cursusgeld te betalen.
Thema 5: In- en uitschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk
Er zijn binnen het Clusius College geen studenten die staan ingeschreven voor meer dan één
opleiding.
Thema 6: De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
Alle studenten die op de peildatum van 1 oktober 2019 staan ingeschreven voor een bepaalde
opleiding volgen deze opleiding ook daadwerkelijk. Het komt weleens voor dat studenten van
opleiding veranderen na de peildatum. Het is echter niet het beleid van het Clusius College om via
deze procedure financieel voordeel te behalen.
Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
Het Clusius College verzorgt incidenteel maatwerktrajecten voor bedrijven. Op verzoek van de
werkgever volgen studenten extra modules die geen onderdeel uitmaken van de reguliere
opleiding. Voor dit extra onderwijs wordt van de werkgever een vergoeding gevraagd.
Hierbij zijn de eisen uit de notitie ‘helderheid’ gevolgd. In 2019 zijn onder andere voor de bedrijven
Koninklijke Vezet B.V., Koninklijke Verkade en Biesheuvel Knoflook maatwerktrajecten uitgevoerd.
Thema 8: Buitenlandse studenten
Er zijn binnen het Clusius College geen buitenlandse studenten en het Clusius College verzorgt
geen onderwijs in het buitenland.
Horizontale, in de tijd verspreide stapeling van diploma’s heeft in 2019 niet plaatsgevonden.
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6.

Toelichting bij de jaarrekening

6.1

Balans

1.

Activa

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen
In Amsterdam en Grootebroek zijn de personeelskantines verbouwd en zijn er werkplekken
gerealiseerd. Gezien de omvang en aard van de werkzaamheden zijn deze investeringen
geactiveerd. De volledig afgeschreven Gebouwen zijn uit de aanschaf en de cumulatieve
afschrijving gehaald voor een totaalbedrag van € 563.956.
1.2.2 Inventaris en apparatuur
Onder deze rubriek vallen naast de Inventaris en apparatuur ook de Hardware en randapparatuur,
Schoolmeubilair, Machines en installaties en Uitbreiding machines en inventaris. De volledig
afgeschreven Inventaris en apparatuur en Hardware en randapparatuur zijn uit de aanschaf en de
cumulatieve afschrijving gehaald voor een totaalbedrag van € 1.268.245.
Inventaris en apparatuur
Investeringen zijn gedaan voor het verbeteren en inrichten van het (draadloze) netwerk op de
vestigingen. Een andere investering betreft de aanschaf van multi-touchscreens voor de vestiging
Purmerend. Er is in totaal voor een bedrag van € 465.197 geïnvesteerd.
Hardware en randapparatuur
De investeringen van Hardware en randapparatuur bestaan voornamelijk uit de aanschaf van pc’s,
laptops en Chromebooks. De totale investering in Hardware en randapparatuur is € 746.796.
Schoolmeubilair
Op verschillende vestigingen zijn leerlingensets, kluisjes, tafels en stoelen aangeschaft. De totale
investering in Schoolmeubilair bedraagt € 167.691.
Uitbreiding machines en inventaris
De investeringen in deze rubriek betreffen termijnfacturen. Er zijn per 31 december 2019 geen
termijnfacturen ontvangen.
De totale investering in Inventaris en apparatuur bedraagt € 1.314.128.
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen
De Andere vaste bedrijfsmiddelen bestaat uit Voertuigen. De investeringen in Voertuigen bestaan
uit de aanschaf van twee personenbussen en een verreiker. De totale investering in Voertuigen
bedraagt € 82.575.
1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen
De rubriek In uitvoering en vooruitbetalingen bestaat uit de investeringen met betrekking tot nieuwen verbouwprojecten. In Hoorn is in 2019 ten behoeve van de nieuw- en verbouw € 117.843
geïnvesteerd.
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Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.5.1 Debiteuren
Het debiteurensaldo is toegenomen ten opzichte van 2018. Er staat een bedrag van
€ 39.941 open bij ROC Kop van NH in verband met afrekeningen van de Onderwijsgroep
Noordwest-Holland en een bedrag ter hoogte van € 67.183 bij het Regius College in verband met
afrekeningen van het Startcentrum in Schagen. De overige openstaande posten in 2019 bestaan
voornamelijk uit de gefactureerde opleidingsbijdragen mbo. Het totale saldo openstaande posten
bedraagt € 301.429.
1.5.7 Overige vorderingen
Onder Overige vorderingen is het nog niet ontvangen resultaat over 2019 van de Onderwijsgroep
Noordwest-Holland opgenomen.
1.5.8 Overlopende activa
In 2019 is vooruitbetaald aan crediteuren voor kosten die betrekking hebben op het financiële jaar
2020. Dit zijn onder andere de kosten voor abonnementen, softwarelicenties en voorschotten op
werkweken.
1.5.9 Debiteurenvoorziening in verband met oninbaarheid
De voorziening wordt opgebouwd als vorderingen langer dan vier maanden openstaan. In eerste
instantie wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Voor het eventueel resterende
risico wordt een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.
1.7

Liquide middelen

Vanaf december 2012 maakt het Clusius College gebruik van schatkistbankieren bij het ministerie
van Financiën. Dagelijks wordt de aangewezen hoofdrekening bij de Rabobank aangevuld dan wel
afgeroomd ten laste respectievelijk ten gunste van de rekening-courant bij het ministerie van
Financiën. Het Clusius College heeft de beschikking over een rekening-courantfaciliteit bij het
ministerie van Financiën van € 4,5 miljoen. De faciliteit is in het boekjaar niet gebruikt.
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2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve
Het positieve resultaat van € 1.033.961 komt ten gunste van de Algemene reserve.
2.1.6 Bestemmingsreserve
Deze reserve is ontstaan door de afkoop van de erfpacht over de grond in Amsterdam.
Jaarlijks valt een gelijk deel vrij ten gunste van de Algemene reserve.
2.2

Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Duurzame inzetbaarheid
In de cao mbo is in het kader van duurzame inzetbaarheid de seniorenregeling ingevoerd.
Medewerkers hebben recht op seniorenverlof als zij voldoen aan de volgende criteria:
 de werknemer is 57 of ouder;
 de werknemer direct voorafgaand aan de ingangsdatum van het verlof gedurende ten
minste vijf jaren aaneengesloten in dienst is;
 de werknemer een werktijdfactor van tenminste 0,4 bij de werkgever heeft;
 de werknemer geen gebruik maakt van de Bapo-regeling.
Als uitgangspunt voor de waardering van de voorziening is, voor de werknemers die gebruikmaken
van de seniorenregeling, de aanspraak berekend tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
In 2019 is een bedrag gedoteerd, ten gunste van de voorziening, ter hoogte van € 98.391.
Jubilea
Deze voorziening is getroffen om de toekomstige financiële verplichting te kunnen voldoen van
medewerkers die recht hebben op een gratificatie bij het bereiken van hun 25-jarig of 40-jarig
jubileum in het onderwijs. De gratificatie bedraagt bij een 25-jarige dienstverband in het onderwijs
50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het bruto maandsalaris, verhoogd met het
vakantiegeld. Het Clusius College heeft gekozen voor het creëren van de voorziening door het
aantal personeelsleden in fte per balansdatum te vermenigvuldigen met € 550.
2.2.3 Voorziening groot onderhoud
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot en planmatig
onderhoud. Voor groot onderhoud is een meerjarenplanning opgesteld door de Bouwkundige
Begeleidings- en Adviesgroep BV (BBA). De tienjarige meerjarenplanning is voor de komende vijf
jaren gesplitst in drie onderdelen te weten:
 de kosten van klein onderhoud die ten laste komen van het resultaat;
 de vervangings- of grootonderhoudskosten ten laste van de voorziening;
 de verbeteringen en aanpassingen aan gebouwen die geactiveerd worden.
In 2019 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden ter hoogte van € 859.355 voor onder andere de
volgende vestigingen:
Amsterdam
Aanpassen afzuiging kantine en gangen, diverse schilderwerkzaamheden, vloerbedekking
vervangen, werkbladen gemonteerd, aanbrengen valbeveiliging op het dak en herstellen kas in
verband met brandschade.
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Heerhugowaard
Verbouwing en inrichting nask-lokaal, verbouwing handvaardigheidslokaal, diverse
schilderwerkzaamheden en vervangen marmoleum.
Hoorn
Plaatsen brandwerende opslag en herstellen brandscheidingen bij vluchtwegen.
Verbouwing van de personeelskamer, opknappen dierenverblijf, diverse schilderwerkzaamheden
en reparatie stucwerk.
Hoorn – Blauwe Berg 3a
Vervangen brandmeldinstallatie en vervangen gevelbekleding.
Purmerend
Plaatsen aluminium kozijnen, verbouwing dierenverblijf en verbouwing van lokaal.
2.3

Langlopende schulden

2.3.3 Kredietinstellingen
Het Clusius College heeft twee leningen bij het ministerie van Financiën op basis van hypothecaire
zekerheid ter hoogte van in totaal € 12.000.000. De leningen worden lineair afgelost.
De hypothecaire leningen dienen tot zekerheid van het perceel grond met schoolgebouwen,
gymlokalen, fietsenstalling en verdere aanhorigheden gevestigd te Schagen, Castricum, Alkmaar,
Purmerend en Hoorn.
2.4

Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen onderhanden werk (OHW)
In deze rubriek zijn de ontvangsten opgenomen van de nog te verantwoorden projecten. Het gaat
hier om penvoerderprojecten. Er zijn in 2019 subsidies ontvangen met betrekking tot
internationalisering en kleinere projecten per locatie. De in 2019 ontvangen gelden vanuit de
samenwerkingsverbanden zijn hier ook opgenomen. De vrijval van deze gelden zal plaatsvinden in
2020.
2.4.3 Crediteuren
De crediteuren worden dertig dagen na factuurdatum betaald. Per balansdatum bedraagt het saldo
openstaande posten € 694.537.
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
De afdracht aan de Belastingdienst, als gevolg van de salarissen van december 2019, zal in
januari 2020 worden overgemaakt.
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen
De afdracht aan het pensioenfonds ABP, als gevolg van de salarissen van december 2019, zal in
januari 2020 worden overgemaakt.
2.4.9. Overige kortlopende schulden
De Overige kortlopende schulden hebben betrekking op de Nog te betalen bedragen. Onder Nog
te betalen bedragen zijn onder andere de rente- en aflossingsverplichtingen over 2019 opgenomen
van de leningen. In 2020 zullen de rentes en aflossingen worden betaald. De aflossingsverplichting
over 2019 bedraagt in totaal € 483.334 en wordt begin januari 2020 betaald.
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2.4.10 Overlopende passiva
Onder de Overlopende passiva worden de nog te verantwoorden subsidies gespecificeerd (zie
model G). Verder bestaat deze rubriek uit het nog te betalen vakantiegeld en de vooruitontvangen
bedragen van leerlingen en studenten in 2019 met betrekking tot het verslagjaar 2020.
Daarnaast is er in 2019 voor € 360.999 Rijksbijdrage 2020 vooruitontvangen van ROC Kop van
Noord-Holland ten behoeve van de studenten van de opleiding Monteur Mobiele Werktuigen.
2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen
De kosten van de salarissen worden maandelijks inclusief reservering vakantiegeld en
eindejaarsuitkering geboekt. Een en ander als gevolg van het beleid om de lasten zo geleidelijk
mogelijk over het jaar te boeken in de Staat van baten en lasten.
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6.2

Staat van baten en lasten

3.

Baten

3.1

Rijksbijdragen

De Rijksbijdragen bestaan uit de rijksbijdragen en de geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies.
3.1.1 Rijksbijdragen OCW en EZ
De realisatie van de rijksbijdrage per leerling voor het vmbo is in 2019 hoger uitgekomen dan de
begroting. De rijksbijdrage voor het mbo is in 2019 eveneens hoger uitgekomen ten opzichte van
de begroting. De hoogte van de rijksbijdrage 2019 is voor het vmbo gebaseerd op het
leerlingenaantal van 1 oktober 2018 (t-1) en voor het mbo op het studentenaantal van
1 oktober 2017 (t-2) en de diploma’s van 2017. De onderstaande tabel geeft de opbouw en het
verloop weer van de rijksbijdragen.
Vmbo
Aantallen (t-1)
Regulier
LWOO

Realisatie 2019

Begroting 2019

3.173
765
3.938

3.184
768
3.952

-0,3%
-0,4%
-0,4%

Lumpsum
Regulier
LWOO

€
€

7.377
12.018

2,8% €

Huisvestingsvergoeding
Vaste voet incl. schoolprofiel

€
€

570
315.839

0,0% €

Rijk sbijdrage vmbo
Regulier
LWOO
Huisvestingsvergoeding
Vaste voet incl. schoolprofiel
Rijksbijdrage vmbo

€ 23.407.411
€ 9.193.724
€ 2.297.100
€
315.839
€ 35.214.074

2,9% €

7.175
11.681

Realisatie 2018
2.951
1.079
4.030

7,9%
-28,8%
-1,9%
0,0% €
0,0% €
0,0% €

570
297.834

-2,5% €

2,5% € 22.846.187

7,9% €

6,0% €

2,5% €

-28,8% €

0,0% €

-6,0% €

8.970.893
2.297.100
6,0% €
297.834
2,3% € 34.412.014

-2,5% €
-5,8% €

7.175
11.681
570
305.608

21.174.340
12.603.637
2.442.450
305.608
36.526.035

Mbo
Aantallen (t-2)
BOL
BBL

Realisatie 2019

Begroting 2019

1.261
277
1.538

1.261
277
1.538

0,0%
0,0%
0,0%

Realisatie 2018
1.313
318
1.631

-4,0%
-12,9%
-5,7%

Rijk sbijdrage mbo
Entree
Niveau 2, 3 en 4
Inhouding cursusgeld
Rijksbijdrage mbo

€
448.463
2,6% €
436.921 -12,2% €
€ 12.598.690
2,6% € 12.282.770
13,5% €
€
100.716- -20,8% €
127.116- 14,9% €
€ 12.946.437
2,8% € 12.592.575
12,3% €

Overgangsbekostiging mbo

€

Rijksbijdrage vmbo en mbo

€ 48.416.762

94

256.250

€

262.076

€

2,4% € 47.266.665

-0,8% €

497.854
10.822.732
110.62811.209.958
72.99547.662.998
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3.1.2 Overige subsidies OCW en EZ
Onder de Overige subsidies OCW en EZ vallen de geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies.
In model G staat de detaillering van de subsidies vermeld. Hierbij is onderscheid gemaakt in
geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies en aflopende en doorlopende subsidies.
Er is € 481.102 meer aan subsidie vrijgevallen dan begroot voor 2019. Dit in verband met omhoog
bijgestelde subsidies die onder andere zijn toegekend in het kader van de subsidie Wachtgeld.
Tevens is er meer subsidie ontvangen voor de regeling Prestatiebox mbo VSV variabel 2019 in
verband met het voldoen aan de resultaatverplichtingen zoals opgenomen in de regeling.
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen SWV
In het kader van Passend Onderwijs worden de ontvangsten vanuit de samenwerkingsverbanden
geboekt onder Ontvangen doorbetalingen SWV.
3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

De cursusgelden mbo worden door het Clusius College gefactureerd aan de bbl-studenten die op
1 augustus 2019 achttien jaar of ouder zijn. De cursusgelden worden door het ministerie in
mindering gebracht op de rijksbijdrage mbo (Inhouding cursusgeld).
3.4

Baten in opdracht van derden

Per 1 januari 2012 is het cursus- en contractonderwijs ondergebracht bij de Onderwijsgroep
Noordwest-Holland. Het voorlopige resultaat van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland bedraagt
over 2019 voor het Clusius College € 75.000 en is opgenomen onder de Overige baten.
3.5

Overige baten

3.5.1 Verhuur onroerende zaken
De baten over 2019 bestaan onder andere uit de verhuur van een aantal kantoorruimtes (SUSP,
GreenPort NHN en Seed Valley), verhuur van het pand aan de Drechterwaard 16 aan
Bewonersonderneming De Rekere 2.0 en de verhuur van leslokalen en kantoorruimtes aan de
Onderwijsgroep Noordwest-Holland.
3.5.2 Detachering personeel
In 2019 zijn hier onder andere de baten terug te vinden van de directe en indirecte loonkosten van
de medewerkers die werkzaam zijn geweest ten behoeve van de Onderwijsgroep NoordwestHolland.
3.5.5 Ouderbijdragen
De vrijwillige ouderbijdrage vmbo wordt door de boekenleverancier bij de ouders geïnd en
bedraagt voor 2019 € 240.715. De boekenleverancier maakt de ontvangen bedragen over aan het
Clusius College en aan het eind van het schooljaar wordt de afrekening gemaakt.
3.5.6 Deelnemersbijdragen
De opleidingsbijdragen mbo worden door het Clusius College gefactureerd aan de studenten.
De directe kosten die in rekening worden gebracht voor studenten zoals excursies en werkweken
worden gefactureerd en ontvangen per vestiging.
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3.5.10 Overige baten
Bijdragen van derden
Hieronder worden onder andere de ontvangsten verwerkt van personeel dat tijdelijk ingezet wordt
voor instanties die een relatie hebben met de (groene) onderwijssector zoals het Ontwikkelcentrum
en Cito. Het resultaat van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland is hier terug te vinden, evenals
de vergoeding voor de cursusadministratie en de indirecte huisvestingskosten. Tenslotte zijn
hieronder de ontvangsten verwerkt met betrekking tot het Startcentrum en de opleiding Monteur
Mobiele Werktuigen. De baten met betrekking tot Bijdragen van derden zijn € 274.504 hoger
uitgevallen. Dit in verband met instroom van leerlingen na de peildatum waarvoor een factuur is
gestuurd naar de toeleverende scholen en doordat er meer bekostigde opleidingstrajecten hebben
plaatsgevonden. Hiervoor ontvangt het Clusius College een vergoeding via de Onderwijsgroep
Noordwest-Holland. Er is een bedrag van € 116.000 ontvangen vanuit de verzekering voor de
brand in de kas van Amsterdam. In totaal is er in 2019 voor € 1.178.208 aan baten gerealiseerd.
Projecten
Onder deze rubriek wordt de vrijval verantwoord van verschillende projecten. In het
bestuursverslag worden de projecten en subsidies inhoudelijk verantwoord. In 2019 is
voor internationaliseringsprojecten ruim € 110.000 vrijgevallen.

4. Lasten
4.1

Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen
De realisatie van 2019 overschrijdt de begroting aangezien er in de begroting een taakstelling is
opgenomen in verband met een verwachte daling van het aantal leerlingen. De ombuiging van het
aantal fte na de zomer is onvoldoende gerealiseerd. Dit aangezien de krimp van het totaal aantal
leerlingen en studenten minder groot is dan was verwacht. Hierdoor zijn de loonkosten over 2019
uitgekomen boven de begroting. Door de cao-loonsverhoging (structureel en eenmalig) is het
verschil het laatste halfjaar verder opgelopen. Dit is gecompenseerd door een verhoging van de
rijksbijdragen. De uitgebreide gegevens inzake personeel zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.8.
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4.1.2.1 Dotatie personele voorzieningen
In het kader van duurzame inzetbaarheid is ten behoeve van de seniorenregeling een voorziening
gevormd (zie ook 2.2.1 Personele voorzieningen). In 2019 is er een bedrag gedoteerd ter hoogte
van € 98.391.
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
Onder Personeel niet in loondienst zijn de kosten geboekt van de inhuur van personeel via het
uitzendbureau ter vervanging van het ziekteverzuim. Daarnaast worden hieronder kosten geboekt
voor inhuur van externen ten behoeve van tijdelijke uitbreiding. Voor onderwijzend personeel
bedragen de kosten € 970.812 en voor onderwijsondersteunend personeel bedragen de kosten in
totaal € 355.910. In totaal bedragen de kosten € 1.326.822 over heel 2019.
4.1.2.3 Overige personeelslasten
Scholingskosten personeel
De Scholingskosten bestaan uit diverse cursussen en scholingstrajecten van medewerkers.
Overige personele lasten
Onder de Overige personele lasten worden de kosten geboekt in verband met de BWWW en WW.
De kosten in verband met uitkeringen BWWW en WW bedragen ruim € 432.000. Voor 2019 is er
€ 500.000 begroot voor de BWWW en WW. Hierdoor blijft de verdichting Overige personele lasten
binnen het begrote bedrag.
4.1.3 Uitkeringen UWV
De Uitkeringen sociale fondsen betreffen de ontvangen bedragen van het UWV in verband met de
ziektewetuitkeringen naar aanleiding van ziekte en verloven in verband met zwangerschap.
4.2

Afschrijvingen

De Afschrijving Materiële vaste activa is onderverdeeld in zeven groepen: Gebouwen, Inventaris
en apparatuur, Hardware en randapparatuur, Schoolmeubilair, Machines en installaties,
Voertuigen en Overige materiële vaste activa. De post Afschrijvingen blijft voor 2019 ruim binnen
de begroting.
4.3

Huisvestingslasten

4.3.1 Huur
Onder de post Huur worden jaarlijks de kosten voor de huur van diverse gymlocaties geboekt.
Verder zijn in 2019 kosten gemaakt voor de huur van een aantal leslokalen van de
Augustinusschool in Castricum.
4.3.3 Onderhoud
Onder Onderhoud worden jaarlijks de kosten voor klein onderhoud aan de gebouwen en
onderhoud aan de installaties geboekt. De post Onderhoud blijft binnen de begroting.
Voor diverse vestigingen hebben er in januari 2019 schilderwerkzaamheden plaatsgevonden voor
de open dagen. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in verband met een brand in de kas in
Amsterdam. De kosten voor het herstel zijn volledig vergoed door de verzekering.
4.3.4 Energie en water
Onder Energie en water worden alle kosten geboekt van gas, elektriciteit en water.

