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Colofon
Per 1 januari 2018 zijn stichting AOC de Groene Welle en stichting AOC Oost-Nederland
als rechtspersonen gefuseerd tot Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. Deze
stichting (met 1 bestuursnummer) houdt tot de institutionele fusie twee instellingen met
elk een eigen BRIN-nummer “in stand”. Conform regelgeving wordt per instelling een
Geïntegreerd Jaardocument opgesteld, onder verantwoordelijkheid van de nieuwe
rechtspersoon. Omdat sprake is van een gezamenlijke visie op de toekomst, zijn de
hoofdstukken over meerjarenbegrotingen in beide geïntegreerde jaardocumenten gelijk.
Groene Welle (13US) | Postbus 552 | 8000 AN Zwolle
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VOORWOORD
Onze studenten en leerlingen ervaren ook in 2017 dat de Groene Welle een school is,
waarbij de menselijke maat de boventoon voert. Zij zeggen dat ze zich allemaal persoonlijk gekend voelen, dat docenten weten hoe het met ze gaat en dat die docenten ook weten wat het beste voor ze is. Verder ervaren ze de school als veilig, respectvol, plezierig
en gezellig. Naast het streven naar diplomarendementen leggen wij er een eer in om ook
studenten en leerlingen met iets meer persoonlijke tegenwind verder op weg te helpen.
Dat blijft betekenisvol werk.

Voorbeeld: de bruisweken waren nog nooit zo groots van opzet en gaven een geweldig
beeld van een bruisend studentenplein. Zwolle was duidelijk een jongerenstad.
Goed onderwijs geef je alleen door goede docenten. We zijn trots op een docentenkorps
en een daarop toegesneden ondersteuning, die zich kenmerkt door enthousiasme voor
het vakgebied, aandacht voor de leerling en student en het werken in een sterk collectief.
Voor ons onderwijs stond 2017 ook in het teken van de samenwerking met AOC Oost.
We zijn er van overtuigd dat we samen de toekomst mooier kunnen maken dan dat wij
deze alleen zouden proberen vorm te geven. Dat samenwerken doen we niet via papier,
maar door ontmoeting en bijvoorbeeld door concrete onderwijsprogramma’s samen te
maken. We ambiëren daarin een voorbeeld-fusie te zijn in mbo-land. Die uitdaging geldt
ook voor 2018 en de komende jaren. We merken wel dat gewoon goed onderwijs geven
en tegelijkertijd samengaan een wissel trekt op de veerkracht van ons personeel. Dit is
een aandachtspunt dat we goed voor ogen moeten houden door met elkaar in gesprek te
blijven.

Afgelopen jaar waren onze onderwijsprestaties beter dan het jaar ervoor. Bij het vmbo
scoren we ruim een half punt meer op de examencijfers dan gemiddeld. In het mbo viel
vooral op dat het voortijdig schoolverlaten wederom erg laag is en het diplomaresultaat
hoog. Veel studenten lukt het binnen de gestelde opleidingsduur het gewenste diploma te
halen. Dat zijn mooie prestaties.
Over mooie prestaties gesproken: één van onze topstudentes werd 6e op de World Skills
in Abu Dhabi. Dat illustreert hoe goed onze opleiding Bloem & Styling in staat is om,
naast een goed basisprogramma op niveau 2, 3 en 4, studenten verder te brengen en te
laten excelleren.

Maar ondertussen mogen we zeker trots zijn op de bereikte resultaten. En wanneer we
blijven doen waar we goed in zijn, kunnen we de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien en met enthousiasme verder bouwen aan groots groen onderwijs.

Onze studenten en leerlingen vonden makkelijk een baan; het arbeidsmarktperspectief
voor onze studenten verbeterde. Dat merken we ook aan de vraag vanuit verschillende
groene sectoren naar studenten. We zijn er trots op dat veel stagebedrijven onze studenten hun eerste baan aanbieden. Na een goede stage vallen ze ‘gewoon’ in de smaak en
zien werkgevers in onze studenten goede werknemers.

René van Kuilenburg
Voorzitter College van Bestuur

Bedrijven maken ons onderwijs sterk. Wat goed ging was dat we met de zogenaamde
“Dynamische netwerken” beter en vaker contact met het bedrijfsleven hebben. Waar we
onszelf nog in kunnen verbeteren is het inzetten van het bedrijfsleven binnen de lessen of lesonderdelen en het beter positioneren van de locatie Hardenberg in haar regio
(Drenthe en Noordoost Overijssel). Komende jaren zullen we hier nadrukkelijk aandacht
aan schenken door nauwe samenwerking op te zetten met het naburig ROC, (het Alfa
college) en in samenspraak met de regionale groen sectoren en overheidsinstellingen
(gemeenten en provincie).
De Zwolse regio kent een positieve dynamiek waarin de belangrijkste partners zich verenigen om ook de arbeidsmarkt in de regio extra impulsen te geven. Daarbinnen zijn wij
trots deel uit te maken van de Zwolse8: de bestuurders van de mbo- en hbo-instellingen
werken constructief samen en durven te experimenteren.
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INLEIDING | HOOFDLIJNEN VAN HET GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT
Verklaring bevoegd gezag over 2017

Met het Geïntegreerd Jaardocument 2017 legt Stichting Groen Onderwijs Oost
Nederland openbaar verantwoording af over het gevoerde beleid, de inspanningen en
resultaten en beleidsbijstellingen van AOC de Groene Welle (instelling en stichting)
in het kalenderjaar 2017. Dit jaardocument is gebaseerd op de voorschriften van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit document worden alle ons
bekende verantwoordings- en informatieverplichtingen, waaraan de onderwijsinstellingen
moeten voldoen, in een integrale jaarverantwoording samengevoegd. De informatie
wordt gepresenteerd op het niveau van de instelling als totaal. De jaarrekening
2017 is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor
onderwijsinstellingen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd gezag tot
een verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. De wettelijke
vereisten definieert de Groene Welle als alle relevante onderwijswet- en regelgeving.
Dus:
• Voldoen aan de zorgplicht informatievoorziening door het beschikbaar stellen van:
»» Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan vmbo-leerlingen en ouders/
verzorgers.
»» Het onderwijs- en examenreglement aan studenten in het mbo inclusief individueel
ondersteuningsplan (IOP).
»» Een opleidingsgids voor vo (vmbo-groen en Groene Lyceum) en mbo.
»» Het informeren van studenten over de arbeidsmarktperspectieven van de opleiding
waarvoor ze zich aanmelden en inschrijven (zorgplicht).
»» Het verhelderen van schoolkosten vo en mbo.
• Het verstrekken van een geldige onderwijs- en BPV-overeenkomst aan de studenten
in het mbo.
• Melden van voortijdige schooluitval via de daarvoor geldende procedures.
• Uitvoeren en communiceren van klachtenregelingen met betrekking tot examens, BPV
en vertrouwenszaken.
• Voldoen aan de wet BIO (Beroepen In het Onderwijs).
• Voldoen aan de wettelijke minimum urennorm voor onderwijstijd in het vo en mbo.
• Borgen van de toegankelijkheid van onze opleidingen.
• Systematische aandacht voor onderwijskwaliteit in vmbo en mbo.
• Het voldoen aan de eisen van medezeggenschap voor medewerkers en studenten.