Geïntegreerd jaardocument 2019

97

4.3.6 Heffingen
Onder de post Heffingen worden jaarlijks de kosten geboekt van de gemeentelijke heffingen en de
kosten met betrekking tot de waterschapsbelastingen van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier.
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening
In 2019 is groot onderhoud gepleegd waarvan de kosten via de voorziening zijn gelopen.
De voorziening is gewaardeerd volgens opstelling van het meerjarenonderhoudsplan.
In 2019 is er € 550.000 gedoteerd aan de Voorziening groot onderhoud.
4.3.8 Overige huisvestingslasten
De kosten voor Overige huisvestingslasten zijn hoger uitgekomen dan begroot. Voor de vestiging
Castricum is voor het ledigen van de afvalcontainer een factuur ontvangen over de jaren 2016,
2017, 2018 en 2019 t/m september. De leverancier had over deze jaren alleen de huur in rekening
gebracht. De afrekening komt neer op een bedrag van € 28.500. Hierdoor komt de realisatie 2019
boven het begrote bedrag uit.
4.4

Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten
De accountantskosten ten behoeve van de controle van de jaarrekening bedragen in 2019
€ 41.116 (inclusief btw). In 2018 bedroegen de kosten € 42.084 (inclusief btw).
Daarnaast worden onder Administratie en beheerslasten kosten geboekt met betrekking tot
Deskundigenadvies, Reproductie, PR & Communicatie, Representatie, Contributies bestuurlijke
organisaties, Drukwerk, Portokosten, Telefonie, Verzekeringen en Kantoorbenodigdheden.
4.4.2 Reis- en verblijfskosten
De kosten hebben betrekking op de schoolreisjes, werkweken en excursies.
Voor internationalisering zijn in 2019 meer kosten gemaakt dan begroot.
Hiertegenover staat (gedeeltelijk) een hogere vrijval van de internationaliseringssubsidie.
4.4.3 Inventaris en apparatuur
Onder Inventaris en apparatuur worden de kosten geboekt die betrekking hebben op Hardware en
randapparatuur (niet zijnde investeringen), Software en Infrastructuur. De totale kosten die
hiervoor gemaakt zijn in 2019 bedragen € 1.163.204.
4.4.4 Leermiddelen algemeen
Voor Leermiddelen algemeen is in 2019 € 501.496 uitgegeven. Dit bestaat voor het grootste
gedeelte uit Praktijkleren en Leer- en hulpmiddelen mbo.
4.4.5 Leermiddelen vmbo
Onder de Leermiddelen vmbo zijn onder andere de kosten opgenomen voor het ter beschikking
stellen van de ‘gratis schoolboeken’ door het Clusius College. De totale kosten van deze ‘gratis’
leermiddelen bedragen € 1.238.631 over 2019. De daling van het aantal leerlingen is minder groot
dan was verwacht. Hierdoor zijn de kosten voor leermiddelen vmbo (iets) hoger uitgekomen dan
begroot.
4.4.6 Overige instellingslasten
Onder de Overige instellingslasten zijn onder andere de kosten opgenomen die betrekking hebben
op Testen en toetsen, Studiedagen en conferenties, Projectkosten en Bijdragen aan derden.
De kosten voor Overige instellingslasten overschrijden de begroting. Dit wordt veroorzaakt door
een afrekening van het Startcentrum in Schagen die hoger uitvalt en betrekking heeft op het hele
schooljaar. Daarnaast zijn er meer projectkosten dan begroot voor de projecten Greenport
Groenstart, Newcomers in the Kitchen en NH Food.
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5

Financiële baten en lasten

5.1
Rentebaten
De Rentebaten zijn ontstaan door de ontvangen vergoeding van tijdelijk overtollige middelen op de
spaarrekeningen.
5.2
Rentelasten
De Rentelasten hebben betrekking op de rente over 2019 van de leningen die zijn aangetrokken bij
het ministerie van Financiën, ter hoogte van in totaal € 12.000.000.
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6.3

Financiële kengetallen

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het Clusius College in staat is op langere termijn aan
haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op
31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.
Het Clusius College streeft naar een solvabiliteitspercentage dat ligt tussen de 40% en 75%.
In 2019 komt het solvabiliteitspercentage boven de streefwaarde van 50% uit. In 2019 is de
solvabiliteit gestegen in verband met een daling van de langlopende schulden en een stijging van
het eigen vermogen.
Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin het Clusius College in staat is op korte termijn aan zijn
verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus
sprake van een momentopname. Het Clusius College hanteert 0,5 als ondergrens.
De liquiditeit van het Clusius College ligt in 2019 boven de streefwaarde. Dit is te verklaren door
een toename van de liquide middelen.

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit

2016
61,8%
65,6%
0,48

2017
62,3%
66,6%
0,79

2018
63,2%
67,4%
1,02

2019
64,0%
67,9%
1,28

Solvabiliteit 1

(eigen vermogen / totaal vermogen) * 100%

Solvabiliteit 2

((eigen vermogen + voorzieningen) / totaal vermogen) * 100%

Liquiditeit

(vlottende activa / kortlopende schulden)

100
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Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de baten wordt omgegaan. Bij dit kengetal wordt
gekeken naar de verhouding tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale baten.
Het Clusius College heeft geen winstoogmerk. Om toch financieel gezond te blijven hanteert het
Clusius College een streefwaarde van 1%. Als onder- en bovengrens worden respectievelijk 0% en
2% aangehouden. Het positieve resultaat van 2019 wordt onder andere verklaard door het
gelijktrekken van de bekostiging van het groen mbo met dat van het overige mbo. Daarnaast zijn
er in 2017 in het mbo beduidend meer diploma’s behaald vanwege de verkorting en intensivering
(+82% voor niveau 4). Aangezien de outputbekostiging voor niveau 4 ruim € 6.000 bedraagt per
diploma, loopt de bekostiging in 2019 (t-2) behoorlijk op. De rentabiliteit voor 2019 komt hierdoor
boven de streefwaarde van 1% uit.
Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor signaleert of een onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut.
Dit kengetal wordt berekend door het totaal vermogen te delen door de totale baten.
Als signaleringsgrens wordt hierbij een bovengrens van 60% gegeven voor kleine schoolbesturen
en een bovengrens van 35% voor grote schoolbesturen.
Het Clusius College valt onder de grote schoolbesturen aangezien de totale baten groter zijn dan
12 miljoen euro.

Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor

2016
1,4%
16,4%

2017
0,8%
21,0%

2018
-0,1%
24,5%

2019
1,6%
28,8%

Rentabiliteit

(saldo baten en lasten / totale baten) * 100%

Kapitalisatiefactor

((totaal vermogen - gebouwen en terreinen) / totale baten) * 100%
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Totale personeelslasten t.o.v. totale baten
In de onderstaande tabel en grafiek is de ontwikkeling van de totale personeelslasten en de totale
baten weergegeven. Ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs en de verdere ontwikkeling
van de organisatie is er vanaf 2016 voor gekozen om de streefwaarde te verhogen van 70% naar
71%. Dit op basis van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Als onder- en bovengrens
worden respectievelijk 69% en 73% aangehouden.
In 2019 zijn de loonkosten gestegen door een stijging van de pensioenpremie en de caoloonsverhoging (structureel en eenmalig). Tevens heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de
personele voorziening inzake duurzame inzetbaarheid. Dit verklaart waarom dit kengetal boven de
bovengrens van 73% uitkomt.

Totale personeelslasten (a)
Totale baten (b)
Percentage (a/b)

2016
2017
2018
2019
€ 43.673.759 € 45.341.331 € 45.681.764 € 46.814.031
€ 59.562.227 € 60.988.669 € 60.431.727 € 63.322.721
73,3%
74,3%
75,6%
73,9%

Totaal overige lasten t.o.v. totale baten
In de onderstaande tabel en grafiek is de ontwikkeling van de overige lasten (totale lasten exclusief
personeelslasten) en de totale baten weergegeven. Het Clusius College heeft gekozen voor een
streefwaarde van 28% als het gaat om de verhouding totaal overige lasten ten opzichte van de
totale baten. Als onder- en bovengrens worden respectievelijk 26% en 30% aangehouden.

Totaal overige lasten (a)
Totale baten (b)
Percentage (a/b)
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2016
2017
2018
2019
€ 14.818.150 € 14.953.162 € 14.614.305 € 15.262.165
€ 59.562.227 € 60.988.669 € 60.431.727 € 63.322.721
24,9%
24,5%
24,2%
24,1%
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7.

Jaarrekening

7.1

Grondslagen voor de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is in opdracht van het college van bestuur van Stichting Clusius College te
Alkmaar opgesteld. In opdracht van de raad van toezicht is de jaarrekening gecontroleerd door
Flynth. Stichting Clusius College is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41236238. De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het
bepalen van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door
de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJ 660). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande
jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het
verantwoordingsjaar. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa (roerende en onroerende zaken) worden gewaardeerd op
aanschaffingskosten, verminderd met de afschrijvingen. Voor kosten van periodiek groot
onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige
voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.
De van het ministerie overgenomen terreinen en gebouwen in het kader van de OKF-operatie
worden gewaardeerd tegen de normatief bepaalde waarde. De afschrijvingen worden berekend
volgens de lineaire methode op basis van de geraamde gebruiksduur.
Inventaris
Nieuw aangekochte inventaris met een waarde boven de € 1.000 wordt geactiveerd.
Vooruitbetaalde erfpacht
In 2001 heeft het Clusius College voor de komende dertig jaar de erfpacht over de grond in
Amsterdam afgekocht. Dit bedrag is in het verleden volledig ten laste van het resultaat gebracht.
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Voor een betere toerekening van de kosten aan de jaren waar zij betrekking op hebben, is in 2003
het deel van de afkoopsom voor de nog komende jaren geactiveerd. Daartegenover is voor
hetzelfde bedrag een bestemmingsreserve gevormd. Jaarlijks wordt op de erfpacht afgeschreven
en valt een gelijk deel van de bestemmingsreserve vrij ten gunste van de algemene reserve.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, banktegoeden en direct opeisbare tegoeden op
spaarrekeningen, deze staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het
bestuur.
Eigen Vermogen
Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling en
wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen
de toegerekende baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat
ten laste van de algemene reserve gebracht. De reserves zijn publieke middelen.
Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, of contante waarde wanneer de
tijdswaarde van geld significant is, en bestaan uit verplichtingen en risico’s waarvan de omvang
onzeker is, maar redelijkerwijs is in te schatten. Bij de bepaling voor de voorziening groot
onderhoud ultimo 2019 is gebruik gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO
art. 4, lid 1c.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden
opgenomen onder de kortlopende schulden. De hypothecaire leningen dienen tot zekerheid van
het perceel grond met schoolgebouwen, gymlokalen, fietsenstalling en verdere aanhorigheden
gevestigd te Schagen, Castricum, Alkmaar, Purmerend en Hoorn.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Baten en lasten die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar worden in acht
genomen als zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Rijksbijdragen OCW en EZ
Onder de rijksbijdragen OCW en EZ worden de vergoedingen voor personele en materiële kosten
opgenomen. De rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het
ministerie van OCW en EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige
baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personeelslasten
Onder de personeelslasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn
van het Clusius College, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het
inhuren van externen, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.
Op grond van de gewijzigde regelgeving mag met ingang van 2010 geen voorziening meer worden
getroffen voor de Bapo. De kosten voor de Bapo moeten als periodelasten worden verwerkt.
Het aantal fte bedraagt 609,46 per ultimo 2019 en 624,26 per ultimo 2018.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste
activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Afschrijving
in jaren
1.2.1 Gebouwen en terreinen
Nieuwbouw gebouwen
Gebouwen en grote verbouwingen
Kleine verbouwingen
Terreinen

30
20
10
n.v.t.

1.2.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
Hardware en randapparatuur
Schoolmeubilair
Machines en installaties

5
3-5
10
10

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen
Voertuigen
Overige materiële vaste activa

5
10

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor de huisvesting opgenomen. De lasten
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan
wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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7.2

1

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

Activa
31 december 2019

31 december 2018

Vaste activa (in euro's)
1.2 Materiële vaste activa

49.877.144

Totaal vaste activa

52.564.374
49.877.144

52.564.374

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

511.277

584.085

14.009.947

10.496.949

Totaal vlottende activa

14.521.224

11.081.034

Totaal activa

64.398.368

63.645.408

2

Passiva
31 december 2019

2.1 Eigen Vermogen

31 december 2018

41.229.109

40.195.148

2.2 Voorzieningen

2.514.325

2.725.289

2.3 Langlopende schulden

9.350.000

9.833.333

2.4 Kortlopende schulden

11.304.934

10.891.638

Totaal passiva
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64.398.368

63.645.408
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7.3

Staat van baten en lasten 2019

Begroting 2019

2019

2018

Baten (in euro's)
3.1 Rijksbijdragen
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden
3.4 Baten in opdracht van derden
3.5 Overige baten

60.263.781
95.286
0
2.963.654

58.321.228
94.000
0
2.637.199

57.176.081
95.305
0
3.160.341

Totaal baten

63.322.721

61.052.427

60.431.727

Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

46.814.031
4.375.913
3.940.940
6.945.312

45.299.459
4.593.057
3.852.800
6.483.968

45.681.764
4.358.672
3.814.126
6.441.507

Totaal lasten

62.076.196

60.229.284

60.296.069

1.246.525

823.143

135.658

-212.564

-212.584

-222.692

1.033.961

610.559

-87.034

0

0

0

1.033.961

610.559

-87.034

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten

Resultaat
9

Buitengewoon resultaat

Totaal resultaat
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7.4

Kasstroomoverzicht 2019

2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten (in euro's)
Saldo Baten en Lasten
Aanpassing voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

1.246.525

4.375.913
-210.964

135.658

4.358.672
-52.421
4.164.949

Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen
Schulden

-72.808
413.296

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

-110.316
-366.025
486.104

-255.709

5.897.578

4.186.200

19
-212.583

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

4.306.251

15
-222.707
-212.564

-222.692

5.685.014

3.963.508

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

1.688.683
0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.230.498
0
-1.688.683

-1.230.498

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen lening
Aflossing langlopende schulden

0
483.333

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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0
483.334
-483.333

-483.334

3.512.998

2.249.676

10.496.949
3.512.998

8.247.273
2.249.676
14.009.947

10.496.949
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7.5

Toelichting op de Balans

1.2

Materiële vaste activa (in euro's)

Boekwaarde
Boekwaarde
1-1-2019

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
In uitvoering en vooruitbetalingen

Materiële vaste activa

Investeringen

DesAfschrijvingen
investeringen

Boekwaarde
31-12-2019

48.424.346
3.597.731
42.805
499.493

174.137
1.314.128
82.575
117.843

0
0
0
0

3.019.222
1.330.568
26.123
0

45.579.261
3.581.291
99.257
617.336

52.564.374

1.688.683

0

4.375.913

49.877.144

Aanschafprijs
Aanschafprijs
1-1-2019

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
In uitvoering en vooruitbetalingen

Materiële vaste activa

Investeringen

Desinvesteringen

Afwaardering
aanschafprijs

Aanschafprijs
31-12-2019

79.995.941
7.256.962
103.996
499.492

174.137
1.314.128
82.575
117.843

0
0
0
0

563.956
1.268.245
38.258
0

79.606.122
7.302.845
148.313
617.335

87.856.391

1.688.683

0

1.870.459

87.674.615

Afschrijving
Afschrijving
cumulatief
1-1-2019

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
In uitvoering en vooruitbetalingen

Materiële vaste activa

Afwaardering Afschrijvingen
afschrijvingen

Afschrijving
cumulatief
31-12-2019

31.571.595
3.659.231
61.190
0

563.956
1.268.245
38.258
0

3.019.222
1.330.568
26.123
0

34.026.861
3.721.554
49.055
0

35.292.016

1.870.459

4.375.913

37.797.470

Totaal
1-1-2019

1.2
1.2

Aanschafprijs
Afschrijving

Boekwaarde
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31-12-2019

87.856.391
35.292.016

87.674.615
37.797.470

52.564.375

49.877.145
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1.5

Vorderingen (in euro's)
31-12-2019

1.5.1
1.5.7
1.5.8
1.5.9

Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

31-12-2018

301.429
79.148
130.700
0

264.573
52.731
266.781
0

511.277

584.085

1.5.7.2 Overige

79.148

52.731

Overige vorderingen

79.148

52.731

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten
1.5.8.2 Verstrekte voorschotten
1.5.8.3 Overige overlopende activa

128.164
2.490
46

263.323
3.334
124

Overlopende activa

130.700

266.781

Vorderingen

Uitsplitsing

1.7

Liquide middelen (in euro's)
31-12-2019

1.7.1
1.7.2
1.7.4

Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen
Schatkistbankieren

Liquide middelen
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31-12-2018

9.752
314.959
13.685.236

8.187
304.103
10.184.659

14.009.947

10.496.949
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2.1

Eigen Vermogen (in euro's)
Stand per
1-1-2019

Resultaat

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2019

2.1.1 Algemene reserve
2.1.6 Bestemmingsreserve

40.126.503
68.645

1.039.380
-5.419

0
0

41.165.883
63.226

Eigen vermogen

40.195.148

1.033.961

0

41.229.109

2.2

Voorzieningen (in euro's)
Stand per
1-1-2019

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2019

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.3 Overige voorzieningen

699.037
2.026.252

98.391
550.000

0
859.355

0
0

797.428
1.716.897

Voorzieningen

2.725.289

648.391

859.355

0

2.514.325

Kortlopend
deel<1 jaar

Langlopend
deel>1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.3 Overige voorzieningen

114.305
650.000

683.123
1.066.897

Voorzieningen

764.305

1.750.020

2.3

Langlopende schulden (in euro's)
Stand per
1-1-2019

Aangegane
leningen

Aflossingen

Stand per
31-12-2019

2.3.3 Kredietinstellingen
- Lening Ministerie van Financiën
- Lening Ministerie van Financiën

5.833.333
4.000.000

0
0

233.333
250.000

5.600.000
3.750.000

Langlopende schulden

9.833.333

0

483.333

9.350.000

Looptijd
>1 jaar

Looptijd
>5 jaar

2.3.3 Kredietinstellingen
- Lening Ministerie van Financiën
- Lening Ministerie van Financiën

5.600.000
3.750.000

4.666.667
2.750.000

Langlopende schulden

9.350.000

7.416.667
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Rentevoet

2,41%
1,80%

Datum
Datum
afloop lening afloop rente

4-1-2044
2-1-2035

4-1-2044
2-1-2025
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2.4

Kortlopende schulden (in euro's)
31-12-2019

2.4.2
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

31-12-2018

827.714
694.357
2.123.428
510.223
699.747
6.449.465

664.496
1.145.173
2.238.995
471.644
745.755
5.625.575

11.304.934

10.891.638

2.053.296
0
70.132

2.168.875
0
70.120

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.123.428

2.238.995

2.4.10.2
2.4.10.5
2.4.10.6
2.4.10.8

4.299.610
1.417.189
29.016
703.650

3.442.191
1.384.493
23.934
774.957

6.449.465

5.625.575

Kortlopende schulden

Uitsplitsing
2.4.7.1
2.4.7.2
2.4.7.3

Loonheffing
Omzetbelasting
Premies sociale verzekeringen

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ
Vakantiegeld en -dagen
Accountants- en administratiekosten
Overige

Overlopende passiva

Het kortlopend deel van de langlopende schulden bedraagt € 483.333 en is opgenomen onder de
overige kortlopende schulden.
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Model G
OCW
G1 - Geoormerkte subsidies zonder verrekenclausule (in euro's)
Saldo
2018
Regeling salarismix 2018
Subsidie voor studieverlof VO 2018
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018
Subsidie voor studieverlof BVE 2018
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2017
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2018
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2019
Regeling salarismix 2019
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2019
Subsidie voor studieverlof VO 2019
Subsidie voor studieverlof BVE 2019

599.884
50.746
32.869
15.909
31.726
31.559

Geoormerkte en aflopende subsidies

762.693

Ontvangen

4.329
7.051

Vrijval

Prestatie
afgerond?

599.884
55.075
32.869
22.960

J
J
J
J
N
N
N
N
N
N
N
N

31.726
31.559
37.572
603.354
69.223
45.389
16.262

37.572
603.354
69.223
45.389
16.262

783.180

Saldo
2019

710.788

835.085

OCW
G2a - Geoormerkte en aflopende subsidies met verrekenclausule (in euro's)
Saldo
Ontvangen
2018
Schoolmaatschappelijk werk mbo 2018

50.135

Geoormerkte en aflopende subsidies

50.135

Vrijval

Saldo
2019

50.135
0

50.135

209.768

120.924
24.500
202.847
84.520
270.080

0

G2b - Geoormerkte en doorlopende subsidies
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal

investeringsfonds
investeringsfonds
investeringsfonds
investeringsfonds
investeringsfonds
investeringsfonds

mbo - GreenTech
mbo - Greenstream vmbo-mbo
mbo - GreenLab
mbo - Greenstream mbo-hbo
mbo - NH Food
mbo - Greenstream vmbo-mbo

Geoormerkte en doorlopende subsidies
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120.924
24.500
401.941
200.000

437.936
196.000
747.365

843.704

702.871

408.862
115.480
167.856
196.000
888.198
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Model G - vervolg
OCW
Niet-geoormerkte subsidies (zonder verrekenclausule, in euro's)
Saldo
2018
Excellentie mbo 2018
Leerplusarrangement 2018
Maatwerkbekostiging nieuwkomers 2018
Maatwerkbekostiging nieuwkomers 2019 (1-10-2018)
Maatwerkbekostiging nieuwkomers 2019 (1-1-2019)
Maatwerkbekostiging nieuwkomers 2019 (1-4-2019)
Maatwerkbekostiging nieuwkomers 2019 (1-7-2019)
Passend onderwijs mbo 2019
Praktijkgerichte leeromgeving
Prestatiebox mbo variabel VSV 2019
Prestatiebox VO 2018
Prestatiesubsidie VSV EZ vast VO 2019
Prestatiesubsidie VSV VO variabel 2017 (restant)
Prestatiesubsidie VSV VO variabel 2019
Resultaatafhankelijk budget - BPV 2018
Resultaatafhankelijk budget - Studiewaarde 2018
Wachtgeld 2019
Aanvullende bekostiging - Werkdrukverlichting VO 2019
Leerplusarrangement 2019
Maatwerkbekostiging nieuwkomers 2020 (1-10-2019)
Prestatiebox VO 2019
Prestatiesubsidie VSV EZ vast VO 2020
Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019-2020 - 2019
Zij-instroom 2018
Zij-instroom 2019
Niet-geoormerkte subsidies

Ontvangen

75.142
138.700
-35.475
44.662
45.597
30.398
25.753
225.145
51.393
316.201
1.188.260
39.770
2.864
11.500
302.002
42.070
1.511.874
610.232
126.360
51.026
1.273.943
22.500
1.452.045
20.000
60.000
1.881.999

5.749.962

Saldo
2018

Ontvangen

Vrijval

Saldo
2019

75.142
138.700
-35.475
44.662
45.597
30.398
25.753
225.145
51.393
316.201
1.188.260
39.770
2.864
11.500
302.002
42.070
1.511.874

1.039.779

5.055.634

610.232
126.360
51.026
1.273.943
22.500
412.266
20.000
60.000
2.576.327

OCW

G1 - Geoormerkte subsidies OCW (zonder verrekening)
G2 - Geoormerkte subsidies OCW (met verrekening)

Vrijval

Saldo
2019

762.693
797.499

783.180
843.704

710.788
753.006

835.085
888.198

Totaal geoormerkte subsidies

1.560.192

1.626.883

1.463.793

1.723.282

Niet-geoormerkte subsidies OCW (zonder verrekening)

1.881.999

5.749.962

5.055.634

2.576.327

Totaal niet-geoormerkte subsidies

1.881.999

5.749.962

5.055.634

2.576.327

TOTAAL OCW EN EZ

3.442.191

7.376.846

6.519.427

4.299.610
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7.6

3.1

Toelichting op de Staat van baten en lasten

Rijksbijdragen (in euro's)
2019

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ
Ontvangen doorbetalingen SWV

Begroting 2019

2018

48.416.762
6.519.427
5.327.592

47.267.236
6.038.325
5.015.667

47.662.998
6.030.246
3.482.837

60.263.781

58.321.228

57.176.081

OCW
3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies
3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies

1.463.793
5.055.634

593.790
5.444.535

1.222.918
4.807.329

Overige subsidies OCW

6.519.427

6.038.325

6.030.247

95.286

94.000

95.305

95.286

94.000

95.305

0

0

0

0

0

0

289.859
257.281
240.715
541.001
1.634.798

287.850
254.855
223.520
573.840
1.297.134

282.227
254.871
268.376
569.914
1.784.953

2.963.654

2.637.199

3.160.341

Rijksbijdragen

Uitsplitsing

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

3.3.2

Cursusgelden sector MBO

College-, cursus-, les- en examengelden

3.4

Baten in opdracht van derden

3.4.1

Contractonderwijs

Baten in opdracht van derden

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6
3.5.10

Verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Deelnemersbijdragen
Overige

Overige baten
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4.1

Personeelslasten
2019

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen

Personeelslasten

Begroting 2019

2018

43.856.213
3.341.094
383.276

42.096.059
3.345.400
142.000

42.791.386
3.329.920
439.542

46.814.031

45.299.459

45.681.764

34.253.733
4.427.660
5.174.820

32.806.900
4.391.180
4.897.979

33.300.812
4.727.024
4.763.550

43.856.213

42.096.059

42.791.386

98.391
1.326.822
1.915.881

0
1.267.750
2.077.650

85.895
1.594.935
1.649.090

3.341.094

3.345.400

3.329.920

Uitsplitsing
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

Lonen en salarissen
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

Dotatie personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overig

Overige personele lasten

De lonen en salarissen zijn gestegen door enerzijds de cao-loonsverhoging (structureel en
eenmalig) en anderzijds door een stijging van de werkgeverslasten, zoals de pensioenpremies.
Het aantal fte per 31 december 2019 is 609,46 (31 december 2018: 624,26).

4.2

Afschrijvingen
2019

4.2.2

Materiële vaste activa

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige

Huisvestingslasten
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Begroting 2019

2018

4.375.913

4.593.057

4.358.672

4.375.913

4.593.057

4.358.672

284.246
69.450
734.775
721.792
1.008.762
246.015
550.000
325.900

324.950
69.000
752.150
620.700
999.600
247.600
550.000
288.800

310.164
67.761
693.414
640.979
1.005.602
245.825
550.000
300.381

3.940.940

3.852.800

3.814.126
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4.4

Overige lasten
2019

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

Administratie en beheerslasten
Reis- en verblijfskosten
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen algemeen
Leermiddelen vmbo
Overige

Overige lasten

Begroting 2019

2018

1.502.636
735.907
1.163.205
501.496
1.953.722
1.088.346

1.556.650
655.480
1.150.150
453.020
1.903.818
764.850

1.437.123
628.174
1.170.300
472.399
1.936.035
797.476

6.945.312

6.483.968

6.441.507

41.116
2.420
0

41.116
0
0

42.084
3.770
0

43.536

41.116

45.854

19
212.583

0
212.584

15
222.707

-212.564

-212.584

-222.692

1.033.961

610.559

-87.034

Specificatie honorarium accountant
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3

Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen

Accountantslasten

5

Financiële baten en lasten

5.1
5.5

Rentebaten
Rentelasten (-/-)

Financiële baten en lasten

RESULTAAT
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7.7

Overzicht verbonden partijen

Algemeen
Het Clusius College heeft geen beslissende zeggenschap in de onderstaande verbonden partijen.
Samenwerkingsverbanden
Het Clusius College participeert in zes samenwerkingsverbanden voor de leerlingenzorg in het
voortgezet onderwijs.

Belang
1. West-Friesland, voor de locaties Hoorn en Grootebroek
2. Kop van Noord-Holland, voor de locatie Schagen
3. Midden-Kennemerland, voor de locatie Castricum
4. Noord-Kennemerland, voor de locaties Alkmaar en Heerhugowaard
5. Waterland, voor de locatie Purmerend
6. Amsterdam Diemen, voor de locatie Amsterdam

< 50%
< 50%
< 50%
< 50%
< 50%
< 50%

Groene Norm
Het Clusius College maakt sinds 2008 deel uit van Stichting De groene standaard, die is
opgevolgd in 2015 door de Stichting Groene Norm. Dit is een samenwerkingsverband van AOC’s,
waarin competentiegerichte examenproducten worden ontwikkeld.
Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A.
Op 9 juli 2010 is de samenwerking tussen het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland
geformaliseerd door de oprichting van de Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A.
De samenwerking betreft onder andere een gezamenlijke front- en backoffice bij de
bedrijfsopleidingen (cursus- en contractonderwijs).
7.8

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
Technisch beheer onderhoud gebouwen
De stichting heeft een contract afgesloten voor het technisch beheer van de onroerende goederen.
Het contract is afgesloten voor de periode 2020 t/m 2023 en de verplichting voor het jaar 2020
bedraagt € 56.650.
Huur multifunctionele afdrukapparatuur
De stichting heeft een overeenkomst afgesloten voor de huur van afdrukapparatuur.
Het contract heeft een einddatum van 31 juli 2020. Begin 2020 vindt de Europese aanbesteding
plaats van de multifunctionele afdrukapparatuur. Tot en met juli 2020 zijn er geen kosten
verbonden aan de huur van de afdrukapparatuur. Het Clusius College betaalt alleen voor het
verbruik.
Schoonmaakbedrijven
De stichting heeft overeenkomsten afgesloten met diverse schoonmaakbedrijven.
De totale jaarlijkse vergoeding voor de diverse schoonmaakbedrijven bedraagt € 932.000 per jaar.
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Softwarelicenties en ICT-infrastructuur
De stichting heeft overeenkomsten afgesloten met leveranciers van diverse software. De kosten
hiervan bedragen € 650.000 op jaarbasis. Daarnaast heeft het Clusius College verschillende
contracten afgesloten met leveranciers ten behoeve van de ICT-infrastructuur
(glasvezelverbinding, storage). De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen ongeveer € 390.000.
‘Gratis schoolboeken’
In 2014 heeft het Clusius College de Europese aanbesteding van de leermiddelen (in de
volksmond ‘gratis schoolboeken’) afgerond. Met leverancier Iddink is voor vier schooljaren
(2015-2016 tot en met 2018-2019) een contract afgesloten. Het contract is in juli 2018 met twee
jaar verlengd. Jaarlijks bedragen de kosten ongeveer € 1.200.000 (afhankelijk van het aantal
leerlingen).
Leasecontract graafmachine
Het Clusius College heeft een leasecontract afgesloten voor een graafmachine op de vestiging
Schagen. Het leasecontract loopt af in december 2020. De totale verplichting ten aanzien van het
leasecontract over 2020 bedraagt € 10.800.

Voorwaardelijke verplichting
Stichting Waarborgfonds MBO
Het Clusius College heeft een verplichting jegens de Stichting Waarborgfonds MBO van ten
hoogste 2% van de Rijksbijdrage. Deze verplichting ontstaat als het eigen vermogen beneden de
€ 9.983.165 komt.
Pensioenrechten
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen)
dit toelaat.
Naar de stand van ultimo 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,8%.
De beleidsdekkingsgraad per 31 januari 2020 bedraagt 95,4%. De beleidsdekkingsgraad is de
gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.
Het Clusius College heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van
een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Het Clusius College heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

7.9

Bestemming van het resultaat

Het resultaat volgens de Staat van baten en lasten over 2019 bedraagt € 1.033.961.
De bestemming van het positieve resultaat over 2019 wordt vastgesteld in de vergadering van de
raad van toezicht, d.d. 19 mei 2020. Dit resultaat is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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7.10

Gebeurtenissen na de balansdatum

Coronavirus
Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis.
De crisis heeft over het verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen
voor de feitelijke situatie op balansdatum. In 2020 hebben overheidsmaatregelen om het virus in te
dammen grote gevolgen voor de samenleving. Voor het onderwijs betekent dit dat alle scholen
gesloten worden. Voor welke periode is nog niet duidelijk. De sluiting heeft direct gevolgen voor
het lesgeven, wat digitaal en op afstand moet plaatsvinden. Ook de examinering van het vmbo en
van het mbo zijn aangepast. Op korte termijn is dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel
extra afstemming met de leerlingen en studenten, de docenten en de ouders en verzorgers. De
gevolgen van het lesgeven op afstand voor de resultaten van het onderwijs op korte en lange
termijn zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het personeel rond de
verzwaring van de zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de
huidige informatie gaan we ervan uit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale
ondersteuning voorlopig voldoende is en blijft. Financieel verwachten we geen directe grote
gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook geen
gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
7.11

Honorering en bezoldiging

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT)
Bij het Clusius College is geen sprake van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
die de norm van € 194.000 bij niet topfunctionarissen te boven gaan.
Voor het Clusius College gelden de complexiteitspunten uit de onderstaande tabel.

Score
Gemiddelde totale baten per kalenderjaar
Gemiddeld aantal leerlingen of studenten
Gewogen onderwijssoorten of -sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten

25 tot 75 miljoen euro
2.500 tot 10.000
vmbo (1) en mbo (2)

Punten
6
3
3
12

Het totaal aantal complexiteitspunten van 12 correspondeert met bezoldigingsklasse D.
Aan klasse D is een bezoldigingsmaximum gekoppeld van € 152.000.
Voor de toezichthouders geldt een bezoldigingsmaximum van € 22.800 voor de voorzitter en
€ 15.200 voor de leden. Zijnde 15% van € 152.000 voor de voorzitter en 10% van € 152.000 voor
de leden.
Beide bestuurders hebben een fulltime dienstverband over het gehele kalenderjaar 2019. Voor
beiden geldt de norm van € 152.000 (2018: € 146.000). Deze norm is niet overschreden.
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Raad van toezicht
Rooster van aftreden
Leeftijd
De heer E. Lücke MBA FFP
Mevrouw drs. M.C. Bense
De heer drs. R. Viëtor
Mevrouw F.R. Dijkstra
De heer N. Verduin
Mevrouw Y. van Saaze

Voorzitter
Vicevoorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Lid sinds

55 jaar
59 jaar
55 jaar
39 jaar
57 jaar
50 jaar

Treedt af in Hernoembaar

2016
2011
2015
2017
2017
2018

2020
2019
2023
2021
2021
2022

Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja

Bezoldiging

31-12 € 22.800 €
31-12 € 15.200 €

1-1
1-1
1-1
1-1

31-12
31-12
31-12
31-12

€
€
€
€

15.200
15.200
15.200
15.200

€
€
€
€

6.886
4.590

4.590
4.590
4.590
4.590

€ 29.836

31-12
31-12
31-7
31-7
31-12
31-12
31-12
31-12

Bezoldiging

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-8

Norm

Bezoldiging

Norm

Einde

1-1
1-1

Einde

Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

2018

Aanvang

De heer E. Lücke
Mevrouw M.C. Bense
De heer M. Pennink
De heer mr.drs. J.W. Wessel
De heer R. Viëtor
Mevrouw F.R. Dijkstra
De heer N. Verduin
Mevrouw Y. van Saaze

Aanvang

Voorzitter

2019

€
€
€
€
€
€
€
€

21.900
14.600
8.480
8.480
14.600
14.600
14.600
6.080

€
€
€
€
€
€
€
€

6.886
4.590
2.295
2.897
4.590
4.590
4.590
1.913

€ 32.351

De bezoldiging voor een lid van de raad van toezicht bedraagt € 4.590 per jaar (indien btw van
toepassing is bedragen de kosten € 5.554 per jaar) en de bezoldiging van de voorzitter bedraagt
€ 6.886 per jaar (€ 8.332 inclusief btw).
Functies en nevenfuncties
De heer E. Lücke MBA FFP
Executive Vice President Rabobank Nederland
 Secretaris Stichtingsbestuur Amicorum Rijksmuseum Muiderslot te Muiden
 Mentor en program partner Startupbootcamp FinTech & Cybersecurity te Amsterdam
 Lid van het Curatorium Adriba Gedragswetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam) te
Amsterdam
 Vicevoorzitter Innovation Board te Utrecht
 Lid raad van toezicht Transactieland.nl
Mevrouw drs. M.C. Bense
Bestuurder en teamleider FNV Agrarisch Groen
 Voorzitter Raad van Commissarissen SAZAS, verzuimverzekering sector Agrarisch
Groen
 Bestuurslid Colland Arbeidsmarkt Fonds
 Bestuurslid Sectorraad Colland
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Bestuurslid Sectorkamer Voedsel, Groen en Gastvrijheid (SBB)
Bestuurslid Fair Produce (keurmerk Paddenstoelensector)

Mevrouw F.R. Dijkstra
Manager Talent Acquisition and Learning & Development HEINEKEN Nederland Supply
 Bestuurslid Vereniging Havenkwartier
De heer drs. R.C. Viëtor
Directeur Faculteit Educatie Hogeschool Leiden
 Voorzitter Landelijk Netwerk Academische Pabo's
 Lid Raad van Toezicht Stichting Allure (Openbaar Primair Onderwijs) te Wognum
De heer N. Verduin
Zelfstandig ondernemer
 Voorzitter LTO Noord regio West
 Voorzitter Redactieraad Nieuwe Oogst
 Lid Algemeen bestuur LTO Noord
 Voorzitter van de Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie
 Lid Raad van Commissarissen Rabobank West-Friesland
 Voorzitter stichting Westfries Product
 Lid Board Greenports Nederland
Mevrouw Y. van Saaze
Agrarisch ondernemer koel- en vriesbedrijf
 Voorzitter VvE Buiten Bergen
 Lid Raad van Commissarissen CAV Agrotheek BV
 Bestuurslid CAV Wieringermeer BA
 Lid Raad van commissarissen Heyboer B.V.
Mevrouw W. Sint (trainee)
Teamleider en projectleider Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
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College van bestuur
Samenstelling

Leeftijd
De heer M.H. van Tilburg Voorzitter
De heer G.P. Oud
Lid

Fte Werkzaam sinds

64 jaar
59 jaar

Lid sinds

1,0 1 november 2006 1 november 2006
1,0 1 augustus 1982
1 juli 2001

Functiegegevens

De heer
M.H. van Tilburg
2019
2018
Voorzitter
Omvang dienstverband (fte)
Dienstbetrekking
Aanvang functievervulling
Einde functievervulling

Ja
1,0
Ja
1-1
31-12

De heer
G.P. Oud
2019
2018

Ja
1,0
Ja
1-1
31-12

Nee
1,0
Ja
1-1
31-12

Nee
1,0
Ja
1-1
31-12

De heer M.H. van Tilburg
Bezoldiging

2019

2018

Brutoloon
Vakantiegeld

€
€

111.293 €
9.017 €

107.091
8.681

Beloning

€

120.310 €

115.772

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

€
€

€
19.821 €

18.147

Totaal

€

140.131 €

133.919

Overzicht nevenfuncties
 Bestuurslid (voorzitter) AOC Raad (tot 1 april 2019)
 Bestuurslid (voorzitter) Stichting Innovatie Beroepsonderwijs
 Bestuurslid (voorzitter) Stichting GreenPort Noord-Holland Noord
 Bestuurslid Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland
 Bestuurslid (voorzitter) Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland
 Bestuurslid (vicevoorzitter) Stichting Amsterdam Green Campus
 Lid Ledenadviesraad VO-raad
 Lid Board Greenports Nederland
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De heer G.P. Oud
Bezoldiging

2019

2018

Brutoloon
Vakantiegeld

€
€

100.581 €
8.114 €

97.649
7.812

Beloning

€

108.695 €

105.461

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn

€
€

€
19.466 €

17.795

Totaal

€

128.161 €

123.256

Overzicht nevenfuncties
 Bestuurslid/intern toezichthouder Vereniging Samenwerkingsverband VO-VSO
West-Friesland
 Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
 Bestuurslid Vereniging Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO-VSO
 Bestuurslid Stichting Samenwerkingsverband Kop van NH
 Bestuurslid Stichting Seed Valley (Enkhuizen)
 Bestuurslid Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland
 Bestuurslid Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland
 Voorzitter (dagelijks) bestuur Stichting Groene Norm
 Bestuurslid RPAnhn
 Bestuurslid saMBO-ICT
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8.