Publicatiewijze
Het geïntegreerd jaardocument bevat de volgende delen:
A. Verslag van de Raad van Toezicht.
B. Positionering van de organisatie op basis van missie, visie en activiteiten.
C. Een bestuursverslag, met daarin ontwikkelingen in aantallen leerlingen en studenten,
personeel, onderwijskwaliteit en de dialoog met stakeholders. Aan de orde komen
ook de voortgang van ons strategisch beleidsplan 2015-2020 en klachten.
D. De financiën: resultaten, risicomanagement, vooruitblik.
E. De jaarrekening: balans, staat van baten en lasten.
F. Continuïteitsparagraaf, met een doorkijk naar 2022.
G. De controleverklaring van de accountant.
In bijlagen worden onderdelen verder uitgewerkt. Deze documenten zijn ook te
raadplegen op de website van Groene Welle (www.groenewelle.nl).
In het verslag is een aantal concrete actiepunten geformuleerd, die nauw samenhangen
met de doelstellingen uit het strategische uitvoeringsplan. Daar waar mogelijk geven wij
met een kleur aan wat de concrete resultaten van de acties zijn. De drie kleuren staan
voor het volgende:
Gerealiseerd

Wordt nog aan gewerkt

Als organisatie hebben wij ons in 2017 gehouden aan alle relevante wet- en regelgeving.
Ook het toezicht is volgens de Governance Code uitgevoerd.
R. van Kuilenburg
College van Bestuur Groene Welle
23 april 2018

Niet gerealiseerd
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
In 2017 heeft de Raad van Toezicht vijf maal regulier vergaderd voor formeel overleg
met de bestuurder over de toezichthoudende rol. In het kader van het functioneren
heeft de remuneratiecommissie ook een aantal malen apart overleg gevoerd. Daarnaast
is de Raad bijeengeweest om de bestuurswissel te bespreken. Ook is er een aantal
malen vergaderd over de fusie met AOC Oost; de auditcommissie is voorafgaand aan
de reguliere vergaderingen van de Raad bijeen geweest om adviezen te formuleren. De
Raad heeft gezamenlijk een werkbezoek/studiedag gehouden.

Voor het ontwikkel- en beoordelingsgesprek hebben de leden van de Raad input aan
de commissie geleverd en voor het resultaatsgesprek is de begroting als uitgangspunt
genomen. De aankondiging van het vertrek van mevrouw Hengeveld als bestuurder
medio 2017 is een belangrijk onderdeel van de gesprekken geweest. Na een zorgvuldige
procedure met behulp van een extern bureau, heeft de Raad samen met de Raad van
Toezicht van AOC Oost en het College van Bestuur van AOC Oost een profielbeschrijving
opgesteld en is in gezamenlijkheid de selectie gedaan. Uiteindelijk resulteerde dit in het
benoemen van een nieuwe bestuurder (de heer René van Kuilenburg) met ingang van
het nieuwe schooljaar. Deze benoeming is passend binnen het perspectief van de fusie
per 1 januari 2018.

In 2017 zijn, wegens het vertrek van twee leden, vacatures ontstaan. Gezien de
onzekerheid over het tempo van de fusie in het eerste deel van het jaar is besloten
deze vacatures wel te vervullen. De Raad heeft opnieuw bepaald welk profiel
gewenst was. Besloten is tot versterking van het financieel/bedrijfsvoeringsprofiel,
met name ter versterking van de Auditcommissie en om de kennis en kunde over
organisatieverandering en transitieprocessen gekoppeld aan Remuneratie/Governancevraagstukken te vergroten. In dit proces is afgezien van het formele voordrachtsrecht
van de OR en is er een gemengde commissie samengesteld, bestaande uit twee ORleden en twee RvT-leden. Dit heeft geleid tot benoeming van Jolanda Rommens en Ivo
Konings.

De Auditcommissie (AC) heeft gesprekken gevoerd met de bestuurder in aanwezigheid
van de adviseur financiën en het hoofd van de financiële administratie. Iedere
vergadering wordt aan de hand van de instellingsrapportage gesproken over de
financiële stand van zaken. Ook de conceptjaarrekening, de managementletter, de
daaraan gekoppelde verbeteractiviteiten, de risicoanalyse en het meerjarenperspectief
zijn de vaste agendapunten van de AC. Het verslag van deze commissie wordt integraal
door de Raad van Toezicht behandeld.

Werkwijze

De voorzitter is in 2017 bij de bijeenkomsten van het Platform Raden van Toezicht MBO
geweest en bij de dag voor bestuurders en toezichthouders van de VTOI.

De Raad van Toezicht werkt met een jaaragenda op basis van de gehanteerde
Planning-& Controlcyclus van de instelling. Daarnaast worden relevante thema’s
toegevoegd over het reilen en zeilen van de organisatie. Denk aan periodieke
rapportages op basis van de goedgekeurde begroting, benchmarks, jaarstukken,
zelfevaluatie, medewerkers- & studententevredenheidsonderzoeken, treasury en
risicomanagement.

Bovenal heeft de Raad van Toezicht veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen in
het toenaderingsproces tussen AOC Oost en de Groene Welle. Uitgangspunten als
eigen identiteit en kracht stonden en staan steeds centraal, naast de overtuiging dat
schaalvergroting de nodige input in onderwijskundige en financiële kwaliteit kan geven.