Overige gegevens

8.1

Controleverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de Raad van Toezicht van Stichting Clusius College
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Clusius College te Alkmaar gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Clusius College op 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Clusius College, zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
 bestuursverslag
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf ‘2.2.2
Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen.
In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat
is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het
college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
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timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s:
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die
van materieel belang zijn;
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de onderwijsinstelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring
te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit
niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Arnhem, 19 mei 2020
Flynth Audit B.V.
Was getekend
drs. R.M. Janssen RA
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Bijlage 1: Checklist voor mbo-instellingen voor de verantwoording over
governance in het Geïntegreerd Jaardocument 2019
Voor de verantwoording over de naleving van de Governance Code in het Geïntegreerd
Jaardocument over 2019 heeft het Clusius College via de MBO Raad een checklist ontvangen.
In de kolom ‘Check instelling’ wordt aangegeven of het Clusius College aan een afspraak voldoet.
Deel 1: Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze colleges van bestuur
Nr. Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’
Check instelling
1. Het CvB zorgt bij verschillende inkomstenbronnen voor een heldere scheiding in de
verantwoording.
2. Het CvB regelt (indien van toepassing) vertegenwoordigingsbevoegdheid in een
bestuursreglement of procuratieregeling.
3. Het CvB zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en
neemt die aantoonbaar mee in zijn besluitvorming.
4. Het CvB vraagt de RvT goedkeuring voor:
a. de visie op basis waarvan het CvB wenst te opereren
b. het strategisch meerjarenplan, de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag
c. (wijzigingen in) het bestuursreglement
d. besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de rechtspersoon, of het aanvragen van
faillissement of surseance van betaling
e. overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement
5. Het CvB legt verantwoording aan de RvT af over de gang van zaken in de instelling en zijn eigen
functioneren en verschaft de RvT daartoe actief de nodige informatie.
6. Het CvB verschaft de RvT alle informatie die deze nodig heeft voor zijn toezichttaak.
7. Het CvB legt belangrijke beslissingen en complexe zaken voor advies voor aan de RvT.
8. Het CvB legt zijn taken en werkwijze vast in de statuten en/of het bestuursreglement.
9. De RvT stelt de omvang van het CvB vast.
10. Het CvB omschrijft bij een meerhoofdig CvB in het bestuursreglement de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden.
11. De RvT werkt bij de werving en selectie van CvB-leden met vooraf door het CvB opgestelde en
openbare profielen. De profielen worden voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en
de studentenraad.
12. De RvT evalueert jaarlijks (de leden van) het CvB en bespreekt met hen de verwachtingen en
wensen voor de toekomst.
13. Leden van de RvT mogen niet worden benoemd in het CvB van dezelfde instelling.
14. Bij belet of ontstentenis van alle CvB-leden voorziet de RvT tijdelijk in het bestuur.
15. Leden van het CvB vragen voor het aanvaarden van betaalde of onbetaalde nevenfuncties
goedkeuring aan de RvT.
16. De RvT stelt criteria vast, op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden aan
nevenfuncties van CvB-leden.
17. Relevante nevenfuncties van CvB-leden worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.
18. Een lid van het CvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT en
zijn collega CvB-leden. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
19. Een CvB-lid neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid
een tegenstrijdig belang heeft.
20. Belangenverstrengeling bij een CvB-lid is niet toegestaan bij familiaire of zakelijke relaties met
RvT-leden, CvB-leden en managementleden die rechtstreeks onder het CvB vallen.
21. Belangenverstrengeling bij een CvB-lid is niet toegestaan bij substantiële zakelijke relaties
tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een CvB-lid financiële belangen
heeft of bestuurder of toezichthouder is.
22. Het CvB zorgt voor een integriteitscode, na overleg met de ondernemingsraad.
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Deel 2: Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze raden van toezicht
Nr. Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’
Check instelling
23. De RvT legt zijn taken en werkwijze vast in de statuten en/of het bestuursreglement.
24. De RvT stelt de omvang van de RvT vast, de competenties die nodig zijn, de zittingsduur en de
honorering. Alle zaken rond de samenstelling van de RvT worden geregeld in de statuten en/of
het bestuursreglement.
25. De RvT benoemt, schorst en ontslaat de leden van de RvT.
26. Bij vacatures in de RvT stelt de RvT een profielschets op. Alle profielen worden voor advies
voorgelegd aan het CvB, de ondernemingsraad en de studentenraad.
27. Bij vacatures in de RvT worden afspraken gemaakt over de wervings- en selectieprocedure.
28. De zittingsperiode voor leden van de RvT is vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming
voor één termijn. Daarbij wordt het lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot
de profielschets.
29. De RvT stelt een rooster van aftreden vast, waarin enerzijds fris bloed en anderzijds continuïteit
wordt gewaarborgd.
30. De leden van de RvT ontvangen een honorering. De RvT stelt de hoogte van deze honorering
vast.
31. Een lid van de RvT wordt benoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad, indien
de OR van dit wettelijke recht gebruik wil maken.
32. Voormalige leden van het CvB, voormalige werknemers of iemand die belangrijke zakelijke
relaties heeft gehad met de instelling, kunnen geen lid van de RvT van deze instelling worden.
33. De leden van de RvT functioneren zonder last en ruggespraak.
34. De instelling maakt het financieel mogelijk dat de RvT over een secretariaat beschikt.
35. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van door de RvT in te stellen
Nog niet van
toepassing.*
commissies worden vastgelegd in een commissiereglement.
36. De RvT benoemt de externe accountant. De opdrachtverlening tot niet-controlewerkzaamheden
wordt goedgekeurd door de RvT. De externe accountant woont de vergaderingen van de RvT
bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter. De externe
accountant rapporteert zijn bevindingen over de jaarrekening tegelijkertijd aan de RvT en het
CvB. De keuze voor de accountant wordt om de zes jaar gemotiveerd heroverwogen.
37. De RvT evalueert jaarlijks de leden van het CvB en het College als team. Conclusies en
afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de RvT.
38. De RvT evalueert jaarlijks zijn eigen inrichting en functioneren en de bijdragen van de
afzonderlijke leden, in afwezigheid van het CvB. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in
een dossier dat wordt beheerd door of namens de RvT.
39. De RvT legt de werkwijze bij de evaluatie van het CvB en de RvT vast in het
bestuursreglement.
40. De RvT draagt zorgt voor een transparante en toegankelijke klokkenluidersregeling en voor een
correcte afwikkeling.
41. Een lid van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT en
zijn collega RvT-leden. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
42. Een lid van de RvT neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over een onderwerp
waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
43. Belangenverstrengeling bij een RvT-lid is niet toegestaan bij familiaire of zakelijke relaties met
RvT-leden, CvB-leden en managementleden die rechtstreeks onder het CvB vallen.
44. Belangenverstrengeling bij een RvT-lid is niet toegestaan bij substantiële zakelijke relaties
tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een RvT-lid financiële belangen
heeft of bestuurder of toezichthouder is.
45. Relevante nevenfuncties van RvT-leden worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.
* De RvT heeft er voor gekozen (vooralsnog) niet te w erken met commissies, om daarmee de integraliteit van het lidmaatschap van de raad te borgen.
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Deel 3: Inrichting en verantwoording over de horizontale dialoog
Klachtenregelingen voor externe en interne belanghebbenden
Nr. Afspraak uit de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’
Check instelling
46. Het CvB formuleert wie externe belanghebbenden zijn, welke belanghebbenden waarbij worden
betrokken, hoe de belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling worden betrokken en waarover,
hoe en aan wie welke informatie wordt gegeven.
47. De instellingen geven vorm aan de afspraken in het professioneel statuut voor werknemers.
48. Het CvB zorgt voor transparante, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare klachtenregelingen
voor externe belanghebbenden en interne belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze
klachtenregelingen bij de belanghebbenden bekend zijn.
49. De instellingen leggen verantwoording over de horizontale dialoog met externe
belanghebbenden af in het jaarverslag.

Deel 4: Overige governance-elementen in de regelgeving over verslaggeving van de rijksoverheid
Nr. Eis overheid
Bron regelgeving
Check instelling
50. Het geheel van verslaggevingsdocumenten bestaande uit
Burgerlijk Wetboek (BW)
jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens.
boek 2, titel 9
51. Aansluiting BW en verslaggeving onderwijs met
Regeling
·
Aansluiting BW en richtlijnen jaarverslaggeving onderwijs
jaarverslaggeving
·
Afwijkingen en in aanvulling op BW
onderwijs (RJO)
·
Aanvullende richtlijnen m.b.t. personeelsbeloningen,
profileringsfonds(HO) en vergoedingen en declaraties (HO)
·
Aanlevering gegevens
52. WEB met verplichtingen t.a.v.
Wet educatie en
·
Kwaliteitszorg en verslag examens
beroepsonderwijs (WEB),
·
Jaarrekening
·
artikel 1.3.6.
·
Jaarverslag, nadere regels en verplichting om te vermelden ·
artikel 2.5.
hoe wordt omgegaan met de code Goed Bestuur
·
artikel 8a.2.1
·
Verslag deelnemersraad
·
hoofdstuk 9, titel 2
·
Bestuur en inrichting van de instellingen
53. UWEB met nadere uitwerking verplichtingen WEB t.a.v. informatie Uitvoeringsbesluit WEB,
en controleprotocol.
hoofdstuk 5
54. Controleprotocol met nadere uitwerking accountantscontrole en
Onderwijscontroleprotocol
verantwoording met o.a. overzicht wet- en regelgeving en overzicht OCW / EZ
verantwoording van subsidiemiddelen conform Wet overige OCWsubsidies ( WOOS) of de Regeling onderwijs subsidies (ROS)
55. Medezeggenschap over strategische keuzes voor de instellingen
conform Wet op de ondernemingsraden (WOR) en zeggenschap
over onderwijs (Professioneel Statuut) en werkverdeling (CAO)

130

(WOR), Professioneel
Statuut en CAO
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Bijlage 2: Checklist Code Goed Onderwijsbestuur VO
Voor de verantwoording over de naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur VO in het
Geïntegreerd Jaardocument over 2019 heeft het Clusius College een checklist opgesteld.
De checklist bestaat uit de 47 richtlijnen zoals opgenomen in de Code Goed Onderwijsbestuur VO.
Vanaf juli 2019 is de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 van kracht. De onderstaande
checklist is nog gebaseerd op de oude code. In de kolom ‘Check instelling’ wordt aangegeven of
het Clusius College aan een richtlijn voldoet.
De lidmaatschapseisen
Nr. Afspraak uit de code ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’
Check instelling
1. Het bestuur publiceert:
a. de statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het functioneren van het bestuur en het
interne toezicht, het professioneel statuut, de integriteitscode, de klachtenregeling(en), de
klokkenluidersregeling.
b. het jaarverslag, al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties
van bestuurder(s) en toezichthouder(s) en de gegevens over het bestuur en de interne
toezichthouder(s) op de website van de onderwijsorganisatie.
2. Het bestuur zorgt dat de doelstellingen en de aanpak van de horizontale dialoog met externe
stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in
het jaarverslag.
3. Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk
vast en doet hierover verslag in het jaarverslag.
4. Voor het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie door de bestuurder(s) wordt vooraf
goedkeuring gevraagd aan het interne toezicht. De criteria die dienen als basis voor het interne
toezicht om zijn goedkeuring aan het aanvaarden van al dan niet betaalde nevenfuncties van de
bestuurder(s) te verlenen of te onthouden, worden vastgelegd in een reglement.
5. Een toezichthouder kan niet benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde
onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest. Een bestuurder kan niet
tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de
onderwijssector VO. Een bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder
vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het VO, tenzij het een
ander voedingsgebied betreft.
6. Belangenverstrengeling van een bestuurder is niet toegestaan en hiervan is sprake bij familiaire of
vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met intern toezichthouders, medebestuurders of leden
van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen. Een bestuurder meldt een
(potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het interne toezicht en verschaft alle relevante
informatie. Het interne toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee
wordt omgegaan, en maakt hiervan melding in het jaarverslag.
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Het bestuur
Taak en werkwijze
Nr. Afspraak uit de code ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’
Check instelling
1. De rechtspersoon, vertegenwoordigd door het bestuur, bestuurt als bevoegd gezag de
onderwijsorganisatie. Hem komen alle taken en bevoegdheden toe die tot het bestuur van de
onderwijsorganisatie behoren. Het bestuur is daarvoor eindverantwoordelijk en kan daarop worden
aangesproken.
2. Besturen in het VO zijn verantwoordelijk voor:
- de missie, de visie en de strategie van de onderwijsorganisatie, rekening houdend met haar
maatschappelijke taken;
- de realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van onderwijs en de bedrijfsvoering en
het bewaken van de continuïteit;
- het naleven van wet- en regelgeving;
- het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de organisatie, onder meer in dialoog met de
omgeving en de dialoog met de collega-onderwijsorganisaties in en buiten de vereniging;
- het betrekken van de omgeving bij de missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van
de onderwijsorganisatie.
3. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van leerlingen en hun ouders, de
belangen van de overige stakeholders, het belang van de onderwijsorganisatie en naar het belang
van de samenleving. De missie en doelstellingen van de onderwijsorganisatie vormen het
uitgangspunt voor het handelen van het bestuur. Het bestuur handelt en besluit in overeenstemming
met de beginselen van behoorlijk bestuur.
4. Het bestuur treedt als eenheid naar buiten.
5. De wijze waarop de functies intern toezicht en bestuur onderscheiden en gescheiden worden, is
vastgelegd in de statuten en/of een reglement. Daarin staat beschreven welke organen welke taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben ten aanzien van het besturen, toezicht houden en
het afleggen van verantwoording, hoe deze organen worden samengesteld en welke werkwijze
deze hanteren.
6. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, wordt duidelijk omschreven wie welke taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Dit wordt vastgelegd in de statuten en/of het
reglement.
7. Het bestuur legt uitgangspunten en uitwerkingen ten aanzien van professionaliteit van leraren vast.
8. Het bestuur bevordert een cultuur binnen de organisatie die het mogelijk maakt dat werknemers en
andere belanghebbenden melding durven maken van door hen vermoede onregelmatigheden
binnen de organisatie.
9. Het bestuur heeft een beleid ter bevordering van het integer handelen. Het bestuur draagt zorg voor
een integriteitcode, waarin concrete regels en algemene gedragslijnen zijn geformuleerd.
10. Het bestuur informeert het interne toezicht actief, tijdig en adequaat en verschaft alle informatie die
het interne toezicht voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
Benoeming, ontslag en beloning
Nr. Afspraak uit de code ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’
Check instelling
11. Het interne toezicht stelt de gewenste omvang van het bestuur vast.
12. Het interne toezicht stelt de contractduur van de bestuurder(s) vast en geeft met redenen omkleed
aan of wordt gekozen voor een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd.
13. Het interne toezicht maakt ten minste eens in de vier jaar een integrale balans op van het
functioneren van het bestuur, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en
doelbereiking, en het actuele functioneren van het bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van
de organisatie.
14. Het interne toezicht evalueert en beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur en van de
bestuurder(s). Het interne toezicht voert hiertoe functionerings- en beoordelingsgesprekken met het
bestuur, op basis van inbreng uit de onderwijsorganisatie en legt de uitkomsten en gemaakte
afspraken schriftelijk vast.
15. Het interne toezicht laat zich bij het vaststellen van de beloning van het bestuur leiden door de weten regelgeving op dit punt.
16. Het interne toezicht bewaakt jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van het bestuur en ziet toe op
de uitvoering.
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Belangenverstrengeling
Nr. Afspraak uit de code ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’
17. Het interne toezicht meldt in het jaarverslag alle al dan niet betaalde nevenfuncties van de
bestuurder(s).

Check instelling

Het interne toezicht
Taak en werkwijze
Nr. Afspraak uit de code ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’
Check instelling
18. Het interne toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de onderwijsorganisatie, in het
bijzonder op het college van bestuur, en houdt daarbij rekening met het organisatiebelang en het
publieke belang.
19. Naast intern toezichthouder is het interne toezicht werkgever van de bestuurder(s), staat deze het
bestuur als klankbord met raad terzijde.
20. Aanvullend op hetgeen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs, art. 24e1 is vastgelegd, is het de
taak van het interne toezicht toezicht te houden op:
- het besturen van de kwaliteit van onderwijs en van de kwaliteitszorg;
- de onderwijsinhoudelijke, personele en financiële meerjarenraming en de prognoses van
leerlingaantallen;
- de financiële sturing en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
- risico-inventarisatie en risicomanagement;
- externe verbindingen;
- processen naar (bestuurlijke) (de-)fusie;
- de kwaliteit van het eigen functioneren.
21. Voor welke ‘majeure besluiten’ het bestuur de goedkeuring nodig heeft van het interne toezicht wordt
formeel vastgelegd en betreft in elk geval hetgeen hierover in de Wet op het Voortgezet Onderwijs
art. 24e1 is vastgelegd.
22. De taken van het interne toezicht worden vastgesteld in de statuten.
23. De werkwijze van het interne toezicht worden vastgesteld in het toezichtreglement.
24. Het interne toezicht hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het
eigen toezicht.
25. Het interne toezicht vergaart zelf actief en tijdig informatie bij het bestuur, de externe accountant, de
medezeggenschapsraad, de directie, bij interne of externe functionarissen/adviseurs en externe
organisaties en actoren.
26. Het interne toezicht ziet erop toe dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het belanghebbenden
mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen onregelmatigheden binnen de
onderwijsorganisatie kenbaar te maken. Het interne toezicht is verantwoordelijk voor een correcte
afhandeling en dient er specifiek op toe te zien dat de belangen van de klokkenluider ook
daadwerkelijk voldoende beschermd worden.
27. Het interne toezicht evalueert periodiek en in aanwezigheid van het bestuur de onderlinge
samenwerking tussen bestuur en intern toezicht en de inhoud en werking van het toezichtkader,
eventueel onder externe begeleiding.
28. Het interne toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken
schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag. Het bestuur wordt om input gevraagd.
De conclusies van de zelfevaluatie van het interne toezicht worden nabesproken met het bestuur,
en minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een externe
moderator/voorzitter.
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Benoeming, ontslag, samenstelling en deskundigheid
Nr. Afspraak uit de code ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’
29. Het interne toezicht stelt de gewenste omvang van het toezichthoudend orgaan vast.
30. Het interne toezicht zorgt er bij de samenstelling van het interne toezicht voor dat voldoende en op
dat moment bij de organisatie passende deskundigheid en ervaring aanwezig is.
31. Het interne toezicht legt de wettelijk voorgeschreven openbare profielen voor de leden van het
interne toezicht voor advies voor aan het bestuur en, conform de WMS artikel11q, aan de
medezeggenschapsraad.
32. In het geval van een vacature binnen het interne toezicht wordt het profiel van het interne toezicht
als geheel bekeken. Het profiel van het nieuw te werven lid wordt opnieuw vastgesteld.
33. Een zittingsperiode van interne toezichthouders is maximaal vier jaar, de jaren bij een eventuele
rechtsvoorganger meegerekend. Er kan meerdere malen worden herbenoemd, mits de maximale
zittingsduur van acht jaar niet wordt overschreden. Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid
beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot het (herijkte) profiel. Hiertoe voert de
voorzitter van het interne toezicht jaarlijks functioneringsgesprekken met alle leden van het interne
toezicht. De vicevoorzitter en een lid voeren een functioneringsgesprek met de voorzitter van het
interne toezicht.
34. Het interne toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het bestuur de
professionaliseringsbehoefte van het interne toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en
ziet toe op de uitvoering.
Honorering
Nr. Afspraak uit de code ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’
35. Het interne toezicht bepaalt de vorm en de hoogte van de eigen vergoeding, mits deze redelijk en
billijk zijn. De afspraken worden openbaar gemaakt via de website van de onderwijsorganisatie en
jaarlijks verantwoord in de jaarrekening.

Check instelling

Check instelling

Onafhankelijkheid
Nr. Afspraak uit de code ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’
Check instelling
36. Aan de functie van toezichthouder is zodanig invulling gegeven dat de leden ten opzichte van elkaar,
het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
37. Zij die deel uitmaken van het interne toezicht verrichten nooit taken die aan de (dagelijks) bestuurder
toebehoren.
Belangenverstrengeling
Nr. Afspraak uit de code ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’
Check instelling
38. Een (oud)bestuurder is niet benoembaar als interne toezichthouder bij dezelfde onderwijsorganisatie of haar eventuele rechtsopvolger.
39. Een interne toezichthouder kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een
onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO. Een interne toezichthouder kan niet
tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere
onderwijssector dan het VO, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.
40. Een interne toezichthouder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het
interne toezicht en zijn collega-leden en verschaft alle relevante informatie. Het interne toezicht
beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan, en maakt
hiervan melding in het jaarverslag.
41. Belangenverstrengeling van een intern toezichthouder is niet toegestaan. Hiervan is sprake bij
familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met andere interne toezichthouders,
bestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen.
42. Het door een interne toezichthouder aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie, al dan niet betaald,
wordt gemeld aan het interne toezicht.
43. Het interne toezicht meldt in het jaarverslag alle al dan niet betaalde hoofd- en nevenfuncties van
interne toezichthouders
44. De onderwijsorganisatie verstrekt noch aan bestuurders, noch aan intern toezichthouders
persoonlijke leningen of financiële garanties.
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De externe accountant
Nr. Afspraak uit de code ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’
45. Het interne toezicht is de opdrachtgever van de externe accountant. Het interne toezicht beoordeelt
jaarlijks het functioneren van de externe accountant en besteedt de functie van externe accountant
(minimaal) om de vijf jaar opnieuw aan.
46. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van het interne toezicht bij waarin
wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.
47. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening
gelijktijdig aan het bestuur en het interne toezicht.
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Bijlage 3: Kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s)
Onderwijs: Eigentijds, aantrekkelijk en goed onderwijs
Streefwaarde
Vmbo
- Tevredenheid ouders
- Tevredenheid leerlingen
- Verschillen SE-CE
- Examencijfers
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Gemengde leerweg
- Onderbouwsnelheid
- Bovenbouwsucces
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Gemengde leerweg
- Zittende leerlingen (1 oktober)
- Leerlingen per fte
- Voortijdige schoolverlaters (VSV)
Onderbouw
Bovenbouw
- Oordeel inspectie opbrengstindicatoren

Bandbreedte

2019

> 7,50
> 7,00
-0,3 tot 0,3

7,00 tot 7,50
6,50 tot 7,00
-0,5 tot 0,5

7,7
7,0
0,14

> 6,5
> 6,23
> 6,19
> 95,5%

6,1 tot 6,5
6,1 tot 6,23
6,14 tot 6,19
92% tot 95,5%

6,68
6,37
6,25
98,5%

> 88%
> 87%
> 87%
>= Begroting
> 9,75

82% tot 88%
80% tot 87%
81% tot 87%
afwijking < 1%
9,5 tot 9,75

93,5%
94,0%
92,3%
3.786
9,59

<= 0,1%
<= 1%
voldoende

0,1% < 0,5%
1% < 2%
1x onvoldoende

0,20%
1,20%
voldoende

> 7,00

6,50 tot 7,00

6,6

> 75%
> 75%

61% tot 75%
70% tot 75%

65,5%
73,5%

> 75%
> 75%

67% tot 75%
68% tot 75%

67,2%
70,8%

> 90%
> 90%
>= Begroting
13

79% tot 90%
82% tot 90%
afwijking < 1%
12,5 tot 13,0

73,6%
83,6%
1.591
9,8

<15%
< 6%
< 2%
< 2%
< 5%
voldoende

15% tot 27,5%
6% tot 9,4%
2% tot 3,5%
2% tot 2,75%
5% tot 10%

50,0%
12,6%
4,9%
2,5%
11,9%
1x onvoldoende

Mbo
- Tevredenheid studenten
- Diplomaresultaat
Niveau 2
Niveau 3 en 4
- Jaarresultaat
Niveau 2
Niveau 3 en 4
- Startersresultaat
Niveau 2
Niveau 3 en 4
- Zittende studenten (1 oktober)
- Studenten per fte
- Voortijdige schoolverlaters (VSV)
Entree
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
- Ongediplomeerde instellingsverlaters
- Oordeel inspectie

Personeel: Betrokken en professionele medewerkers
Streefwaarde
- Fte
Bepaalde en onbepaalde tijd
- Verzuimpercentage
- Bevoegdheden (onbevoegd/bevoegd)
- Tevredenheid medewerkers

<= Begroting
17,5%
5,0%
> 90%
> 7,25

Financieel: Een gezonde, zelfbewuste organisatie
Streefwaarde
- Resultaat (staat van baten en lasten)
- Saldo liquide middelen
- Investeringen
- Solvabiliteit
- Rentabiliteit
- Liquiditeit
- Personele lasten t.o.v. totale baten
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Begroting
> € 3 miljoen
Begroting
50%
1%
> 0,5
71%

Bandbreedte

10% tot
5,0% tot
85% tot
7,00 tot

25%
5,7%
90%
7,25

Bandbreedte

40% tot 75%
0% tot 2%
69% tot 73%

2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2019
609,46
17,2%
5,6%
91,8%
7,5

6,66
6,32
6,30
99,0%
96,5%
94,5%
92,7%
3.945
9,69
0,22%
1,39%
1x onvoldoende

6,6
58,8%
72,3%
61,3%
69,4%
75,3%
81,7%
1.597
10,5
27,5%
9,7%
3,4%
1,9%
12,7%
3x onvoldoende

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018

•
•
•
•
•

2019
€ 1.033.961
€ 14.010.000
€ 1.689.000
64,0%
1,6%
1,28
73,9%

7,7
7,0
0,15

2017

624,26
17,7%
6,0%
91,8%
7,5

2017

•
•
•
•
•

2018

•
•
•
•
•
•
•

€
-87.034
€ 10.497.000
€ 1.230.000
63,2%
-0,1%
1,02
75,6%

•
•
•
•
•
2017

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Bijlage 4: Verantwoording passend onderwijs
Verantwoording ondersteuningsmiddelen 2019
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt.
Het Clusius College biedt daarom extra hulp aan leerlingen en studenten die dit nodig hebben.
De verworven ondersteuningsmiddelen bieden de vestigingen de gelegenheid om
onderwijsondersteuning op maat te bieden.
Binnen het Clusius College wordt er binnen zes verschillende samenwerkingsverbanden gewerkt
voor het vo. Daarnaast hanteert het mbo zijn eigen subsidievormen.

Lichte ondersteuning 2019
Overg. zware onder 18-19
Zware ondersteuning 18-19
Traj.voorz. 2018-2019
Ontwikkelagenda 2019
Nieuwkomers SWV
Arrangementen 18-19
Basisondersteuning 18-19
Inzet zorgcoord. 18-19
Verzuimreg en opvol 18-19
Zorg en onderst.co 18-19
Trajectklas 2.0 18-19
Inzet zorgcoord. 2019
Verzuimaanpak 2019
Totaal

€
€

457.230
74.193 €

51.330

€ 1.269.918 €
€

364.810 €
90.684 €
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€

€
€

35.100
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3.786
570.310 €
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32.665

€
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13.751
11.272

15.000

10.000
8.000
69.330 € 1.446.418 €
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Ondersteuningsmiddelen vmbo

520.912 € 3.254.746
€ 566.319
300.000 € 300.000
€ 161.500
€ 65.256
€ 34.845
€ 33.500
€ 32.665
€ 15.000
€ 13.751
€ 11.272
€ 10.000
€
8.000
€
7.050
820.912 € 4.513.905

De middelen voor lichte ondersteuning in de bovenstaande tabel bedragen 80% van de totale
ontvangen middelen vanuit de samenwerkingsverbanden. De overige 20% wordt onder andere
besteed aan centrale voorzieningen zoals huisvesting (investeringen en onderhoud van de
gebouwen en terreinen), ICT, Clusiusbrede scholing en centrale ondersteuning door de
ondersteunende afdelingen.
Clusius College Alkmaar en Heerhugowaard – samenwerkingsverband
Noord-Kennemerland

1. Introductie passend onderwijs en ambitie
Passend onderwijs vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, alleen indien noodzakelijk buiten de
klas. Het liefst in kortdurende trajecten.
Om passend onderwijs te bieden is het nodig dat docenten zich bekwaam voelen en bekwaam zijn
of worden in het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen in de klas.
Docenten worden hierbij ondersteund vanuit verschillende hoeken, onder meer vanuit de OOMvoorziening (onderwijs op maat) en de schoolmaatschappelijk werker. Onze ambitie is dat
ondersteuning en passend onderwijs één geheel vormen zodat de school een veilige basis is van
waaruit leerlingen in staat zijn te leren en zich te ontwikkelen.
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Categorie

Geschat percentage van
ondersteuningsmiddelen

Toelichting Alkmaar

Toelichting Heerhugowaard

Ondersteuning
individuele leerling
door eigen
organisatie &
kleinere klassen

77 %












Ondersteuning van
specifieke
doelgroepen
Coördinatie en
organisatie

Professionalisering
en training

1%

2% OCO
1% leerlingbegeleiders
2% teamleiders
Totaal: 5%
10%

Ondersteuning vanuit de mentor
(2 mentoruren/week) en de
vakdocenten aan de leerlingen.
Overleg ondersteuningsbehoefte
met leerling, ouders, externe
hulpverleners etc.
Pre-teaching
Vakhulplessenaoc die wekelijks
worden aangeboden door de
vakleerkracht.
Weerbaarheidstrainingen (Rots
& Water, SOVA-training,
faalangst, examenvoorbereiding
Leerlingbegeleider in onderbouw
en bovenbouw.
Kleinere BB klassen en
praktijkgroepen







Ondersteuning van externe partij bij
de warme overdrachten nieuwe
leerlingen klas 1.
Ondersteuningscoördinator,
teamleiders, leerlingbegeleiders

N.v.t.

Intern: door trajectbegeleiders OOM
(individueel of in kleine groepen)
Extern: groepsvorming &
gedragsverwachtingen volledige
docententeam, individuele scholing.
Bij scholingsaanbod door SWV-NKL
wordt gefaciliteerd in tijd.
Scholing pedagogische conciërges.
Onderwijsassistent in de onderbouw
BB.

Intern: door begeleider
(coaching docenten,
observaties van lessen,
leerlingen, klassen).

Meer handen in de
klas

3%

Versterkte
leerroute
nieuwkomers
Materieel

n.v.t.

2%

Boeken om professionaliteit
docenten/mentoren te vergroten

Overig, namelijk:

2%

CITO leerlingvolgsysteem afname in
leerjaar 1, 2 en 3.
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Ondersteuning vanuit de
mentoren. (Iedere klas
heeft twee mentoren.)
Overleg
ondersteuningsbehoefte
met leerling, ouders,
externe hulpverleners etc.
Vakhulp op aanvraag.
(Altijd kortdurend.)
Weerbaarheids-trainingen
(Rots & Water, SOVAtraining, faalangstreductie,
examenvoorbereiding.)
Leerlingbegeleider
(onderbouw)
Kleine klassen

Ondersteuningscoördinator,
teamleiders, OOMbegeleiders.

Scholingen individueel en op
teamniveau.
Onderwijsassistent voor
opvang leerlingen en in
praktijklessen BB hv-heid en
techniek.
Extra begeleiding (inmiddels
op afroep) voor leerlingen
korter dan 6 jaar in Nederland
Boeken om professionaliteit
docenten/mentoren te
vergroten. Hulpmiddelen om
bijv. groepsvorming te
versterken.
CITO leerlingvolgsysteem
afname in leerjaar 1, 2 en 3
Ingekochte individuele testen
en toetsen naar behoefte.
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2. Overzicht van de ontvangen middelen
Clusius College Alkmaar
Type middelen
Middelen voor lichte ondersteuning
Middelen voor extra ondersteuning
Middelen ontwikkelagenda passend onderwijs
Middelen verzuimpreventie
Totaal

Budget in 2019
€ 457.230
€ 74.193
€ 35.100
€ 3.786
€ 570.310

Clusius College Heerhugowaard
Type middelen
Middelen voor lichte ondersteuning
Middelen voor extra ondersteuning
Middelen ontwikkelagenda passend onderwijs
Middelen verzuimpreventie
Nieuwkomers
Totaal

Budget in 2019
€ 364.810
€ 90.684
€ 30.156
€ 3.264
€ 34.845
€ 523.759

Inzet middelen voor lichte ondersteuning (voor jongeren in het vmbo en nieuwkomers)
Categorie
Bovenschoolse
uitgaven
Ondersteuning
individuele leerling
door eigen
organisatie &
kleinere klassen

Geschat percentage van
ondersteuningsmiddelen
20%
77 %

Toelichting Alkmaar
Ten gunste van centraal
budget
Ondersteuning vanuit de
mentor (twee
mentoruren/week) en de
vakdocenten aan de
leerlingen.
Overleg
ondersteuningsbehoefte
met leerling, ouders,
externe hulpverleners etc.
Pre-teaching
Vakhulplessen die
wekelijks worden
aangeboden door de
vakleerkracht.
Weerbaarheidstrainingen
(Rots & Water, SOVAtraining, faalangst,
examenvoorbereiding.
Leerlingbegeleider in
onderbouw en bovenbouw.

Toelichting
Heerhugowaard
Ten gunste van centraal
budget
Ondersteuning vanuit
de mentoren. (Iedere
klas heeft twee
mentoren.)
Overleg
ondersteuningsbehoefte
met leerling, ouders,
externe hulpverleners
etc.
Vakhulp op aanvraag.
(Altijd kortdurend.)
Weerbaarheidstrainingen (Rots &
Water, SOVA-training,
faalangstreductie,
examenvoorbereiding.)
Leerlingbegeleider
(onderbouw)
Kleine klassen

Kleinere BB klassen en
praktijkgroepen
Ondersteuning
van specifieke
doelgroepen

1%
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Ondersteuning van externe
partij bij de warme
overdrachten nieuwe
leerlingen klas 1.

N.v.t.
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Coördinatie en
organisatie

Professionalisering
en training

2% OCO
1% leerlingbegeleiders
2% teamleiders
Totaal: 5%
10%

Ondersteuningscoördinator,
teamleiders,
leerlingbegeleiders
Intern: door
trajectbegeleiders OOM
(individueel of in kleine
groepen)
Extern: groepsvorming &
gedragsverwachtingen
volledige docententeam,
individuele scholing. Bij
scholingsaanbod door
SWV-NKL wordt
gefaciliteerd in tijd.
Scholing pedagogische
conciërges.
Onderwijsassistent in de
onderbouw BB

Ondersteuningscoördinator,
teamleiders, OOMbegeleiders
Intern: door begeleider
(coaching docenten,
observaties van lessen,
leerlingen, klassen).
Scholingen individueel
en op teamniveau.

Meer handen in de
klas

3%

Versterkte
leerroute
nieuwkomers

n.v.t.

Materieel

2%

Boeken om professionaliteit
docenten/mentoren te
vergroten

Overig, namelijk:

2%

CITO leerlingvolgsysteem
afname in leerjaar 1, 2 en 3

Onderwijsassistent voor
opvang leerlingen en in
praktijklessen BB hvheid en techniek.
Extra begeleiding
(inmiddels op afroep)
voor leerlingen korter
dan 6 jaar in Nederland.
Boeken om
professionaliteit
docenten/mentoren te
vergroten.
Hulpmiddelen om bijv.
groepsvorming te
versterken.
CITO
leerlingvolgsysteem
afname in leerjaar 1, 2
en 3.
Ingekochte individuele
testen en toetsen naar
behoefte.

Inzet middelen voor extra ondersteuning (voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte)
Categorie
Bovenschoolse
uitgaven
Ondersteuning
individuele leerling
door eigen
organisatie

Ondersteuning
individuele leerling
door inhuur
externen
Coördinatie en
organisatie
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Geschat % van
ondersteuningsmiddelen
1%
64%

Toelichting Alkmaar
Individueel arrangement
aangeboden aan 1 leerling
Trajectbegeleiders (inzet in
de OOM en in de klassen),
leerlingbegeleiders en
ondersteuningscoördinator.

N.v.t.

20%

Ondersteuningscoördinator,
teamleiders

Toelichting
Heerhugowaard
Individueel arrangement
aangeboden aan 1 leerling
OOM-begeleiders (inzet in
de OOM en in de
klassen),
leerlingbegeleiders en
ondersteuningscoördinator.
1 leerling

Ondersteuningscoördinator, MT
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Professionalisering
en training

7%

Bijscholing
trajectbegeleider,
leerlingbegeleiders en
ondersteuningscoördinator

Versterkte
leerroute
nieuwkomers

N.v.t.

Materieel

2%

Leer-/ondersteunings
middelen voor leerlingen in
de OOM.
Boeken om professionaliteit
trajectbegeleiders en
docenten/mentoren te
vergroten.

Overig, namelijk:

6%

Facilitering in tijd voor
bijeenkomsten
(trajectbegeleider,
ondersteuningscoördinator
en themabijeenkomsten)
georganiseerd door het
SWV-NKL

Bijscholing OOMbegeleiders,
ondersteuningscoördinator, teamleiders
2 leerlingen in de reguliere
klas, in de taalklas
leerlingen die langer dan 2
jaar in NL zijn en nog niet
kunnen doorstromen
Leer-/ondersteunings
middelen voor leerlingen
in de OOM.
Boeken om
professionaliteit
trajectbegeleiders en
docenten/mentoren te
vergroten.
Facilitering in tijd voor
bijeenkomsten
(trajectbegeleider,
ondersteuningscoördinator
en themabijeenkomsten)
georganiseerd door het
SWV-NKL

Afname
drempelonderzoeken

3. Bereikte resultaten
Clusius College Alkmaar
Type middelen

Middelen voor lichte
ondersteuning

Middelen voor extra
ondersteuning

Hoeveel jongeren hebben
hierdoor passend onderwijs
gekregen?
Sinds Opting-out wordt lichte
ondersteuning niet meer
geregistreerd in EduArte.
In 2019 waren er ongeveer 120
leerlingen die passend onderwijs
werd aangeboden in de vorm van
Lichte en Extra ondersteuning.
Hiervan waren:
- 40 leerlingen met
dyslexieverklaring

- leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte
(Topdossier):
Op 1-1-2019:
Klas 1: 29
Klas 2: 25
Klas 3: 9
Klas 4: 6
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Welke andere resultaten zijn
bereikt?
De eerste helft van het schooljaar
hebben de mentoren van klas 1
een extra mentoruur gekregen
om extra aandacht te kunnen
geven aan de groepsvorming &
gedragsverwachtingen in de klas.
Hierdoor konden de mentoren
meer voor de leerlingen en hun
ouders betekenen. Gebleken is
dat dit voor mentoren prettig is
omdat zij meer contacturen met
hun mentorleerling hebben en
eerder kunnen inspelen op
vragen die er spelen.
De intake van alle leerlingen met
extra ondersteuningsbehoefte
heeft voor de zomervakantie
plaatsgevonden. Niet alle
leerlingen die deze intake hebben
gehad maken (voldoende)
gebruik van de OOM. In
schooljaar ’18-’19 hebben alle
leerlingen met een extra
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Totaal: 69
Op 30-12-2019:
Klas 1: 35
Klas 2: 26
Klas 3: 20
Klas 4: 9

Middelen ontwikkelagenda
passend onderwijs

Gemiddeld 80 leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte.
Het betreft een eerste en een
tweede klas. Totaal 34 leerlingen.
Samenwerking school-SWV-J&G
coach: periodiek overleg met de
3 partijen

Middelen verzuimpreventie

Uitvoeren verzuimbeleid,
organiseren van preventieve
verzuimgesprekken door de LPA,
inzet JGZ-team.
Wat betreft de thuiszittende
leerlingen; het op een juiste
manier
registreren/melden/uitvoeren van
acties richting LPA, JGZ-team en
samenwerkingsverband
(thuiszitterslijst bijhouden en
periodiek bespreken met de
consulent)
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ondersteuningsbehoefte een
Topdossier gekregen. In
schooljaar ’19-’20 hebben we
alleen een Topdossier gemaakt
voor de leerlingen die uitstromen
naar VSO of PRO. Er is een
eenvoudig “start OPP” ontwikkeld
waarmee sinds schooljaar 20192020 gewerkt wordt.
Doorontwikkeling basisklas
(zelfevaluatie is leidend hierin).
Mentoren zijn
vaardiger/professioneler
geworden in de ondersteuning
van de leerlingen en het houden
van de oudergesprekken.
Samenwerking met PRO de
Viaan (Pilot) zal worden
geëvalueerd.
Het organiseren van aanvullende
toetsing van leerlingen uit deze
klassen waarvan getwijfeld wordt
of vmbo-BB haalbaar is. Dit
waren onderzoeken die door
SOS zijn uitgevoerd (NIO) en
door ons zelf
(Drempelonderzoeken).
De samenwerking met de
verschillende externe partijen
komt steeds meer van de grond.
Eén verzuimmedewerker neemt
deel aan de bijeenkomsten voor
verzuimmedewerkers die worden
georganiseerd bij het SWV-NKL.
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Clusius College Heerhugowaard
Type middelen

Middelen voor lichte
ondersteuning

Middelen voor extra
ondersteuning

Middelen ontwikkelagenda
passend onderwijs

Middelen verzuimpreventie

Hoeveel jongeren hebben
hierdoor passend onderwijs
gekregen?
Sinds Opting-out wordt lichte
ondersteuning niet meer
geregistreerd in EduArte.
In 2019 hebben bijna alle
leerlingen (300) passend
onderwijs aangeboden gekregen.
(40 leerlingen met
dyslexieverklaring.)
Gemiddeld 80 leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte.

Alle leerlingen op school. Dit
omdat de ontwikkelagenda is
gericht op ondersteuning en
ontwikkeling van docenten. De
wisselwerking tussen OOM en
docenten optimaliseren.
Uitvoeren verzuimbeleid,
organiseren van preventieve
verzuimgesprekken door de LPA,
inzet JGZ-team.

Welke andere resultaten zijn
bereikt?
Vanuit de onderbouw wordt een
doorstroom (met voldoende
resultaat) naar de bovenbouw
gerealiseerd. Leerlingen zijn in
staat een diploma te halen en het
sociaal emotioneel welbevinden
van leerlingen is veelal goed.
De intake van alle leerlingen met
extra ondersteuningsbehoefte
heeft voor de zomervakantie
plaatsgevonden. Niet alle
leerlingen die deze intake hebben
gehad maken (voldoende)
gebruik van de OOM. In
schooljaar ’18-’19 hebben alle
leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte een
Topdossier gekregen. In
schooljaar ’19-’20 hebben we
alleen een Topdossier gemaakt
voor de leerlingen die uitstromen
naar VSO of PRO. Er is een
eenvoudig “start OPP” ontwikkeld
waarmee sinds schooljaar 20192020 gewerkt wordt.
Dit gebeurt nu vooral door inzet
van een begeleider met expertise
op pedagogisch en didactisch
gebied. Tevens update van
bijvoorbeeld
lesobservatieformulieren.
De samenwerking met de
verschillende externe partijen is
goed.

Wat betreft de thuiszittende
leerlingen: het op een juiste
manier
registreren/melden/uitvoeren van
acties richting LPA, JGZ-team en
samenwerkingsverband
(thuiszitterslijst bijhouden en
periodiek bespreken met de
consulent)
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4. Ontwikkelingen, kansen en risico’s
Specifieke ontwikkelingen of veranderingen van het afgelopen jaar Alkmaar:
 Toename van het aantal leerlingen dat niet in staat is om naar school te komen
(thuiszitters). In 2019 betrof dit 5 leerlingen waarvan bij 1 sprake was van school weigeren
en bij 4 sprake was van psychische/psychiatrische problematiek.
 Leerlingen die wachten op een plek in het VSO en een aangepast rooster hebben.
Zij werkten dagelijks een aantal uren in de OOM of er waren andere afspraken gemaakt om
het schoolwerk te kunnen doen.
 Leerlingen met lichamelijke en/of psychische klachten: deze hadden een aangepast rooster
en werkten meerdere dagen of dagdelen in de OOM. In 2019 betrof dit 4 leerlingen.
Hiervan waren 2 leerlingen dreigende thuiszitters.
 Uitstroom naar praktijkschool van leerlingen waarvan het BL-niveau te hoog was. Dit betrof
1 leerling uit klas 2.
 Instroom van praktijkschool naar Clusius College. Dit betrof één leerling uit klas 1.
 Grotere uitstroom naar het VSO van kinderen die het regulier onderwijs niet aan kunnen.
Dit betrof 5 leerlingen.
 Geen instroom van VSO naar Clusius College.
 Gebruikmaken van externe ondersteuning van de OBD en het HIT-team. Daarbij ook
gebruikmakend van KPN-Klassecontact. Dit betrof 4 leerlingen.
 Grotere instroom van leerlingen vanuit het SBAO/PO met een extra
ondersteuningsbehoefte die snel zijn uitgevallen. Eén leerling was aangemeld op het
Clusius College tegen het advies van het PO in (advies was VSO). Deze leerling is direct
na de zomervakantie gestart met een CLEO traject van 6 maanden en uitgestroomd naar
het VSO. Eén leerling is ingestroomd vanuit het SBAO en na 4 maanden uitgestroomd naar
het VSO.
 Veel mdo’s/mdo-t’s waarbij ook de consulent Passend Onderwijs vanuit het SWV betrokken
is geweest.
 Implementatie van Topdossier. Dit proces heeft veel inzet van de trajectbegeleiders
gevraagd (scholing, werken met Topdossier, betrekken van ouders bij de veranderde
manier van werken, technische problemen welke vertragend hebben gewerkt) wat ten
koste is gegaan van de directe begeleiding van de leerlingen en het werkplezier van de
trajectbegeleiders.
 Doorontwikkeling Basisklas door van een “zelfevaluatie”, geïnitieerd door het
Samenwerkingsverband NKL en de werkgroep “Zelfevaluatie”, gericht op een
doorontwikkeling van de “basisklas”. Het rapport inclusief conclusies is in ditzelfde
schooljaar gereedgekomen. De aanbevelingen zijn verwerkt in een plan van aanpak.
In 2019-2020 zal een start gemaakt worden met de uitvoering van de aanbevelingen die
hierin genoemd zijn. Eind schooljaar 2019-2020 zal dit geëvalueerd worden door middel
van de PDCA-cyclus. In 2017 zijn we gestart met een “basisklas” met als doelgroep
leerlingen die moeite hebben met de overgang van de po-structuur naar het vo, met
onvoldoende schoolse vaardigheden en/of grote leerachterstanden op het gebied van
begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen en/of motorisch onvoldoende ontwikkeld zijn.
De basisklas leidt toe tot de reguliere bovenbouw waarbij de kinderen kansrijk zijn voor het
behalen van het diploma en waar nodig toe leidt tot uitstroom naar het praktijkonderwijs.
 Onderzoeken uitbreiding formatie trajectbegeleiders in de OOM.
Specifieke ontwikkelingen of veranderingen van het afgelopen jaar Heerhugowaard:
 Toename van het aantal leerlingen dat niet in staat is om naar school te komen
(thuiszitters). (Voorheen geen of 1 leerling, nu 3 tot 5 leerlingen).
 Leerlingen die wachten op een plek in het VSO en een aangepast rooster hebben.
Zij werkten dagelijks een aantal uren in de OOM of er waren andere afspraken gemaakt om
het schoolwerk te kunnen doen.
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Leerlingen met lichamelijke en/of psychische klachten: deze hadden een aangepast rooster
en werkten meerdere dagen of dagdelen in de OOM. Hierbij is het soms ook wachten op
hulpverlening.
Uitstroom naar praktijkschool van leerlingen waarvan het BB-niveau te hoog was.
Grotere uitstroom naar het VSO van kinderen die het regulier onderwijs niet aan kunnen.
Grotere instroom van leerlingen vanuit het SBAO/PO met een extra
ondersteuningsbehoefte die snel zijn uitgevallen.
Veel mdo’s/mdo-t’s waarbij ook de consulent Passend Onderwijs vanuit het SWV betrokken
is geweest.
Implementatie van Topdossier. Dit proces heeft veel inzet van de trajectbegeleiders
gevraagd (scholing, werken met Topdossier, betrekken van ouders bij de veranderde
manier van werken, technische problemen welke vertragend hebben gewerkt) wat ten
koste is gegaan van de directe begeleiding van de leerlingen en het werkplezier van de
trajectbegeleiders.
Het vraagt veel tijd om bij ouders/verzorgers voldoende draagvlak/acceptatie te creëren.
Er lijkt een toename te zijn van ‘grootstedelijke problematiek’; school signaleert meer
drugsgebruik en kleine criminaliteit.