In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit twee vrouwen en drie mannen, die de taken
onderling hebben verdeeld. Ook wordt er gewerkt met een Auditcommissie en een
Remuneratie/Governancecommissie. Voor Onderwijskwaliteit is vooralsnog geen
commissie ingesteld, omdat dit aandachtsgebied als corebusiness wordt aangemerkt
voor alle leden van de Raad. De Raad kent een voorzitter en vicevoorzitter en de
commissies worden voorgezeten door de leden. Voor dit alles is de Governancecode
voor het mbo uitgangspunt geweest en nergens hebben we het “leg uit”-uitgangspunt
hoeven te verklaren, met andere woorden de Governancecode is integraal gevolgd. De
Remuneratiecommissie heeft op twee momenten in het jaar formeel overleg gehad met
de bestuurder.

Tussentijds heeft een commissie met afgevaardigden van beide Raden van Toezicht
voorbereidend werk verricht en in het najaar van 2017 is in een tweetal gezamenlijke
vergaderingen besloten tot een bestuurlijke fusie, waarbij de Stichting Groen Onderwijs
Oost Nederland is ontstaan. Beide Raden van Toezicht zijn samengevoegd met als taak
per 1 augustus 2018 te komen tot een uitgekristalliseerd organisatiemodel, een integraal
verantwoordelijk College van Bestuur en een nieuwe Raad van Toezicht, rekening
houdend met de beschikbare kwaliteiten, profielen en bestaande en nieuwe regionale
inbreng.
Namens Raad van Toezicht Groene Welle
Hein Dijkstra, voorzitter
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ONZE PASSIE VOOR GROEN |
DE GRONDBEGINSELEN VAN DE INSTELLING
Missie, visie en pijlers

De Groene Welle is een groene onderwijsinstelling voor vo- en mbo-onderwijs.
Vo-leerlingen krijgen onderwijs in de groene context, mbo-studenten leiden we op voor
beroepen in de groene sectoren of voor doorstroom naar het hbo. Onze deelnemers
volgen cursussen om zich als medewerker te bekwamen in het kader van een leven lang
leren.

Wij leiden (jonge) mensen op tot zelfbewuste, ondernemende en maatschappelijk betrokken individuen, die met passie voor groen blijven werken aan hun professionele toekomst.
We doen dit door leerlingen, studenten en deelnemers in een vertrouwde en veilige
omgeving meer verantwoordelijkheid te geven voor de invulling van hun opleiding en dus
voor hun eigen toekomst. Ze kunnen leren op hun eigen manier, in een uitdagende groene leeromgeving en met hoofd, hart en handen. En ze worden begeleid door vakkundige
medewerkers, die aandacht hebben voor individuele groei en ontwikkeling.

Met locaties in Zwolle en Hardenberg richten wij ons op verschillende doelgroepen
in Noordoost Nederland. De kern van ons werk is het aanbieden van kwalitatief
goed voorbereidend beroepsonderwijs, kwalificerende mbo-opleidingen en
maatwerkcursussen voor het groene bedrijfsleven.

Respect is de kernwaarde van de Groene
Welle. Alles wat we doen, doen we met
respect voor onszelf, voor elkaar, voor
elkaars mogelijkheden en met respect voor
onze groene omgeving. Wij willen leerlingen,
studenten en deelnemers passie meegeven
voor alles wat leeft en hen laten zien dat
iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de wereld om ons heen.

Vanuit onze groene identiteit werken we aan de ontwikkeling van (jonge) mensen tot
zelfbewuste, innovatieve en maatschappelijk betrokken individuen, die met passie voor
groen blijven werken aan hun (professionele) toekomst. We doen dit door een goede
kwaliteit te leveren en met respect voor elkaar en de groene omgeving om ons heen. Met
uitdagend vo- en mbo-onderwijs, waarin leren met hoofd, hart en handen een belangrijke
plek inneemt, zorgen we er voor dat leerlingen, studenten en deelnemers zich optimaal
en zelfbewust kunnen ontwikkelen. In een veilige en vertrouwde omgeving worden ze
hierbij begeleid door vakkundige en bevoegde medewerkers, die zich professioneel
ontwikkelen en feeling hebben met de groene werkvelden.

Binnen de Groene Welle staan vier pijlers centraal: vakmanschap, samenwerking, maatwerk en ondernemend zijn. Deze pijlers komen terug in het onderwijs, bij onze medewerkers en in onze organisatie. Kwaliteit is en blijft de basisvoorwaarde.

Strategie en jaarthema
2017 is het derde jaar van onze planperiode 2015-2020, waarin we werken volgens
het strategische uitvoeringsplan ‘Jouw brug naar het groene leven’. Het strategisch
uitvoeringsplan wordt jaarlijks uitgewerkt in jaarplannen, waarin de vertaling wordt
gemaakt naar concrete activiteiten. 2017 had als jaarthema ‘Bouwen aan de Toekomst’.
Op de fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd, hebben medewerkers nieuwe
impulsen gegeven aan het onderwijs en de organisatie van de toekomst. Centraal hierin
stond de verdere uitwerking van de samenwerking met AOC Oost.

Menselijke maat
De menselijke maat speelt bij de Groene Welle een belangrijke rol. Al onze opleidingen
zijn kleinschalig en onze docenten kennen de leerlingen en studenten. Iedere student
heeft een coach met wie hij nauw contact onderhoudt over zijn studievoortgang en over
zijn ideeën rondom de (studie)loopbaan. De menselijke maat komt ook terug in onze
werkcultuur.
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De juridische en organisatorische vormgeving
Juridische structuur
De rechtspersoon van de Groene Welle was in 2017 een stichtingsvorm met de naam
Stichting Agrarisch Opleidings Centrum de Groene Welle. Deze stichting was opgericht
in 1991 en kent twee verbonden partijen: het commanditaire vennootschap LOC
Hardenberg en de Stichting Leerbedrijven Groene Welle. Per 1 januari 2018 is Stichting
de Groene Welle bestuurlijk gefuseerd met Stichting AOC Oost Nederland in Stichting
Groen Onderwijs Oost Nederland, gevestigd te Lochem.