Kansen en risico’s:
Passend Onderwijs vraagt veel van de lesgevenden. De vestigingen bieden alleen vmbo aan en er
is een toename van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit vraagt veel
deskundigheid van docenten, begeleiders en management en heeft verloop tot gevolg.
Op de vestiging is (gelukkig) nog geen sprake van een tekort aan docenten, maar het zal ook onze
school kunnen treffen. Bij een tekort aan docenten zal er druk op de kwaliteit van het onderwijs
ontstaan en zal er nauwelijks tijd zijn voor kwaliteitsverbetering. Het team zal vooral gericht zijn op
het draaiende houden van de school of opleiding. Passend Onderwijs moet niet als last maar als
een uitdaging gezien en gevoeld gaan worden. We zullen moeten blijven investeren in een
professionele ontwikkeling van alle betrokkenen bij het onderwijs met voldoende faciliteiten om het
werk goed te kunnen uitvoeren.
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Clusius College Amsterdam – Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

1. Introductie passend onderwijs en ambitie
Het schoolbestuur is, vanuit het Clusius College Amsterdam, aangesloten bij het
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. De ambitie van het
Samenwerkingsverband voor de komende periode zijn in het Ondersteuningsplan 2019-2023 in
vier programmalijnen ondergebracht:
1.
2.
3.
4.

Focus op preventie op school, in de klas
In stand houden van een samenhangend netwerk van voorzieningen
Soepele overstappen binnen het onderwijs
Het Samenwerkingsverband: een kennisintensieve netwerkorganisatie

2. Overzicht van de ontvangen middelen
Type middelen
Middelen voor lichte ondersteuning
Middelen voor extra ondersteuning
Middelen ontwikkelagenda passend onderwijs
Middelen verzuimpreventie
Overige middelen
Totaal

Budget in 2019
€ 51.330
€ 10.000
€ 8.000 + € 6.000 extra innovatie
€ 75.330

Inzet middelen voor lichte ondersteuning (voor jongeren in het vmbo en nieuwkomers)
Categorie
Bovenschoolse uitgaven
Ondersteuning individuele
leerling door eigen organisatie
Ondersteuning individuele
leerling door inhuur externen
Professionalisering en training
Kleinere klassen

Geschat percentage van
ondersteuningsmiddelen

Toelichting

25%

RT, begeleiding/ training R&W

5%

Training/coaching

10%

R&W training/alles is liefde
training
Het streven is maximaal 20
leerlingen. Op die manier
kunnen we persoonlijke
begeleiding en aandacht
bieden. Daarnaast geven we in
de klas les op verschillende
niveaus (basis leerlingen
kunnen bijvoorbeeld een
aantal vakken op kader volgen
en examineren).

50%

Inzet middelen voor extra ondersteuning (voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte)
Categorie
Bovenschoolse uitgaven
Ondersteuning van specifieke
doelgroepen
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Geschat percentage van
ondersteuningsmiddelen
10%
10%

Toelichting
Tijdelijke plaatsing
tussenvoorziening
Huiswerkklas/sociaal
emotionele ondersteuning
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Voor de werkwijze van de school wat betreft passend onderwijs wordt verwezen naar het
schoolondersteuningsprofiel:
https://www.clusius.nl/Files/Files/bestanden/schoolondersteuningsprofiel/Schoolondersteuningspro
fiel-Amsterdam-vmbo.pdf
De ouders ontvangen informatie van onze ondersteuning via de website van het Clusius College:
www.clusius.nl

3. Bereikte resultaten
Type middelen

Middelen voor extra
ondersteuning

Middelen ontwikkelagenda
passend onderwijs
Overige middelen

Hoeveel jongeren hebben
hierdoor passend onderwijs
gekregen?
294 (alle leerlingen)

36 leerlingen
Alle leerlingen

Welke resultaten zijn bereikt?

Steunlessen/activiteiten op
sociaal emotioneel gebied/
dyslexie/dyscalculie/extra taalrekenlessen
Door trajectklas minder zijuitstroom
Meer kennis en coördinatie door
zorgcoördinator

4. Ontwikkelingen, kansen en risico’s
De verdere ontwikkelingen rond LWOO zijn in Amsterdam nog onzeker, het is nog niet duidelijk
welke invloed dit zal hebben op de hoeveelheid ondersteuningsgelden. Dit is een risico voor de
school.
De ontwikkeling van het terugplaatsen van SVO naar VO kan kansen bieden, mits de
ondersteuning (lees: middelen) toereikend zijn. De extra gelden die we ontvangen voor de
trajectklas biedt weer veel kansen omdat hierdoor afstroom en uitstroom wordt voorkomen. Hoe dit
vorm te geven na afloop van de aanvullende subsidie is nog een vraag.
Het inspectierapport van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen is terug te vinden op:
https://www.swvadam.nl/over-ons/begrotingen-jaarverslagen-anbi
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Clusius College Castricum – Samenwerkingsverband Midden-Kennemerland

1. Introductie passend onderwijs en ambitie
Het Clusius College Castricum onderscheidt basisondersteuning en extra ondersteuning voor
leerlingen. In de interne trajectvoorziening kan gedurende lange periode intensieve ondersteuning
geboden worden in samenwerking met het zorgadviesteam waarin ook een externe deskundige
adviseert. In nauwe samenwerking met de consulent Passend Onderwijs wordt gemonitord hoe we
ons Passend Onderwijs uitvoeren en waar we nog een verdiepingsslag in kunnen aanbrengen.

2. Overzicht van de ontvangen middelen

Zorgcoördinator
Interne trajectvoorziening
Doorbetaling SWC
Totaal

€
€
€
€

Bedrag
15.000
61.500
1.541.105
1.617.605

Inzet middelen
Zorgcoördinator
Begeleider A
Begeleider B
Vervanging zwangerschapsverlof mei tot september
Vervanging september t/m half oktober
Vervanging november en december
Basisberoepsgerichte leerweg en kleine klassen
Basis zelfstandig bovenbouw
Zorgcoördinatie directie
Inzet mentoren (5094 taakuren)
Trainingen: sova en frt (376 taakuren)
Leercoach (80 taakuren)
Coördinator dyslexie (420 taakuren)
Coördinator dyscalculie en ernstige rekenproblemen (400
taakuren)
Studie-uren leerjaar 1
Ingekochte uren schoolmaatschappelijk werk uit eigen formatie
Cursussen medewerkers i.v.m. pedagogische professionalisering
Totaal

Fte

Kosten
1
1,9
0,6
0,8
1
0,4

€ 70.083
€ 133.158
€ 42.050
€ 18.502
€ 8.760
€ 4.672

17,2 €1.204.000
4
€ 98.116
0,9
€ 63.075
€ 215.053
€ 15.789
€ 2.155
€ 17.731
€ 16.887
€ 20.212
€ 33.800
€ 11.444
€1.975.487

3. Bereikte resultaten
Lichte ondersteuning (in de klas)
Het Clusius College Castricum biedt ondersteuning (basis en basisplusondersteuning zien wij als
basiszorg) voor alle leerlingen. Deze ondersteuning is breed verankerd in de school (voorbeelden
zijn: mentor(en) per klas, mentoruur en begeleidingsuur, klassengrootte afgestemd op de leerweg).
Ook maken we in leerjaar 3 en 4 gebruik van de voorziening
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Basis Zelfstandig, leerlingen die in een vast lokaal met het principe ‘minder handen voor de klas’
toewerken naar het diploma.
Extra ondersteuning (buiten de klas)
Interne trajectvoorziening (ITV) van waaruit de leerlingbegeleiding gecoördineerd wordt en
plaatsvindt. Denk aan gesprekken met ouders en leerlingen, ondersteuning van vakdocenten en
mentoren, extra inzet van de J&G-coach. De ITV wordt begeleid door pedagogen met ervaring als
docent of begeleider. De begeleiding is meer gericht op het versterken van positief leergedrag dan
leerstofinhoud. De didactische begeleiding vindt plaats met de hulp van vakdocenten en een
vrijwilliger.
Aantal leerlingen met dossier:
ZAT bespreekleerlingen 2018-2019
Leerjaar 1: 14
Leerjaar 2: 24
Leerjaar 3: 30
Leerjaar 4: 16
Grove verdeling van type ondersteuningsbehoefte over de aantallen
Leerlingen ITV-intensief: 19
Leerlingen ITV-licht:
38
Leerlingbegeleiding:
Leerjaar 1: 18 (lj 1: 2, lj 2:6, lj 3: 7, lj 4: 4)
Leerjaar 2: 17
Leerjaar 3: 12
Leerjaar 4: 5
4. Ontwikkelingen, kansen en risico’s
Veranderingen en ontwikkelingen afgelopen jaar
 Inhoud van de onderwijs-op-maat voorziening ‘basis zelfstandig’; zowel cognitief als
begeleiding is opnieuw vormgegeven volgens vastgesteld werkplan. Het slagingspercentage
van deze onderwijsvoorziening is tot nu toe altijd 100% geweest.
 Nieuwe leerlingbegeleiders; inhoud van de ondersteuning is kritisch tegen het licht
gehouden.
 Eigenaarschap mentoren vergroten; mentoren stappen rechtstreeks naar ondersteuning,
teamleider wordt wel geïnformeerd.
 Verkennen van het ‘Topdossier’ en gebruik maken van “de brievenbusfunctie” in verband met
aanvragen toelaatbaarheidsverklaring.
 Stroomschema ondersteuning en het verzuimprotocol zijn geëvalueerd en opnieuw
vastgesteld.
 Meldcode en handelen bij ernstige signalen is met het Bestuur & Ondersteunende afdelingen
(B&O) opgepakt om te komen tot een Clusiusbreed (gezamenlijk) document.
 Nauw overleg met politie, wethouders en ambtenaar gemeente Castricum e.o.
Knelpunten
 Handelingsverlegenheid m.b.t. aantal leerlingen neemt toe.
In schooljaar 2019 vijftien leerlingen (5 lj 1, 6 lj 2, 3, lj 3, 1 lj 4) verwezen naar het VSO, één
leerling van leerjaar 4 is uitgestroomd naar het BAP en één leerling is verwijderd en geplaatst
op een andere school. Met betrekking tot de verwijdering heeft de
Onderwijsgeschillencommissie ons in het gelijk gesteld.
Geïntegreerd jaardocument 2019
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Te weinig passendonderwijsvoorzieningen binnen ons SWV die leerlingen beter kunnen
helpen, het aanbod binnen ons samenwerkingsverband voor VSO (alleen Heliomare) heeft te
weinig capaciteit om leerlingen op te vangen. Voor de overige voorzieningen (OPDC,
diagnostische klas) zijn we afhankelijk van de plekken in andere samenwerkingsverbanden.
De functie van Het Molenduin wordt o.i. niet voldoende benut voor een passend aanbod (ook
diagnostische klas?).
We moeten voorkomen dat leerlingen met gestapelde problematiek, waarbij de
gedragscomponent overheersend is, in het VSO terecht komen. Zij beïnvloeden de
beeldvorming van het VSO negatief en dat doet geen recht aan de leerlingen en ouders die
baat hebben bij deze onderwijsvoorziening.
Een ‘internaat’, een geïntegreerde onderwijsvoorziening met voor- en naschoolse opvang,
inclusieve hulpverlening en actieve rol ouders kan meer recht doen aan de hulpvraag van veel
jongeren, mogelijk biedt dit meer ondersteuning dan alle tijdelijke externe trajecten waarbij
leerlingen de school en omgeving uitgaan.
Doorzettingsmacht en -kracht hulpverlening inclusief wachtlijsten neemt af.
De wachttijd voor efficiënte hulp neemt toe, dit is inmiddels ook aangekaart bij de wethouders.
Leerlingen zijn gebaat bij snelle interventie. Een mogelijke oplossing zou de uitbreiding van
SMW (1e lijn zorg) kunnen zijn, om zodoende gedurende de wachttijd toch ondersteuning aan
leerlingen en ouders te kunnen geven.
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Clusius College Grootebroek en Hoorn – Samenwerkingsverband West-Friesland

1. Introductie passend onderwijs en ambitie
Niet iedere leerling kan de opleiding zonder extra hulp en ondersteuning volgen. In het vmbo is de
ondersteuning van leerlingen dan ook een belangrijke pijler van het onderwijs. Bij de aanmelding
wordt daarom eerst gekeken welke (extra) ondersteuning voor een leerling nodig is om de
opleiding met succes te kunnen doorlopen. Vervolgens wordt aan de hand van deze inventarisatie
beoordeeld of het Clusius College in staat is aan de hulpvraag van de leerling te voldoen.
Met andere woorden, of de school over voldoende mogelijkheden en expertise beschikt om de
leerling met succes te kunnen begeleiden. Indien nodig zal bij die afweging gebruik gemaakt
worden van de ondersteuning van bijvoorbeeld de mogelijkheden die het samenwerkingsverband
West-Friesland biedt. Ondersteuning is niet alleen gericht op het aanpakken van aanwezige en
optredende problemen, maar richt zich ook op het voorkomen ervan. Op deze manier geeft de
school ook op preventieve wijze gestalte aan de ondersteuning.

2. Overzicht van de ontvangen middelen
Grootebroek
Type middelen
Middelen voor lichte ondersteuning
Middelen voor extra ondersteuning
Totaal

Budget in 2019
€ 202.213
€ 95.100
€ 297.313

Inzet middelen lichte ondersteuning
Categorie
Ondersteuning individuele
leerling door eigen organisatie
Ondersteuning van specifieke
doelgroepen
Coördinatie en organisatie

Percentage van
ondersteuningsmiddelen
€ 34.000 / € 202.213 =
16,8%
€ 13.600 / € 202.213 =
6,7%
€ 14.000 / € 202.213 =
6,9%

Professionalisering en training

€ 2.000 / € 202.213 = 1%

Kleinere klassen

€ 202.213 – € 34.000 –
€ 13.600 -- € 14.000 –
€ 2.000 = € 138.613
= restant = 68,5 % v/h
budget voor lichte
ondersteuning.
Afschrijving 5 PC’s in
OOM = € 1.000 = 0,5%

Materieel
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Toelichting
Vakhulp leerlingen door 13 docenten,
wekelijks 1 lesuur = 0,5 fte = € 34.000
Onderbouw: 1 uur Sova/week met 5
docenten = 0,2 fte = € 13.600
Salaris ondersteuningscoördinator en
leerlingbegeleider = € 56.000 wordt voor
1/4 ingezet op lichte ondersteuning en voor
3/4 op extra ondersteuning
Scholing kanjertrainers en faalangstreductie
trainer totaal € 2.000
180 leerlingen in 11 i.p.v. 8 groepen = 3
groepen meer = 3 x 1,2 fte meer = 3,6 x
€ 68.000 = € 244.800 (81,9% van het
totale budget)

Apparatuur voor o.a. voorleessoftware
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Inzet middelen voor extra ondersteuning (voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte)
Categorie
Ondersteuning individuele
leerling door eigen organisatie
Coördinatie en organisatie
Kleinere klassen

Percentage van
ondersteuningsmiddelen

€ 42.000 / € 95.100 =
44,2 %
€ 95.100 – € 42.000 =
€ 53.100 = Restant =
55,8% v/h budget extra
ondersteuning

Toelichting
Leerlingbegeleider – zie coördinatie en
organisatie hierboven.
Kosten coördinator
180 leerlingen in 11 i.p.v. 8 groepen = 3
groepen meer = 3 x 1,2 fte meer = 3,6 x
€ 68.000 = € 244.800 (81,9% van het
totale budget)

Hoorn

3. Bereikte resultaten
Grootebroek
Type middelen

Middelen voor lichte
ondersteuning
Middelen voor extra
ondersteuning
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Hoeveel jongeren hebben
hierdoor passend
onderwijs gekregen?
Ongeveer 70 leerlingen
55 leerlingen. Zij hebben
een individueel
handelingsplan

Welke andere resultaten zijn bereikt?

Leerlingen die baat hebben bij kleine
klassen
Leerlingbegeleider is hiervoor 3 dagen
aanwezig en
ondersteuningscoördinator doet overige
2 dagen extra begeleiding waar dit
nodig is.
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Hoorn
Verdeling van type ondersteuningsbehoefte over het aantal leerlingen in het vmbo
Breedte ondersteuning
Leerlingen met OPP
Leerlingen met time-outkaart
Kluisje in het Bolwerk
Bolwerk als pauze plek
Medicijnen in Bolwerk
Software ondersteuning
i.v.m. dyslexie
Aangepast rooster
ASS problematiek
TOS
DCD
ADHD/ ADD
Diverse problematiek
1 gezin 1 plan waar
ondersteuning aanschuift
Transitie coach vanuit SWV
Diepte ondersteuning
Traject bij TCO (SWV)
Extern geplaatst via SWV
Leerlingen waar
schoolmaatschappelijk
werker bij betrokken is

Leerjaar 1
35
13
10
1
13
31

Leerjaar 2
26
24
8
5
11

Leerjaar 3
22
19
4
5
2
15

Leerjaar 4
11
9
1
1
3
10

13
2
21
9
1

10
2
1
15
7
5

3
10
1
1
8
5
5

10
2
8
6
7

1

4

2

3

1
1

10
4
5

5
4
4

8
2
3

4. Ontwikkelingen, kansen en risico’s
Grootebroek
Kansen: Deelname aan schakelklas. Dit is een kansklas voor leerlingen uit het SBO die met extra
ondersteuning niet hoeven door te stromen naar het VSO, maar de kans krijgen op het VO. Dit is
een samenwerking tussen drie scholen: Praktijkschool, Martinuscollege en Clusius College.
Hoorn
Alle leerlingen met een vmbo-advies zijn toelaatbaar. Wij hebben veel te maken met gestapelde
problematiek. Denkend aan kinderen met een zorgelijke thuissituatie, multi-diagnostiek en
gedragsproblematiek. Veel van die leerlingen stromen uiteindelijk af doordat de problematiek te
zwaar blijkt voor regulier onderwijs of doordat zij wegens lichamelijke beperking niet in staat zijn
een diploma te halen. Een ondersteuningsteam en ondersteuningslokaal voor vmbo en mbo.
Knelpunten Passend Onderwijs vmbo
 Alle leerlingen met een vmbo-advies zijn in principe toelaatbaar. Ook de leerlingen met heel
grote ondersteuningsbehoeften.
 Handelingsverlegenheid bij (startende) docenten in de omgang met leerlingen met
gestapelde problematiek.
 Lange wachtlijsten bij de hulpverlening.
 Financiën zijn een beperkende factor. Minder geld vanuit de overheid en vanuit het SWV
zorgen voor een herstructurering van het huidige ondersteuningsteam.
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Clusius College Purmerend – Samenwerkingsverband Waterland

1. Introductie passend onderwijs en ambitie
De missie van het SWV VO Waterland ‘Passend onderwijs, (zoveel mogelijk thuisnabij) voor elke
leerling’ komt voort uit de visie dat elke leerling recht heeft op een optimale en ononderbroken
leerontwikkeling, waarbij de leerling zich goed voelt en met respect en waardering behandeld
wordt. Passend onderwijs, zo veel mogelijk thuisnabij, geeft daar het beste uitzicht op.
Kernbegrippen hierbij zijn:
 Samenwerking, waarbij ieder respect heeft voor de aanvullende kwaliteiten en de eigen
identiteit van elke samenwerkingspartner.
 Innovatie, om de samenwerking rondom leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zo
effectief als mogelijk te maken.
 Kwaliteit, door te leren van elkaar.
Ambitie
Voor de leerlingen:
Iedere leerling gaat naar school (geen thuiszitters of leerlingen tussen wal en schip), iedere leerling
volgt onderwijs op de juiste plaats (zoveel mogelijk thuisnabij) en met een passend
onderwijsaanbod en er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het talent van iedere leerling.
Voor de schoolbesturen:
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van alle leerlingen, de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorgplicht, de samenwerking tussen, in en om de
scholen, het versterken van het primaire proces en de professionaliteit van de docenten en van de
basisondersteuningsvaardigheden van de scholen en het versterken van de positie van
ouders/verzorgers.

2. Overzicht van de ontvangen middelen
2019
Versterken basisondersteuning
Bijdrage coördinatie zorg
Arrangementen
Verzuimbeleid & -registratie
Preventieve ondersteuning nieuwe 1e jaars
Totaal

€
€
€
€
€
€

31.590
10.741
28.587
13.095
3.767
87.780

waarvan uit:
18-19 (7/12) 19-20 (5/12)
€
€
€
€
€
€

19.110
6.575
17.364
8.022
51.071

€
€
€
€
€
€

12.480
4.166
11.223
5.073
3.767
36.709

De € 11.223 voor 2019-2020 bij de arrangementen is een voor het Clusius College Purmerend bij
het SWV gereserveerd bedrag, waar in 2019 nog geen gebruik van is gemaakt.

3. Bereikte resultaten
Versterken basisondersteuning - Structuurklas
De middelen zijn beschikbaar gesteld voor het op een innovatieve wijze versterken van de
basisondersteuning binnen de school, met als primaire doel de uitstroom naar VSO terug te
brengen.
Het gaat hierbij om leerlingen met bijvoorbeeld:
 Psychiatrische problematiek (ADHD, ADD, ASS, angststoornissen, etc.)
 Somatische problematiek
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Opvoedingsproblematiek
Verslaving
Instabiele thuissituatie

Het Clusius College Purmerend heeft deze middelen in 2019 besteed aan de begeleiding van de
leerlingen die in 2018-2019 in het examenjaar van de ‘structuurklas’ zaten. Dit was een extra klas
waarin tien leerlingen geplaatst waren die veel verzuimden of dreigden uit te vallen naar andere
typen onderwijs. Alle tien leerlingen zijn geslaagd.
2018-2019 "structuurklas"

Fte

Kosten

Inzet docenten in FTE

0,65

€

42.626

Inzet onderwijs assistent

0,10

€

2.602

Inzet BPO

0,20

€

14.339

Inzet RT

0,10

€

6.558

Totale inzet in 2018-2019

€

66.124

Hiervan drukt 7/12 deel op 2019

€

38.572

Versterken basisondersteuning - OOM
Vanaf augustus 2019 heeft het Clusius College Purmerend een Onderwijs Op Maat (OOM).
De OOM is dagelijks geopend van 8:00 tot 17:00 en op de vrijdag van 8:00 tot 13:00 uur.
De werkwijze verschilt per doelgroep. Er zijn computers aanwezig waar leerlingen hun toetsen op
kunnen afluisteren. Verder zijn er werkplekken voor maximaal vijftien leerlingen. Drie middagen per
week kunnen leerlingen terecht op de OOM voor huiswerkbegeleiding.
Er zijn groepjes leerlingen die trainingen volgen in het ‘leren leren’, deze worden aangemeld door
ouders en mentoren. De training beslaat zes bijeenkomsten en vindt tweewekelijks plaats.
De training wordt gegeven volgens de methode ‘ik leer leren’, van instituut Thea Adema.
De trainers zijn hiertoe gecertificeerd.
De overige leerlingen die gebruikmaken van de OOM, hebben een maatwerkprogramma.
De intensiteit kan variëren van twee uur per week tot vrijwel de gehele schooldag op de OOM
werken. Indien leerlingen veel tijd doorbrengen op de OOM, dan wordt er dagelijks een kort
logboek bijgehouden. We proberen leerlingen te allen tijde te stimuleren om zoveel mogelijk
reguliere lessen te volgen.
De doelgroep van de OOM betreft:
 Leerlingen die kwetsbaar zijn en moeite hebben met het volgen van lessen in de klas of
leerlingen die een aangepast rooster hebben
 Leerlingen die recht hebben op verklanking van toetsen (wegens o.a. Dyslexie)
 Leerlingen die huiswerkbegeleiding nodig hebben
 Leerlingen die hulp nodig hebben bij het “leren leren”
 Leerlingen die onderwijs krijgen aangeboden als zij geschorst zijn
Alle leerlingen die van de OOM gebruikmaken, hebben een OOM handelingsplan, welke ook in
EduArte terug te vinden is in ‘trajecten’ en wekelijks is er een voortgangsoverleg van de OOM
medewerkers waarvan notulen worden gemaakt en een actielijst wordt bijgehouden.
Op de OOM zijn in totaal vier personen werkzaam voor 0,9 fte, waarvan één onderwijsassistent
welke enkel op de OOM werkzaam is voor 0,5 fte. De zorgcoördinator werkt op de OOM voor 0,1
fte. Verder wordt de OOM nog bemenst door een begeleider Passend Onderwijs (BPO) van het
Samenwerkingsverband (0,1 fte) en een stagiaire van het Clusius (0,2 fte).
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Aantal leerlingen dat gebruikmaakt van de OOM per 18 december 2019:

Maatwerk
Verklanking
Huiswerkbegeleiding
“Leren leren”
Onderwijs bij schorsing

Aantal
19
20
36
12
31

De totale jaarlast voor de OOM is over 2019-2020 als volgt opgebouwd:
2019-2020 "Onderwijs Op Maat"

Fte

Kosten

Inzet onderwijsassistent

0,50

€

13.011

Inzet BPO

0,20

€

14.339

Inzet Stagiaire

0,20

€

2.040

Inzet Zorgcoördinator

0,10

€

6.558

Totale inzet in 2019-2020

€

35.947

Hiervan drukt 5/12 deel op 2019

€

14.978

Samenvatting inzet bij ‘Versterking basisondersteuning’:
Bedrag
Beschikbaar tbv basisondersteuning

€

Totale inzet vanuit 2018-2019

€ -38.572

Totale inzet vanuit 2019-2020

€ -14.978

Verschil

€ -21.960

Toevoeging uit eigen middelen 2019

€

31.590

21.960

Ondersteuning zorgcoördinator
Het Clusius College Purmerend heeft een fulltime leerlingbegeleider (BPO). Deze biedt leerlingen
(indien nodig) intensieve en laagdrempelige begeleiding bij allerlei schoolse
ondersteuningsvragen. Hij vangt onder andere de leerlingen op die wegens angst of depressie de
les niet in kunnen gaan. Ook de Onderwijs Ondersteunings Plannen (OPP) worden door de
leerlingbegeleider opgesteld. De leerlingbegeleider is voor een deel van zijn baan betrokken bij de
OOM (en eerder bij de structuurklas).
Verantwoording inzet bij “Ondersteuning coördinatie zorg”:
Bedrag
Beschikbaar tbv coördinatie zorg

€

10.741

Totale inzet vanuit 2018-2019

€

-8.364

Totale inzet vanuit 2019-2020

€

-5.974

Verschil

€

-3.598

Toevoeging uit eigen middelen 2019

€

3.598

Arrangementen
Het SWV biedt arrangementen (A-, A, A+ en B) om specialistische ondersteuning toe te kunnen
voegen aan de basisondersteuning binnen de reguliere school.
Het arrangementstype hangt af van de ondersteuningsvraag.
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De hoogte van het toe te kennen bedrag hangt samen met de geraamde kosten van het vooraf op
te stellen ontwikkelingsperspectief (OPP), dat is aangevuld met doelen waaraan men wil werken
(plan van aanpak). De verschillende arrangementen zijn gekoppeld aan een maximaal bedrag.
AA
A+
B

Maximaal € 1.600
Maximaal € 2.000
Maximaal € 3.000
Maximaal € 4.000

(als een leerling ook al een aanwijzing op LWOO of PrO heeft)

De arrangementen worden per schooljaar toegekend (en dus niet per kalenderjaar).
De arrangementen worden in termijnen uitgekeerd aan de scholen. De verantwoording op de
inhoud vindt plaats binnen het SWV door een aanvraag te koppelen aan het eerder genoemde
plan van aanpak (OPP + aanvullende doelen) en het aanleveren van een evaluatie van het plan na
afloop.
18-19 (7/12)
€

Arrangementen

19-20 (5/12)

17.364 €

11.223

Het aantal leerlingen dat in 2018-2019 een arrangement toegewezen heeft gekregen is:
Arrangement

A-

A

A+

B

Aantal leerlingen

8

2

1

3

De toegekende bedragen (in 2019) varieerden van € 400 tot € 4.000.
Het bedrag over 2019-2020 betreft een reservering bij het SWV die kan worden aangewend voor
arrangementen. Tot nu toe is hier nog geen gebruik van gemaakt en er zijn in
2019-2020 dan ook nog geen middelen overgemaakt naar het Clusius College.
Het aantal klachten in 2018-2019 ten aanzien van Passend Onderwijs was: nul
Verzuimbeleid en –registratie
2018-2019 'Verzuimbeleid en registratie'

Fte

Kosten

Inzet BPO

0,10

€

7.169

Inzet Facilitair coördinator

0,05

€

2.899

Inzet Admin. medewerker

0,05

€

1.865

Totale inzet in 2018-2019

€

11.933

Hiervan drukt 7/12 deel op 2019

€

6.961

2019-2020 'Verzuimbeleid en registratie'

Fte

Inzet BPO

0,10

€

7.169

Inzet Facilitair coördinator

0,05

€

2.899

Inzet Admin. medewerker

0,05

€

1.865

Inzet Onderwijsassistent

0,10

€

2.602

Totale inzet in 2019-2020

€

14.536

Hiervan drukt 5/12 deel op 2019

€

6.056
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157

In 2019-2020 is de controle op de registratie van verzuim aangescherpt. Dit heeft geleid tot een
flinke verbetering. Waar het percentage correcte en volledige registraties in december 2018 nog
92,1% was, blijkt dit in december 2019 toegenomen te zijn tot 95,8%.
Ook is in 2019-2020 sterker ingezet op directe (realtime) opvolging van verzuim bij leerlingen.
Er wordt bij constatering van verzuim contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) en ook
wordt het verzuim besproken met de betreffende leerling.
Ten slotte worden met ‘risicoleerlingen’ (op gebied van verzuimen) structureel
voortgangsgesprekken gevoerd door de BPO en/of de onderwijsassistent.
Het is fijn te kunnen vaststellen dat het Clusius College Purmerend over 2018-2019 géén VSV-ers
(meer) heeft.
Samenvatting inzet bij “Verzuimbeleid en -registratie”:
Bedrag
Beschikbaar tbv verzuimbeleid en -registratie

€

13.095

Totale inzet vanuit 2018-2019

€

-6.961

Totale inzet vanuit 2019-2020

€

-6.056

Verschil

€

77

Toevoeging uit eigen middelen 2019

€

-77

Preventieve ondersteuning nieuwe leerlingen (1e leerjaar)
2019-2020 'Preventief bij nieuwe 1e-jaars'

Fte

Kosten

Inzet BPO

0,10

€

7.169

Inzet onderwijsassistent

0,10

€

2.602

Aanschaf methode Tumult

€

4.380

Totale inzet in 2019-2020

€

14.151

Hiervan drukt 5/12 deel op 2019

€

5.896

Samenvatting inzet bij “preventieve ondersteuning nieuwe leerlingen (1e leerjaar):
Bedrag
Beschikbaar tbv Preventie bij nwe 1e-jaars

€

Totale inzet vanuit 2018-2019

€

-

Totale inzet vanuit 2019-2020

€

-5.896

Verschil

€

-2.129

Toevoeging uit eigen middelen 2019

€

2.129
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Samenvatting verantwoording van ontvangen ondersteuningsmiddelen SWV VO Waterland
(2707) in 2019 door het Clusius College Purmerend
Opbouw ontvangen gelden voor 2019
Bedrag
51.071
36.709
87.780

7/12 -de deel vanuit 2018-2019
5/12 -de deel vanuit 2019-2020
Totaal ontvangen middelen 2019

€
€
€

Inzet middelen
Versterken basisondersteuning

Bijdrage SWV
Uitgaven
Toelichting
€
31.590 €
38.572 in 18-19 t.b.v. 'Structuurklas' (alle tien leerlingen geslaagd)
€
14.978 in 19-20 t.b.v. de OOM-voorziening

Bijdrage coördinatie zorg

€

10.741 €

14.338 inzet Begeleider Passend Onderwijs (118 leerlingen per 18-12-2019)

Arrangementen

€

28.587 €
€

17.364 in 18-19 ingezet t.b.v. veertien arrangementen
11.223 is reservering voor 19-20 bij SWV (nog niet aangevraagd)

Verzuimbeleid & -registratie

€

13.095 €
€

Preventieve ondersteuning nieuwe 1e jaars

€

3.767 €

Totaal
Toegevoegd uit eigen middelen
Eindresultaat 2019

€
€
€

87.780 €
27.608
115.388 €

Geïntegreerd jaardocument 2019

6.961 in 18-19 inzet BPO, fac. coördinator en admin. medewerker
6.056 in 19-20 als in 18-19 met toevoeging van een onderwijsassistent
5.896 in 19-20 t.b.v inzet BPO en onderwijsassistent + aanschaf methode 'Tumult'
115.388
115.388
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1. Introductie passend onderwijs en ambitie
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig
hebben, wordt georganiseerd. De leerlingenzorg op de school heeft tot doel leerlingen optimaal te
laten functioneren en een opleiding te bieden die recht doet aan hun intellectuele capaciteiten en
fysieke mogelijkheden. Dit is volledig in lijn met het idee van passend onderwijs. Niet elke leerling
kan de opleiding zonder extra hulp en ondersteuning volgen. In het vmbo is de ondersteuning van
leerlingen dan ook een belangrijke pijler van het onderwijs. Bij de aanmelding wordt daarom eerst
gekeken welke (extra) ondersteuning voor een leerling nodig is om de opleiding met succes te
kunnen doorlopen. Vervolgens wordt aan de hand van deze inventarisatie beoordeeld of het
Clusius College in staat is de hulpvraag van de leerling om te zetten in een handelingsplan en of
de school over voldoende mogelijkheden en expertise beschikt om dit handelingsplan met succes
uit te voeren. Indien nodig zal bij die afweging gebruikgemaakt worden van de ondersteuning van
bijvoorbeeld de mogelijkheden die het samenwerkingsverband vo/vso biedt. Ondersteuning is niet
alleen gericht op het aanpakken van optredende problemen, maar richt zich ook op het voorkomen
ervan. Op deze manier geeft de school ook op preventieve wijze gestalte aan de ondersteuning.

2. Overzicht van de ontvangen middelen
Bedrag
Lichte ondersteuning 2019
Zware ondersteuning 2019
Totaal ontvangen
middelen 2019

Inzet middelen
Lichte ondersteuning
2019
Zware ondersteuning
2019
Kleine klassen

€ 520.912
€ 300.000
€ 820.912

GPL Schagen is € 73.259

Bijdrage
SWV

Uitgaven

Toelichting

€ 520.912
€ 300.000
€

476.184

Sterk mentoraat

€

146.518

Ondersteuningscoördinator

€

51.281

Inzet op kleine klassen. Ratio's 1-11 BB /
1-12,5 KB / 1-14 GL
Twee mentoren per klas - extra inzet van
(2,0 fte) voor de hele vestiging.
Annemarie de Jong (0,67fte)

Teamleiders & directie

€

29.304

4 x 0,1 fte

Verzuimbeleid & -registratie

€

51.281

T. Pruis-Peereboom (0,7 fte)

Begeleiders
ondersteuningspunt

€

Huiswerkbegeleiding

€

7.326

Remedial teaching

€

21.978

Y. Boon (0,3 fte)

Schoolpsycholoog

€

14.652

A. Peres (0,1 fte)

Vakhulp

€

7.326

Sidderkuur

€

14.652

Inzet van 0,2 fte door diverse docenten bij
bieden van vakhulp
K. Nooij (0,2 fte)

Dyslexiecoördinatoren

€

14.652

S. Blankman, F. Oudmayer (beide 0,1 fte)
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L. Dobbe, S. Warjavand, M. Henrotte (2,2
fte, in 2019 bekostigd vanuit SWV)
H. Lanting (0,1 fte)
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SOVA-trainingen

€

14.652

Y. van Leijen (0,2 fte)

Facilitaire voorzieningen

€

20.000

Conciërge

€

7.326

Schoonmaak/energie/kantoorartikelen/ICT
voorzieningen/reiskosten
0, 1 fte aanvullend

Administratieve
werkzaamheden
Totaal
Toegevoegd uit eigen
middelen
Eindresultaat 2019

€

7.326

0, 1 fte aanvullend

€ 820.912

€

884.456

€ 63.544
€ 884.456

€

884.456

3. Bereikte resultaten
Aantal vmbo-leerlingen met een ondersteuningsdossier (per leerjaar)
In heel 2018 hadden 95 leerlingen een groeidocument. Dit hoge aantal komt doordat het gaat om
het kalenderjaar 2018 i.p.v. enkel het schooljaar. Hierdoor zijn er twee schooljaren gecombineerd.
Gemiddeld waren er in schooljaar 2018-2019, 60 leerlingen met een groeidocument.
- Leerjaar 1: 28
- Leerjaar 2: 19
- Leerjaar 3: 15
- Leerjaar 4: 33
Grove verdeling van type ondersteuningsbehoefte over de aantallen.
Ondersteuningsbehoeften* op het gebied van:
- Gedrag:
21
- Lichamelijk:
6
- Leer- en werkhouding (plannen en organiseren): 21
- Sociaal-emotioneel functioneren:
47
*De meeste leerlingen hebben op diverse gebieden een ondersteuningsvraag.
4. Ontwikkelingen, kansen en risico’s
We zijn gestart met ontwikkelingen in het OSP en een intensievere samenwerking met SWV,
werken aan een breed gedragen visie, planning van werkzaamheden, bemensing van het OSP,
efficiënt werken, tijdig doorverwijzen en terug naar lichte ondersteuning wanneer nodig. Verder
werken we in het hele team Schagen aan een ontwikkeling in verdeling van het werk, verbeteren
van het mentoraat, twee mentoren gelijktijdig per klas en scherp zijn op klassengrootte. We willen
de toegekende € 816.000 uit het SWV voor 2019 optimaal benutten.
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Ondersteuningsmiddelen mbo
Subsidie
Schoolmaatschappelijk werk
Passend onderwijs mbo
Totaal

Alkmaar
Hoorn
Schagen
Totaal
€
31.419 €
8.470 €
10.245 €
50.135
€
150.821 €
64.189 €
10.135 €
225.145
€
182.240 €
72.659 €
20.381 €
275.280

Clusius College Alkmaar

1. Overzicht van de ontvangen middelen
Type middelen

Budget in 2019

Prestatiesubsidie VSV

€ 211.817

Gehandicaptenbeleid (oud LGF)

€ 150.821

Schoolmaatschappelijk werk

€ 31.419

Totaal

€ 394.057
Inzet middelen Prestatiesubsidie VSV

Categorie

Geschat percentage van
ondersteuningsmiddelen

Alkmaar mbo

Ondersteuning
individuele
student door
eigen
organisatie

38%

Ondersteuning vanuit de studieloopbaanbegeleiders en
aspectverantwoordelijken studentenzorg.
Heroriëntatiemedewerker & decaan: individuele
gesprekken en organiseren van trajecten met/voor de
student, overleg met ouders, interne betrokkenen zoals
ondersteuningsteam/OOM/studieloopbaanbegeleiders. In
2019 hebben 50 studenten een heroriëntatietraject
gevolgd.
Heroriëntatiemedewerker: Deelname aan ECAoverleggen.
Heroriëntatiemedewerker: Vaste deelname aan
overleggen Entree-opleiding. Uitvoeren vervolgacties
richting RMC/Haltewerk/UWV/andere gemeentelijke
loketten, enz.

Verzuim

35%

Verzuimcoördinatoren die uitvoering geven aan het
verzuimbeleid.
Deelname aan in- en externe overleggen m.b.t.
verzuimbeleid.

VSV
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15%

Binnen de regio NKL: Deelname aan diverse VSVregiegroepen binnen de regio door MT en
ondersteuningscoördinator, ontwikkelen projecten zoals;
transfercoaches, inzet GGD in het mbo, Your Next Step.
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Uitwerken projectplannen VSV. Deelname ontwikkelgroep
nieuw VSV-programma.
Intern: sturen binnen de organisatie op VSV en hierop
diverse acties ondernemen.
Ondersteuningscoördinator, verzuimmedewerkers en MT.
Coördinatie en
organisatie

5%

Ondersteuningscoördinator, MT.

SLBprogramma

5%

Ontwikkelen en verbeteren SLB-programma.

Materieel

2%

Materiaal om professionaliteit medewerkers te vergroten.
Materiaal wat ingezet wordt in de studentenbegeleiding
door decaan/heroriëntatiemedewerker, bijv. persoonlijke
kwaliteiten te ontdekken en interesses te testen.
Inzet middelen Gehandicaptenbeleid oud LGF

Categorie

Geschat percentage van
ondersteuningsmiddelen

Alkmaar mbo

Basis
ondersteuning door
eigen organisatie

20%

Ondersteuning verzorgd door de
studieloopbaanbegeleiders, vakdocenten, interne
ondersteuningsteam richting student en collega’s.
Overleg met student, ouders, interne betrokkenen en
externe betrokkenen (individuele gesprekken, IOT,
EOT, mdo’s).
Aspectverantwoordelijken studentenzorg in alle
opleidingsteams.

Extra
ondersteuning door
eigen organisatie

50%

Ondersteuning vanuit de OOM (Onderwijs Op Maat
voorziening) voor studenten en medewerkers.

Extra
ondersteuning en
interventies door
externen

5%

Trainingen/interventie aan groepen studenten door
middel van bijv. theater, lezingen, interactief
programma.

Coördinatie,
organisatie en
overleg

15%

Ondersteuningscoördinator, aspectbegeleider
studentenzorg, OOM-medewerkers, MT.

Professionalisering
en training

6%

Ondersteuning in de klas en op de bpv.

Deelname aan diverse overleggen (IOT, EOT,
mdo’s)
Intern: verzorgd door trajectbegeleiders OOM
(coaching docenten/bpv-begeleiders, observatie van
lessen, studenten en klassen)
Extern: deelname aan
scholingen/trainingen/conferenties.
Scholing individueel en op teamniveau.
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Materieel

2%

Boeken om professionaliteit medewerkers te
vergroten. Hulpmiddelen om bijv. groepsvorming te
versterken.

Overig, namelijk:

2%

Inrichting OOM-voorziening
Inzet middelen Schoolmaatschappelijk werk

Categorie

Geschat percentage van
ondersteuningsmiddelen

Alkmaar mbo

Ondersteuning
individuele
student &
groep

60%

Individuele gesprekken met studenten. In 2019 hebben 35
studenten één of meerdere gesprek(ken) met de
schoolmaatschappelijk werker gehad. Bij 20 studenten is
de begeleiding afgesloten.
Administratieve handelingen.
De administratieve handelingen en overlegmomenten met
betrekking tot no-shows.
Overleg ondersteuningsbehoefte met student, ouders,
interne ondersteuningsteam, externe hulpverleners etc.
Weerbaarheidstraining verzorgen.
Groepsinterventie samen met interne medewerkers (bijv.
OOM-medewerker, aspectverantwoordelijke
studentenzorg, studieloopbaanbegeleider) externen (bijv.
jeugdverpleegkundige GGD)

Ondersteuning
medewerkers

20%

Deelnemen aan student- en/of oudergesprekken/BSAgesprekken, mdo’s.
Advisering richting medewerkers.
Voorlichting geven.