Organisatiemodel
De instelling Groene Welle wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur.
In 2017 is gewerkt met een directieteam bestaande uit één directeur vo/mbo en één
directeur stafdiensten. Deze directeuren geven leiding aan hun MT (managementteam)
bestaande uit de directeur en de teamleiders. Het CvB en de directeuren hielden twee
wekelijkse vergaderingen.
Binnen het vo is er sprake van twee teams, het mbo kent vier teams en binnen de
stafdiensten zijn er twee teams actief. De teamleider is hiërarchisch verantwoordelijk
voor zijn/haar team. Stafmedewerkers leveren in een expertrol een bijdrage aan de
strategische doelen van de organisatie op het terrein van onderwijsontwikkeling, kwaliteit,
innovatie, marketing en communicatie, internationalisering, HRM en zorg (passende
begeleiding).
In 2017 vond een wisseling van het College van Bestuur plaats. Mevrouw Frida
Hengeveld verliet de instelling per 1 augustus 2017 en werd per 1 september opgevolgd
door de heer René van Kuilenburg.

Bestuurs- en vestigingsniveau
In 2017 is gewerkt met twee uitvoeringslocaties, die vallen onder één directeur. Op deze
manier was er geen onderscheid tussen bestuurs- en vestigingsniveau. In de opleidingen
en vestigingen werken we volgens dezelfde afspraken en binnen dezelfde kaders. Op
beide locaties wordt onderwijs verzorgd. In de vaksecties zijn mensen vanuit beide
locaties actief. De teamleider van de opleidingen in Hardenberg is ook verantwoordelijk
voor de locatie en de externe contacten met bijvoorbeeld het Alfa College en het
Vechtdal College.
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STRATEGISCH UITVOERINGSPLAN:
ONZE LEERLINGEN, STUDENTEN, DEELNEMERS, ONS ONDERWIJS
De Groene Welle kent een grote diversiteit in de leerlingenpopulatie. Onze vo-leerlingen komen voornamelijk uit de directe omgeving van Zwolle. Voor het
mbo en het cursus- en contractonderwijs geldt dat we Noord- en Oost-Nederland als voedingsgebied hebben. Voor een aantal specifieke opleidingen komen
studenten en deelnemers uit heel Nederland naar Zwolle.
Basiskwaliteit

De tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en studenten
staan voor 2018 op de planning. We blijven streven naar
minimaal een 3,5 op een schaal van 5 voor lesmateriaal, toetsen
en beroepsstages. 60% van de mbo-studenten waardeert de
stage/ werkplek en lessen positief.

Vakmanschap

We streven naar 550 leerlingen binnen het vo (een extra klas en
extra instroom klas 3) en binnen het mbo staan er 1325 studenten
ingeschreven.

Samenwerking

We starten het eerste jaar met een gezamenlijk programma van
AOC Oost en de Groene Welle. Er is een volgende stap gezet
in afstemming en integratie. De keuzedelen worden gezamenlijk
aangeboden. Minimaal 25% van de mbo-opleiding wordt vanuit
praktische beroepssituaties ingevuld met projecten en BPV.

Ondernemendheid

40% van de vo-leerlingen stroomt intern door naar het mbo.
30% van de mbo-studenten (niveau 4) stroomt door naar het hbo.
Mbo-studenten krijgen ondernemerschap en ondernemingsvaardigheden mee.

Maatwerk

Het VSV-percentage ligt onder de landelijke norm.
Binnen het vo kennen we een slagingspercentage van minimaal
95% en het jaarrendement binnen het mbo ligt hoger dan het
landelijk gemiddelde.

In 2017 stroomden 37 (31%) van de 120 gediplomeerde leerlingen
vmbo uit naar het groene mbo van Groene Welle. Uitstroom was naar
groen (6), dier (19), bloem (4), veehouderij (5) en plant (3).
In 2015 was de interne doorstroom 36% (41 leerlingen) en in 2016
39% (35 leerlingen)

In een enquête onder 389 mbo studenten hebben 39 aangegeven
door te stromen naar het hbo. Vanwege betere werkgelegenheid is
dit percentage lager dan eerder.
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vmbo: leerlingenpopulatie blijft gelijk
Het aantal leerlingen vmbo is in 2017-2018 529 (vorig schooljaar 534). Verwachting is dat de komende jaren het aantal stabiel blijft
Het aandeel lwoo is in 2017-2018 33%. Een toename van 3%. Een trendbreuk nadat het aantal lwoo-leerlingen de afgelopen jaren was gedaald.

Leerlingen vmbo

% Leerlingen per leerweg in 2017-2018

600
500

Groene Lyceum

12%

529

28%

400

353

300
200

176

Beroepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg

29%

Gemengde leerweg

100
0

2013

2014

vmbo totaal

2015

lwoo

2016

2017

31%

vmbo regulier

Toelatingsbeleid

In 2017 maakten 10 leerlingen na het tweede leerjaar de overstap naar ons
vmbo. 21 leerlingen stroomden uit naar een andere school.

Met alle leerlingen vindt een intakegesprek plaats. Hierin is aandacht voor
de motivatie voor de groene richting, de verschillende niveaus van de
opleiding en de regels rond gedrag en omgang met medeleerlingen en
docenten.

In samenwerking met het Vechtdal College bieden wij vmbo-groen aan in
Hardenberg. In het schooljaar 2017/2018 zaten er 13 leerlingen in klas drie en
22 leerlingen in klas 4. Deze leerlingen staan ingeschreven bij het Vechtdal
College.
Verwachting is dat het aantal leerlingen vmbo de komende jaren stabiel blijft.
Vmbo Zwolle heeft een eigen herkenbare plek binnen het totale aanbod in de
regio.
Het aantal leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg daalt
jaarlijks met ongeveer 20. De groei van de afgelopen jaren vond vooral plaats
in gemengde leerweg en het Groene Lyceum.
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vmbo: onderwijskwaliteit is goed
Onderwijskwaliteit is het geheel van verwachte leerresultaten, de uitvoering van de onderwijsprocessen en de
gerealiseerde opbrengsten. De opbrengsten zijn hieronder weergegeven en getoetst aan eigen normen.
Kritische succesfactor vmbo
Tevredenheid ouders
Tevredenheid leerlingen
Verschillen SE-CE
Examen cijfers
Basis
Kader
Gemengde leerweg
Onderbouw snelheid
Bovenbouw succes
Basis
Kader
Gemengde leerweg
Tussentijdse uitstroom (VSV)
Onderbouw
Bovenbouw
Oordeel inspectie opbrengst indicatoren
Onderwijs positie leerjaar 3 t.o.v. advies PO