Deelname
overleggen

5%

Deelname IOT en EOT, externe overleggen.

Coördinatie,
organisatie en
overleg

2%

Ondersteuningscoördinator, MT.

Materieel

2%

Overleg Mee-de Wering.
Materiaal om professionaliteit medewerkers te vergroten.
Hulpmiddelen die nodig zijn bij het verzorgen van
trainingen.

2. Bereikte resultaten
In 2019 hebben ongeveer 100 studenten N2, N3 en N4 ondersteuning vanuit de OOM gekregen.
Ongeveer de helft van het aantal studenten dat de Entree-opleiding volgt, krijgt ondersteuning
vanuit de OOM (dit zijn ongeveer 6 studenten).
De ondersteuning vanuit de OOM wordt op verschillende manieren uitgevoerd namelijk: monitoren,
intensieve of minder intensieve ondersteuning in de OOM, ondersteuning in de klas.
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De redenen waarom de studenten extra ondersteuning vanuit de OOM nodig hebben zijn zeer
divers. Ook is er bijna altijd sprake van gestapelde problematiek. Oorzaken voor een extra
ondersteuningsbehoefte zijn:
- ADD/ADHD
- ASS-problematiek
- PTSS
- Psychische problematiek (angsten, dwang, eetstoornis, depressie)
- Hoog sensitiviteit
- Problemen binnen de zelfredzaamheid/zelfstandigheid/welbevinden/kwetsbaar door bijv.
pestverleden
- Motivatieproblemen
- Problemen met planning, organisatie en overzicht behouden (veel studenten hebben
hiermee te kampen)
- Instroom vanuit VSO/PRO
- Verzuimproblematiek/drop-out
- Problemen binnen de bpv
- Lichamelijke problematiek
- Slechthorend/doof/taal ontwikkelingsstoornis
- Problemen binnen de thuissituatie/privé
- Leerproblematiek
- Concentratieproblemen
- Faalangst
We zien dat het aantal studenten met een extra ondersteuningsbehoefte bij de Entree- en N2opleidingen groter is dan bij de N3- en N4-opleidingen.
Afgelopen jaar zijn er twee studenten verwezen naar het REA college. Deze trajecten kosten
€ 2.500 per student. Niet altijd is de vestiging verantwoordelijk voor het betalen van deze kosten.
Dit hangt namelijk af van de leeftijd van de student en in welke gemeente de student woont.
3. Ontwikkelingen, kansen en risico’s
Verandering/ontwikkelingen van 2019:
- Alle leerlingen met een vmbo-diploma zijn toelaatbaar in het mbo.
- Passend Onderwijs krijgt een vaste plek binnen het onderwijs. De stap naar Passend
Onderwijzen wordt gemaakt.
- Veranderde intakeprocedure en het niet meer gebruikmaken van het Digitaal Doorstroom
Dossier (DDD). Hierdoor is niet altijd aan het begin van het schooljaar inzichtelijk welke
studenten een (extra) ondersteuningsbehoefte hebben.
Knelpunten nu en in de toekomst:
- Alle leerlingen met een vmbo-diploma zijn toelaatbaar binnen het mbo. Een aantal van
deze leerlingen heeft met heel veel ondersteuning op het vmbo een diploma gehaald maar
gaat onderuit in het mbo. Ze zijn bijvoorbeeld niet zelfstandig genoeg en niet stagevaardig.
Het gaat hier vaak om leerlingen met gestapelde problematiek en/of met een stoornis in het
autisme spectrum.
- Handelingsverlegenheid bij (startende) docenten in de omgang met studenten met
gestapelde problematiek en/of een extra ondersteuningsbehoefte.
- Lange wachtlijsten bij de externe hulpverleningsinstanties en een slechte samenwerking
met hulpverleningsinstanties bij studenten die ouder zijn dan 18 jaar.
- De AVG-wetgeving werkt belemmerend.
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Financiën vanuit de overheid richting de school zijn een beperkende factor. De inrichting
van de kwaliteitsagenda richt zich voornamelijk op de kwetsbare studenten binnen de
Entree- en N2-opleidingen.
De verzuimregistratie door de medewerkers is niet betrouwbaar. Het systeem (EduArte)
werkt niet optimaal en niet goed samen met het roostersysteem. De bpv kan niet
geregistreerd worden. Individuele aanpassingen m.b.t. het rooster (maatwerktrajecten)
kunnen niet goed verwerkt worden in het systeem.
De VSV-cijfers stijgen met name bij N3 en N4.
Toename van het aantal studenten dat niet in staat is om naar school te komen
(thuiszitters).
Toename aantal studenten die een aangepast rooster hebben. Zij werkten dagelijks een
aantal uren in de OOM of er waren andere afspraken gemaakt om het schoolwerk te
kunnen doen.
Aantal studenten met lichamelijke en/of psychische klachten neemt toe: deze hadden een
aangepast rooster en werkten meerdere dagen of dagdelen in de OOM. Hierbij is het soms
ook wachten op hulpverlening.
Veel mdo’s waarbij ook externe betrokken bij aanwezig waren.
Het vraagt veel tijd om bij ouder(s)/verzorger(s) voldoende draagvlak/acceptatie te creëren.

Clusius College Hoorn

1. Overzicht van de ontvangen middelen
Opbouw ontvangen gelden voor 2019
Bedrag
Schoolmaatschappelijk werk (OG)

€ 8.470

Passend Onderwijs

€ 64.189

Totaal ontvangen middelen 2019

€ 72.659

Inzet middelen
Zorgcoördinatie MT
Begeleider A
Begeleider B
Ingekochte uren jeugdwerk

fte
Uitgaven Toelichting
0,20 € 16.000 Inzet Bol/Boomwerk / Breedte ondersteuning
0,40 € 15.273 Inzet Bol/Boomwerk / Breedte ondersteuning
0,40 € 28.166 Inzet Bol/Boomwerk / Breedte ondersteuning
0,20 € 8.734 Inzet Bol/Boomwerk / Breedte ondersteuning

Heroriëntatie

0,20 € 14.083

Totaal

1,40 € 82.256

Toegevoegd uit eigen middelen

€ 9.597

Eindresultaat 2019

€ 72.659

Inzet Heroriëntatie

2. Inzet middelen
Intern ondersteuningsteam (IOT)
Het overleg van het intern ondersteuningsteam vindt zeer regelmatig plaats. Tijdens dit overleg
worden leerlingen besproken met de begeleiders, werkzaam in het BOL/Boomwerk. Zij adviseren
docenten, mentoren en ouder(s) over de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. De school biedt deze ondersteuning meestal zelf. Op het Clusius College vmbo Hoorn
vinden structureel planmatige leerling- en klassenbesprekingen plaats in alle lesgevende teams.
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Ouders worden door de mentoren en coaches op de hoogte gehouden van de voortgang van hun
kind.
Extern ondersteuningsteam (EOT)
Het EOT is een multidisciplinair team waarin ook externe deskundigen participeren. Het is een
overleg tussen personen die op school verantwoordelijk zijn voor de leerlingbegeleiding, met
deskundigen van externe instanties. In de vergaderingen van het EOT worden algemene, voor
de leerlingondersteuning belangrijke, thema's aan de orde gesteld. De begeleiders van de school
kunnen hun vragen of problemen aan het team voorleggen en zo mogelijk advies en informatie
inwinnen. Dit betreft zowel individuele casussen als regio gebonden problematiek.

3. Bereikte resultaten
Aantal mbo-studenten met een dossier (een onderwijs op maat traject)
Opleiding
Entree/Groenstart
COM
IOS
PLT
TPL
ReN/NWR
MMW
GGI
Totaal

Aantal studenten
21 (aantal stijgt)
7
22
9
10
5
7
12
93

Verdeling van type ondersteuningsbehoefte over het aantal studenten in het mbo
Breedte ondersteuning
ASS problematiek
Depressiviteit
AD(H)D
Gestapelde problematiek
Extra ondersteuning i.v.m. dyslexie
Sociaal/emotionele problematiek
Time out
Thuissituatie
1 gezin 1 plan waarbij de ondersteuning
aanschuift
Planning en overzicht
Diverse

Aantal studenten
11
5
6
15
2
12
5
6
2
23
6

4. Ontwikkelingen, kansen en risico’s
Alle leerlingen met een vmbo-diploma zijn toelaatbaar in het mbo. Een ondersteuningsteam en
ondersteuningslokaal voor vmbo en mbo.
Knelpunten Passend Onderwijs:
 Alle leerlingen met een vmbo-diploma zijn toelaatbaar binnen het mbo. Een aantal van
deze leerlingen hebben met heel veel ondersteuning op het vmbo een diploma gehaald
maar gaan onderuit in het mbo. Ze zijn niet zelfstandig genoeg en niet stagevaardig. Het
gaat hier vaak om leerlingen met gestapelde problematiek en/ of met een stoornis in het
autisme spectrum.
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Handelingsverlegenheid bij (startende) docenten in de omgang met studenten met
gestapelde problematiek.
Lange wachtlijsten bij de hulpverlening en bij 18+ slechte samenwerking met hulpverlening.
Financiën zijn ook hier een beperkende factor. Minder geld vanuit de overheid, geen
financiering voor schoolmaatschappelijk werk.

Clusius College Schagen

1. Overzicht van de ontvangen middelen
Type middelen
Prestatiesubsidie VSV
Gehandicaptenbeleid oud LGF
Schoolmaatschappelijk werk
Totaal

Budget in 2019
€ 7.011
€ 9.818
€ 10.245
€ 27.074

2. Inzet middelen

Categorie
Ondersteuning
individuele student
door eigen
organisatie

Verzuim

VSV

Coördinatie en
organisatie
SLB-programma
Materieel
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Inzet middelen Prestatiesubsidie VSV
Geschat percentage van
Schagen mbo
ondersteuningsmiddelen
38%
Ondersteuning vanuit de studieloopbaanbegeleiders.
Heroriëntatiemedewerker & decaan: individuele
gesprekken en organiseren van trajecten met/voor de
student, overleg met ouders, interne betrokkenen zoals
ondersteuningsteam/studieloopbaanbegeleiders. In 2019
hebben 5 studenten een heroriëntatietraject gevolgd.
Heroriëntatiemedewerker: Deelname aan ECAoverleggen.
Heroriëntatiemedewerker: Vaste deelname aan
overleggen Entree-opleiding. Uitvoeren vervolgacties
richting RMC/Haltewerk/UWV/andere gemeentelijke
loketten, enz.
35%
Verzuimcoördinatoren die uitvoering geven aan het
verzuimbeleid.
Deelname aan in- en externe overleggen m.b.t.
verzuimbeleid.
15%
Binnen de regio: Deelname aan diverse VSVregiegroepen binnen de regio door MT en
ondersteuningscoördinator.
Uitwerken projectplannen VSV. Deelname ontwikkelgroep
nieuw VSV-programma.
Intern: sturen binnen de organisatie op VSV en hierop
diverse acties ondernemen.
Ondersteuningscoördinator, verzuimmedewerkers en MT.
5%
Ondersteuningscoördinator, MT.
5%

Ontwikkelen en verbeteren SLB programma.

2%

Materiaal om professionaliteit medewerkers te vergroten.
Materiaal die ingezet wordt in de studentenbegeleiding
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door decaan/heroriëntatiemedewerker, bijv. persoonlijke
kwaliteiten te ontdekken en interesses te testen.

Categorie
Basis ondersteuning
door eigen
organisatie

Extra ondersteuning
door eigen
organisatie
Extra ondersteuning
en interventies door
externen
Coördinatie,
organisatie en
overleg
Professionalisering
en training

Inzet middelen Gehandicaptenbeleid oud LGF
Geschat percentage van Schagen mbo
ondersteuningsmiddelen
20%
Ondersteuning verzorgd door de
studieloopbaanbegeleiders, vakdocenten, interne
ondersteuningsteam richting student en collega’s.
Overleg met student, ouders, interne betrokkenen en
externe betrokkenen (individuele gesprekken, IOT,
EOT, mdo’s).
Aspectverantwoordelijken studentenzorg in alle
opleidingsteams.
50%
Ondersteuning vanuit het OSP voor studenten en
medewerkers.
Ondersteuning in de klas en op de bpv.
5%
Trainingen/interventie aan groepen studenten door
middel van bijv. theater, lezingen, interactief
programma.
15%
Ondersteuningscoördinator, OSP-medewerkers, MT.
Deelname aan diverse overleggen (IOT, EOT, mdo’s)
6%

Materieel

2%

Overig, namelijk:

2%

Categorie
Ondersteuning
individuele student &
groep

Ondersteuning
medewerkers

Intern: verzorgd door trajectbegeleiders OSP
(coaching docenten/bpv-begeleiders, observatie van
lessen, studenten en klassen)
Extern: deelname aan
scholingen/trainingen/conferenties.
Scholing individueel en op teamniveau.
Boeken om professionaliteit medewerkers te
vergroten. Hulpmiddelen om bijv. groepsvorming te
versterken.
Inrichting OSP

Inzet middelen Schoolmaatschappelijk werk
Geschat percentage van Schagen mbo
ondersteuningsmiddelen
60%
Individuele gesprekken met studenten. In 2019 hebben
5 studenten één of meerdere gesprek(ken) met de
schoolmaatschappelijk werker gehad. Bij 4 studenten
is de begeleiding afgesloten.
Administratieve handelingen.
De administratieve handelingen en overlegmomenten
met betrekking tot no-showers.
Overleg ondersteuningsbehoefte met student, ouders,
interne ondersteuningsteam, externe hulpverleners etc.
Weerbaarheidstraining verzorgen.
Groepsinterventie samen met interne medewerkers
(bijv. OSP-medewerker, studieloopbaanbegeleider)
externen (bijv. jeugdverpleegkundige GGD)
20%
Deelnemen aan student- en/of oudergesprekken/BSAgesprekken, mdo’s.
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Deelname
overleggen
Coördinatie,
organisatie en
overleg
Materieel

5%

Advisering richting medewerkers
Voorlichting geven.
Deelname IOT en EOT, externe overleggen.

2%

Ondersteuningscoördinator, MT.
Overleg Parlan.

2%

Materiaal om professionaliteit medewerkers te
vergroten.
Hulpmiddelen die nodig zijn bij het verzorgen van
trainingen.

3. Bereikte resultaten
In 2019 hebben ongeveer tien studenten Entree en N2 ondersteuning vanuit het OSP gekregen.
De ondersteuning vanuit het OSP wordt op verschillende manieren uitgevoerd namelijk: monitoren,
intensieve of minder intensieve ondersteuning in het OSP, ondersteuning in de klas.
De redenen waarom de studenten extra ondersteuning vanuit het OSP nodig hebben zijn zeer
divers. Ook is er bijna altijd sprake van gestapelde problematiek. Oorzaken voor een extra
ondersteuningsbehoefte zijn:
 ADD/ADHD
 ASS-problematiek
 PTSS
 Psychische problematiek (angsten, dwang, eetstoornis, depressie)
 Hoog sensitiviteit
 Problemen binnen de zelfredzaamheid/zelfstandigheid/welbevinden/kwetsbaar door bijv.
pestverleden
 Motivatieproblemen
 Problemen met planning, organisatie en overzicht behouden (veel studenten hebben
hiermee te kampen)
 Instroom vanuit VSO/PRO
 Verzuimproblematiek/drop-out
 Problemen binnen de bpv
 Lichamelijke problematiek
 Slechthorend/doof/taal ontwikkelingsstoornis
 Problemen binnen de thuissituatie/privé
 Leerproblematiek
 Concentratieproblemen
 Faalangst
We zien dat het aantal studenten met een extra ondersteuningsbehoefte bij de Entree- en N2opleidingen is toegenomen.
4. Ontwikkelingen, kansen en risico’s
Verandering/ontwikkelingen van 2019:
 Alle leerlingen met een vmbo-diploma zijn toelaatbaar in het mbo.
 Passend Onderwijs krijgt een vaste plek binnen het onderwijs. De stap naar Passend
Onderwijzen wordt gemaakt.
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Veranderde intakeprocedure en het niet meer gebruik maken van het DDD. Hierdoor is niet
altijd aan het begin van het schooljaar inzichtelijk welke studenten een (extra)
ondersteuningsbehoefte hebben.

Knelpunten nu en in de toekomst:
 Alle leerlingen met een vmbo-diploma zijn toelaatbaar binnen het mbo. Een aantal van
deze leerlingen hebben met heel veel ondersteuning op het vmbo een diploma gehaald
maar gaan onderuit in het mbo. Ze zijn bijvoorbeeld niet zelfstandig genoeg en niet
stagevaardig. Het gaat hier vaak om leerlingen met gestapelde problematiek en/of met een
stoornis in het autisme spectrum.
 Handelingsverlegenheid bij (startende) docenten in de omgang met studenten met
gestapelde problematiek en/of een extra ondersteuningsbehoefte.
 Lange wachtlijsten bij de externe hulpverleningsinstanties en een slechte samenwerking
met hulpverleningsinstanties bij studenten die ouder zijn dan 18.
 De AVG-wetgeving werkt belemmerend.
 De verzuimregistratie door de medewerkers is niet betrouwbaar. Het systeem (EduArte)
werkt niet optimaal en niet goed samen met het roostersysteem. De bpv kan niet
geregistreerd worden. Individuele aanpassingen m.b.t. het rooster (maatwerktrajecten)
kunnen niet goed verwerkt worden in het systeem.
 Toename van het aantal VSV.
 Toename van het aantal studenten dat niet in staat is om naar school te komen
(thuiszitters).
 Toename van het aantal studenten die een aangepast rooster hebben. Zij werkten dagelijks
een aantal uren in de OOM of er waren andere afspraken gemaakt om het schoolwerk te
kunnen doen.
 Aantal studenten met lichamelijke en/of psychische klachten neemt toe.
 Veel mdo’s waarbij ook externe betrokken bij aanwezig waren.
 Het vraagt veel tijd om bij ouder(s)/verzorger(s) voldoende draagvlak/acceptatie te creëren.
Er zijn geen officiële klachten op de vestiging binnengekomen over passend onderwijs.
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Bijlage 5: Overzicht projecten
In de onderstaande overzichten zijn de penvoerder en partner projecten weergegeven die zijn
afgerond in 2019 en de in 2020 doorlopende projecten binnen het Clusius College.

Afgeronde projecten

Locatie

Startdatum Einddatum

Penvoerder project
Greentech NHN
Greenstream vmbo-mbo 1

Extern
Extern

01-10-2014
01-08-2017

31-12-2018
31-07-2019

Partner projecten
NRO Groene bril
Netwerk Voeding & gezondheid NH
Voedselverspilling mbo

Extern
Extern
Extern

15-02-2017
01-09-2018
01-12-2018

14-02-2019
01-10-2019
01-12-2019

Lopende projecten

Locatie

Startdatum Einddatum

Penvoerder project
GreenLab NHN
Newcomers in the Kitchen
Agricultural Mo(o)ve with 21st centrury skills
Greenstream mbo-hbo
Greenstream vmbo-mbo 2
NH Food

Extern
Alkmaar
Alkmaar
Extern
Extern
Extern

01-01-2017
01-10-2017
01-12-2019
01-08-2018
01-08-2018
01-08-2019

31-12-2020
31-03-2020
31-05-2022
31-07-2021
31-07-2020
31-12-2022

Partner project
Evergreen
NRO - Taalonderzoek TDA
Real management in de bollen
DuDoc XP
Robotica NH
Proeftuin Agroforestry
Stimuleringsvoucher KCNL
Wendbaar Vakmanschap
Groen NH masterclasses
Groene gezonde wijk

Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern

01-12-2016
01-01-2018
01-04-2018
01-01-2019
01-01-2019
01-09-2018
01-09-2019
01-01-2019
01-09-2018
01-06-2018

31-12-2020
28-02-2021
31-03-2020
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2020
01-07-2020
31-12-2022
28-02-2020
30-06-2020
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Bijlage 6: Afkortingenlijst

AOC
AO/IB
Bapo
bbl
BL
B&O
bol
BOT
BPO
bpv
BVE
BWWW
CIV
CvB
DDD
EZ
fte
GL
HKS
JOB
KL
kpi
LAKS
LGF
LWOO
mbo
mdo
NRO
OBP
OC
OCW
OdC
OKF
OOP
OP
OR
PTA
RIF
ROC
RMC
RvT
SAR
SUSP
vmbo
VO
VSV
WGA
WW

Agrarisch opleidingscentrum
Administratieve organisatie en interne beheersing
Bevordering arbeidsparticipatie ouderen
Beroepsbegeleidende leerweg
Basisberoepsgerichte Leerweg
Bestuur & Ondersteunende afdelingen
Beroepsopleidende leerweg
Begeleide onderwijstijd
Begeleider Passend Onderwijs
Beroepspraktijkvorming
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Bovenwettelijke Werkloosheidswet
Centra voor Innovatief Vakmanschap
College van bestuur
Digitaal Doorstroom Dossier
Economische Zaken (ministerie van)
Fulltime-equivalent
Gemengde Leerweg
Herziene Kwalificatiestructuur
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Kaderberoepsgerichte Leerweg
Kritieke prestatie-indicator
Landelijk Aktie Komitee Scholieren
Leerlinggebonden financiering
Leerwegondersteunend onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Multidisciplinair overleg
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Onderwijsondersteunend en Beheerspersoneel
Ontwikkelcentrum
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ministerie van)
Onderdelencommissies
Omkering Kapitaal Financieringsoperatie
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijzend personeel
Ondernemingsraad
Programma van toetsing en afsluiting
Regionaal Investeringsfonds
Regionaal opleidingencentrum
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
Raad van toezicht
Sectoradviesraden
Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlater
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Werkloosheidswet
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