Streefwaarde

2016

2017

> 7,5
> 7,25
- 0,4 / + 0,4

7,4
0,13

8,5
(zie 2016)
0,09

> 6,8
> 6,5
> 6,5
> 97%

6,8
6,6
6,4
99%

7,0
6,5
6,5
96%

> 92%
> 92%
> 92%

100%
95%
95%

96%
92%
96%

< 1,0%
< 2,5%
voldoende
> - 8%

0,0%
1,0%
voldoende
-8,5%

0,0%
0,0%
voldoende
4,8%
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De opbrengsten zijn al jaren op goed niveau.
Waar ze afwijken (bijvoorbeeld bovenbouwsucces)
komt dat door het effect van een enkeling op een
kleine populatie.
Het percentage geslaagde eindexamenleerlingen
ligt al jaren op 98% of hoger. Ook in 2017 lag het
percentage op ruim 98%. Met deze score halen we
onze doelstelling van minimaal 95%.
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vmbo: ontwikkelingen in 2017
Passende begeleiding

Vernieuwing vmbo

Het beleidsplan ‘Passend Groen’ rondom leerling- en studentenbegeleiding vormt de
basis voor de realisatie van onze zorgstructuur. In 2017 is conform planning onder meer
aandacht besteed aan:
• scholing en professionalisering van docenten, die leerlingen en/of studenten met een
zorgbehoefte begeleiden.
• verdieping intake procedure, zodat vanaf het begin van de opleiding duidelijk wordt
welke begeleiding nodig is.
Voor alle leerlingen en studenten met een complexe onderwijsbehoefte/hulpvraag wordt
een Individueel Ondersteuningsplan (IOP) gemaakt. Dit plan bevat concrete en haalbare
doelen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel), geformuleerd door school, leerling en
ouders. De ervaring van de afgelopen twee jaar heeft geleerd dat we een IOP flexibel
moeten inzetten. Beter korte, intensieve begeleiding, dan langdurig en op afstand. We
evalueren de begeleidingsactiviteiten structureel en houden resultaten bij. Ook in het
komende jaar zullen we de IOP’s flexibel inzetten, dus meer hulpvraaggericht en afgebakend in de tijd. Daardoor kunnen we maatwerk bieden en efficiënt met onze middelen
omgaan.

Als onderdeel van de vernieuwing vmbo is in 2017 een vervolg gegeven aan het overleg
met vo-instellingen in Zwolle. Het samenwerken in het ontwikkelen van keuzedelen in het
vo is niet echt op gang gekomen. Wel is er afgesproken dat waar mogelijk keuzevakken
worden gedeeld. De belangstelling voor groene onderdelen blijft bestaan, maar is (nog)
niet gerealiseerd. Het Greijdanus College Zwolle wil in de toekomst van dit aanbod
gebruik maken.
Voor 2018 moeten we in staat zijn meer rendement te halen uit de inzet van ons Groen+
team. Dit team is in het kader van passend onderwijs gestart om hulp te bieden aan
leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het wegvallen van een deel van het LWOOgeld is daarbij een handicap.

Het Groene Lyceum

ProFarm

In 2017 is een vijfde groep leerlingen gestart, die het zesjarig traject van het Groene
Lyceum volgt. De mogelijkheid om het traject in vijf jaar te kunnen volgen is definitief
vervallen. We blijven met dit zesjarige traject leerlingen een alternatief bieden voor
een route naar het hbo. De lesurentabel voor klas 4 en 5 van de huidige cohorten is
vastgesteld.

Groene Welle is partner in het Europese project ProFarm (PROfessional and personal
empowerment in social FARMing). In dit project zoekt educatie de verbinding met zorgboerderijen. De Groene Welle doet mee om voor leerlingen een toekomstperspectief te
bieden, ook als daar trajecten buiten ons schoolgebouw voor nodig zijn. In 2017 is het
project gestart; 8 leerlingen hebben zich gemeld en 2 krijgen buiten onze school een
plek waar onderwijs wordt verzorgd op basis van Work-Based-Learning.

We werken intensief samen met de andere zes aanbieders van het Groene Lyceum
om vorm te geven aan dit onderwijs voor slimme doeners in de zogenaamde
Technologieroute (experiment doorlopende leerlijnen). Met name met AOC Oost is het
extra samenwerken opgepakt. We doen dit door informatie uit te wisselen en lesstof te
delen.

Aantal leerlingen 2017
Extra ondersteuning		
Schoolmaatschappelijk werk
Besproken in intern zorgteam
Individueel ondersteuningsplan

40
15
124
43
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mbo: studentenpopulatie in alles erg stabiel
Het aantal studenten is lager dan 2016-2017, maar nagenoeg vergelijkbaar met het jaar daarvoor. In het vorige schooljaar hadden
we in de BOL nog te maken met een extra groep vierdeklassers (laatste jaar van vierjarige mbo). De groei zit vooral in de BBL.

Aantal studenten

Studenten BOL per niveau

1600
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1400
1200
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1335

500

1017

400

800

Verdeling BOL studenten over kwalificaties 2017-2018
7%

3%

Bloem & Styling
Dier + Paard

22%

Groene ruimte

300
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Agro productie

200

400
226

200

52

0
2013

2014
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mbo totaal

BOL

BBL regulier

BBL > 23 jaar

Het aantal studenten over de verschillende
kwalificatiedossiers is de afgelopen jaren
erg stabiel geweest.

50%

100
0
2014

2015

2016

entree/niv 1

BOL 2

BOL 3

BOL 4

2017

18%

Het aandeel niveau 2 daalt de laatste jaren met 2% per jaar.
Het aandeel niveau 4 groeit met dezelfde percentages.
Entree (niveau 1) in BOL is rond 1%.
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mbo: onderwijskwaliteit blijft goed
Onderwijskwaliteit is het geheel van verwachte leerresultaten, de uitvoering van de onderwijsprocessen en de
gerealiseerde opbrengsten. De opbrengsten zijn hieronder weergegeven en getoetst aan eigen normen.
Kritische succesfactor mbo
Tevredenheid studenten
Diplomaresultaat
Niveau 1/entree
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Jaarresultaat
Niveau 1/entree
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Voortijdige schoolverlaters (VSV)
Niveau 1/entree
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Oordeel inspectie

Streefwaarde

2016

2017

> 6,9

6,7

6,7

> 80%
> 80%
> 80%
> 80%

78,9%
76,3%
82,9%

79,2%
77,2%
82,7%

>80%
>80%
>80%
>80%

80,0%
75,8%
81,7%

81,6%
76,0%
81,1%

<20%
< 6%
< 2%
< 2%
Voldoende

16,7%
7,7%
2,8%
2,2%
Voldoende

3,7%
2,3%
0,6%
Beperkt toezicht

Sinds 2016 kunnen studenten via het instrument ‘Feed
me’ hun mening geven over hun onderwijs. Afgelopen
jaar bleek dat verschillende docenten nog enige remming
hebben om ‘Feed me’ te gebruiken. Teamleiders stimuleren
medewerkers wel om het instrument te gebruiken. Docenten
kunnen met de uitkomsten ook zelf actief werken aan hun
eigen professionaliteit.

VSV

Groene Welle

Sector

2013-2014

2,9%

4,6%

2014-2015

1,4%

3,8%

2015-2016

1,9%

3,6%

2016-2017

3,0%

3,4%

Indicatoren mbo (opgave DUO)
Jaarresultaat

Het jaar- en diplomaresultaat per team is bij alle opleidingen van alle niveaus boven de landelijke norm.
De opleidingen voldeden in 2017 aan de wettelijke urennorm en bijbehorende onderwijstijd.
Diplomaresultaat
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Groene Welle

sector

2013-2014

77,4%

74,6%

2014-2015

80,5%

77,2%

2015-2016

79,1%

76,9%

2016-2017

79,3%

79,2%

2013-2014

77,9%

75,5%

2014-2015

82,1%

78,1%

2015-2016

79,4%

76,6%

2016-2017

79,7%

79,6%
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mbo: voortgang van verbetertrajecten
BPV verbeterplan

Kwaliteitsplan
Groene Welle wil de kwaliteit van het onderwijs van hoog houden. In ons kwaliteitsplan staan diverse maatregelen op tal van gebieden: professionalisering medewerkers,
intensivering taal- en rekenonderwijs, beperken van het aantal voortijdig schoolverlaters,
verbeteren van de organisatie en inhoud van de beroepspraktijkvorming (BPV) en de
professionalisering van de examineringsprocessen. Sommige maatregelen voeren we
zelfstandig uit, andere in samenwerking (bijvoorbeeld met AOC Oost, 4Groen of Zwolse8) of via landelijke initiatieven.

De bekendste samenwerking met het bedrijfsleven is nog steeds de beroepspraktijkvorming (BPV). Hoewel de meeste bedrijven ons goed waarderen, zijn er onderwerpen die
verbeterd kunnen worden, zoals programma, matching en begeleiding. In het Verbeterpan BPV is vastgelegd waaraan we willen werken en op welke manier. Hiervoor hebben
we in april 2017 aanvullend verschillende gesprekken gevoerd met BPV-bedrijven en
studenten. Op basis daarvan is een lijst van aanbevelingen opgesteld met mogelijke
verbetermaatregelen.

Excellentieplan

In juli 2017 zijn 533 leerbedrijven geënquêteerd om hun tevredenheid te meten. Hieruit
bleek dat 89% van de bedrijven aangaf neutraal of positief tegenover de inhoud van de
BPV-opdrachten te staan. Slechts 56% oordeelde neutraal of positief over de omvang
van de begeleiding vanuit school. Communicatie wordt door zowel stagebieders van
BOL- als BBL-studenten genoemd als aandachtspunt. Inmiddels is er gestart met de
uitvoering van de verschillende maatregelen. Deze maatregelen krijgen ook een vervolg
in 2018.

In het Excellentieplan beschrijven we de maatregelen die we nemen om studenten in de
gelegenheid te stellen, te excelleren op hun eigen niveau. Zo organiseren we jaarlijks de
verkiezing voor de ‘Student van het jaar’ en kennen we een aparte stichting voor studentenbedrijfjes, zoals Groene Passie, Successie en Green Projects. Verder doen we mee
aan een aantal Skills wedstrijden. In 2017 is dit aanbod uitgebreid naar vakwedstrijden
voor veehouderij.
Esther Weijenberg werd bij de World Skills in Abu Dhabi wereldwijd 6e in de categorie
bloemist.

Onderwijsinspectie
De Inspectie heeft in 2017 een drietal vervolgonderzoeken gedaan naar aanleiding van
de inspectierapporten van 2016. Er is een onderzoek gedaan naar de schoolkosten bij de
opleiding Bloem & Styling, het rendement van de opleiding Manager recreatiedieren en
de kwaliteitsborging van de opleidingen Dierenartsassistent Paraveterinair en Medewerker Dierverzorging in Hardenberg. Alle onderzoeken leverden een voldoende resultaat.
Dat betekent dat we als school op alle punten op ‘groen’ staan.
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mbo: werken met nieuwe kwalificaties, keuzedelen en exameneisen
Implementatie nieuwe kwalificatiestructuur

Kwaliteit examinering

Per 2016-2017 is gestart met de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. In
de opbouw van ons onderwijsprogramma wordt voor niveau 2, 3 en 4 pas vanaf leerjaar
2 de mogelijkheid van keuzedelen geboden. De lessen hiervoor zijn in november 2017
begonnen.

In 2017 is verder gewerkt aan de invulling en implementatie van de Procesarchitectuur
Examinering (PE). Via intranet is voor studenten en docenten overzichtelijk weergegeven
hoe het examenproces binnen de Groene Welle in elkaar steekt. Hierdoor kunnen
we examineringsprocessen zorgvuldiger doorlopen. In 2017 is de PE volgens de
PDCA-cyclus geëvalueerd en bijgesteld in opdracht en onder verantwoording van de
examencommissie. We merken dat de PE inmiddels een bekend begrip is, maar dat we
de PE wel blijvend onder de aandacht moeten blijven brengen.

Aanbodverplichting keuzedelen
Groene Welle heeft ervoor gekozen om niet af te wijken van de keuzedeelverplichting ten
behoeve van persoonlijk, cultureel of levensbeschouwelijk onderwijs.
In 2017 is door de studenten uit een breed aanbod een groot aantal keuzedelen gekozen. Aan het keuzeproces is een informatiecampagne voorafgegaan. Er zijn geen
verzoeken van niet gekoppelde keuzedelen geweest.

In 2017 is een grote hoeveelheid schoolassessoren (beroepsgericht en taalgericht)
getraind. Deze scholing is goed ontvangen en levert de assessoren veel op. Dit zien
we ook terug bij de bezoeken aan de Proeven, die we steekproefsgewijs uitvoeren. We
hebben dit jaar ook bedrijfsassessoren uit verschillende beroepen een training geboden.
In 2018 willen we daaraan vervolg geven en willen we een certificeringstraject voor
schoolassessoren opzetten.

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid
Ons toelatingsbeleid, bestaat globaal uit vier fases: aanmelding, onderzoek, inschrijving
en plaatsing. Goede en heldere informatie over toelatingseisen is hierbij belangrijk. Op
onze website staat informatie over onder andere toelatingscriteria en (voor het mbo) de
arbeidsmarktperspectieven in de regio.
Studenten die zich aanmelden krijgen een intakegesprek, waarin aandacht is voor de
vooropleiding van de student, het beroepsbeeld, de arbeidsmarktmogelijkheden en de
motivatie van de student. Ook wordt bekeken of en welke (extra) begeleiding een student
nodig heeft om de opleiding met succes te kunnen volgen en af te ronden. We kijken dan
ook of wij zelf de passende begeleiding kunnen bieden.

De examencommissie zelf heeft in 2017 een training gevolg om de nieuwe examentaken
goed uit te kunnen voeren en iedereen op hetzelfde niveau te brengen. De samenstelling
van de examencommissie is afgelopen jaar namelijk sterk veranderd.
De Groene Welle kiest er tot nu toe voor om alle examens in te kopen. Dit doen we deels
vanuit de Groene Norm en tot eind augustus 2017 vanuit de uitgever Deviant. Inmiddels
zijn we overgestapt naar een nieuwe examenleverancier (TOA) en onderzoeken we
hoe we examens meer vanuit de beroepscontext kunnen vormgegeven. Daarnaast
zijn we gestart met het ontwikkelen van examens voor keuzedelen waarvoor extern
geen examens worden gemaakt. In 2017 zijn er nog geen examens voor keuzedelen
afgenomen.

MBO passende begeleiding
Aantal studenten 2017
Extra ondersteuning		
Schoolmaatschappelijk werk
Individueel ondersteuningsplan

81
18
63
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STRATEGISCH UITVOERINGSPLAN: ONZE ORGANISATIE, ONZE BEDRIJFSVOERING
De Groene Welle kent een veilige, gezonde en duurzame leer- en werkomgeving, die leerlingen, studenten, deelnemers en medewerkers uitdaagt om zich
(professioneel) te ontwikkelen. De groene uitstraling van het gebouw, de toegankelijkheid van de leeromgeving en de professionele dienstverlening en
facilitering zorgen ervoor dat iedereen een goed (leer)resultaat neerzet.

Basiskwaliteit

Uitvoering van de tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen en studenten staat voor 2018 op de planning. We streven naar minimaal een 4
op een vijfpuntsschaal voor leefbaarheid en sfeer. 70% van de mbo-studenten beoordeelt de sfeer en veiligheid positief. Op het gebied van ict,
onderwijsvoorzieningen en faciliteiten streven we naar minimaal een 3,5 (op een vijfpuntsschaal). 70% van de mbo-studenten beoordeelt de
onderwijsfaciliteiten positief en 50% waardeert de organisatie positief.

Ondernemendheid

• We evalueren het ambassadeurschap van Ecoschools en bekijken in welke vorm we het project doorzetten.
• We sluiten ons aan bij activiteiten van andere Zwolse scholen, die samenwerken in de Academie van Ondernemerschap als het gaat om delen van
expertise en uitwisseling van keuzedelen.

Eco-school
Begin 2017 hebben we de Groene Vlag ontvangen van het traject Eco-schools. Eco-schools is het internationale keurmerk
voor duurzame scholen om gezamenlijk te werken aan een duurzame schoolomgeving. Leerlingen van het Groene
Lyceum werken al jaren aan dit traject, waarbij ze verschillende actiepunten hebben bedacht om de school en -omgeving
mooier en leefbaarder te maken. In 2017 werkten ze onder meer aan een betere inrichting van de kantine in Zwolle, een
veiliger schoolterrein en een groenere aankleding van de school door duurzame plantenwanden. Ook het project, waarbij
de koffiebekers voedingsbodem worden voor oesterzwammen, die worden verwerkt in zelfgemaakte soep, is verder
uitgevoerd. In 2018 werken de leerlingen verder aan hun acties en willen dan ook meer zichtbaar maken waaraan ze
werken.

Gezonde school
De Groene Welle in Zwolle heeft voor de vijfde achtereenvolgende keer de Schoolkantine Schaal van het
Voedingscentrum gekregen. Met deze schaal laat Groene Welle zien dat ze actief is in het gezonder maken van het
voedsel- en drankenaanbod in de schoolkantine.
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Klachten en incidenten
In 2017 is het aantal interne klachten binnen het mbo ten opzichte van 2016 licht toegenomen (2016:5; 2017:7). Betrokken collega’s hebben voor de klachten en vragen in goed
overleg en naar tevredenheid een oplossing geboden. Er zijn geen klachten voorgelegd aan de externe klachtencommissie. Onze klachtenprocedure is, voor iedereen die bij de school
betrokken is, in te zien op onze website en op intranet. Klachten betreffende examens staan hierbij apart vermeld.
Locatie

Soort klacht/incident

Relatie

Resultaat

Extern

Mbo Hardenberg

Student uitgeschreven wegens incident met docent

Student/docent

Afgehandeld

-

Mbo Zwolle

Bedreiging binnengekomen met een terroristisch motief

Bedreiging voor de
hele school

Loos alarm

Politie eenheid Oost-Nederland

Mbo Zwolle

Seksueel getinte opmerkingen en uitingen van bedreiging.

Student naar student

2 dagen schorsing

-

Mbo Zwolle

Zitten blijven student, communicatie met docent moeilijk

Student /schoolleiding Afgehandeld

-

Mbo Zwolle

Student laten veranderen van opleiding tussentijds ouders waren hier niet van
op de hoogte

Student/schoolleiding

Afgehandeld

-

Mbo Zwolle

Melding stagebedrijf schade

Student/stagebieder

Afgehandeld

-

Mbo Zwolle

Student pleegt fraude bij stagebedrijf

Student/stagebedrijf

Afgehandeld

-
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STRATEGISCH UITVOERINGSPLAN: ONZE MEDEWERKERS, ONZE KENNIS
Om leerlingen, studenten en deelnemers op te leiden tot zelfbewuste, ondernemende en maatschappelijk betrokken individuen, die met passie voor groen
blijven werken aan hun professionele toekomst, hebben we professionele medewerkers nodig. Medewerkers die bekwaam zijn binnen hun vakgebied, maar
ook vakkundig als docent, coach of begeleider. Om professionele medewerkers te krijgen en te houden investeren wij op een planmatige manier in onze
medewerkers en onze medewerkers in zichzelf. Hierbij is een ‘leven lang leren’ een belangrijke trend.

Basiskwaliteit

• Uitvoeren van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, waarbij we streven naar een verbetering op alle elementen van het onderzoek.
• Ziekteverzuimpercentage ligt onder de 5% (organisatie breed).

Vakmanschap

•
•
•
•

Samenwerking

• In elk teamplan is expliciet aandacht voor het organiseren van collegiale consultatie- en evaluatiemomenten.
• De ontwikkelgroepen van Groene Welle en AOC Oost werken het programma van het tweede leerjaar uit en evalueren het eerste leerjaar.

Ondernemendheid

• Medewerkers oriënteren zich steeds meer internationaal.

We bieden 15 stagiaires een leerplek aan. Van de nieuwe medewerkers en beginnende docenten is 90% actief betrokken in Opleiden in de School.
We sluiten ons aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom het Lerarenregister.
15% van de LC-docenten werkt in 2020 op het Master-niveau. Voor 2017 betekent dit dat twee medewerkers een Master-opleiding gaan volgen.
De helft van de vaksecties heeft een docent die verbonden is aan een lectoraat. De ontwikkeling van Groene Werkplaatsen speelt hierbij ook een rol.

Opleiden in de school
Ons project ‘Opleiden in de School’ is bedoeld om stagiaires en eigen medewerkers meer van elkaar te laten leren. Door het leren op de werkplek ontstaat een nieuwe
dynamiek: leren, werken, opleiden en professionaliseren komen als functies in de school bij elkaar. Niet alleen de stagiairs leren van de docenten en medewerkers, maar de
docenten en medewerkers leren ook van de stagiairs.
De cijfers:
• Leerwerkplek voor 37 studenten van Aeres en Windesheim
• Begeleiding van 2 studenten van Artez
• Begeleiding van 5 docenten vo vanuit het BSL-traject.
• Begeleiding van 26 nieuwe en startende (in opleiding) docenten
• Organisatie van 1 studieochtend mbo met de titel ‘verrijken door te delen’ en diverse workshops gegeven door eigen docenten voor eigen docenten.
• Organisatie van 6 themadagen voor studenten, nieuwe en startende docenten (2 themadagen samen met AOC Oost)
• Start opleiding van 1 schoolopleider met de Velon opleiding (opleiding voor lerarenopleiders)
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Personeelsbestand: kleine toename
Het aantal fte is met 5 gestegen. Het aandeel tijdelijke dienstverbanden bestaat bedraagt
in 2017 24 fte. In 2016 was 21 fte tijdelijk. Daarnaast wordt elk jaar 13-14 fte extern
ingeleend in verband met vervanging of tijdelijk werk. De flexibele schil is kwantitatief
ruim voldoende om komende jaren in te spelen op ontwikkelingen rond fusie, krimp en
innovatie.

Verzuimpercentage
6,00%

5,10%

4,00%

3,40%

2,00%
0,00%

2015

2016

2017
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Verzuimpercentage is in 2017 sterk gestegen. Dit is gevolg van toegenomen kort verzuim
en enkele langdurige zieken. Het effect van enkele ziektegevallen is vanwege de kleine
aantallen direct zichtbaar in het totaal.

160
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0

2016 (154 fte)

2017 (159 fte)

vast

tijdelijk

De verdeling van de fte’s over vier categorieën:
OP
= onderwijspersoneel
DOP
= direct onderwijsondersteunend personeel
IOP
= indirect onderwijsondersteunend personeel
MAN
= management en directie
2016

2017

OP

76%

76%

DOP

11%

12%

IOP

10%

9%

MAN

3%

3%

Aantal fte

154

159
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STRATEGISCH UITVOERINGSPLAN: ONZE ZICHTBAARHEID, ONZE TROTS
De Groene Welle is trots op haar groene identiteit, de kwaliteit van het onderwijs, haar projecten en activiteiten en haar leerlingen, studenten, deelnemers en
medewerkers. Er zijn veel projecten, activiteiten, wedstrijden en andere evenementen, die laten zien hoe groen we zijn en welke plek onze pijlers innemen in
het onderwijs. Door deze activiteiten meer zichtbaar te maken, willen we ons meer verbinden aan potentiele, huidige en oud-leerlingen, (potentiele) medewerkers, bedrijfsleven en samenwerkingspartners.

Basiskwaliteit

• We werken het concept van de Groene Werkplaatsen uit en
bepalen wat de invulling wordt van de onderdelen School
en Praktijklocatie. Deze drie pijlers vormen het nieuwe,
toekomstige concept voor leren binnen het mbo.

Vakmanschap

• De opleiding Veehouderij doet mee aan de landelijke Skills
wedstrijden.

Samenweking

• We zijn actief in de landelijke ontwikkelingen rond de BPV
monitor en blijven de gestelde norm hanteren van 70%
positieve beoordelingen van bedrijfsleven over de organisatie
BPV.
• We organiseren en faciliteren binnen de Meeting Points acht
keer per jaar een bijeenkomst in het kader van onze rol als
regionaal en internationaal kenniscentrum voor de groene
werkvelden. De ontwikkeling van Groene Werkplaatsen samen
met AOC Oost gaat ons hiermee helpen.

Ondernemendheid

• Elk werkveld levert vier keer per schooljaar een artikel,
fotocollage of film aan waarmee ze laten zien hoe de pijlers
terug komen in hun onderwijs.
• We onderzoeken of de geformuleerde werkwijze rondom
Dynamische Netwerken past bij elk werkveld.

Maatwerk

• We voeren de acties rondom het vastgestelde project
alumnibeleid uit.

Social Media
De Groene Welle laat via website, social media en met free publicity
zien welke activiteiten ze allemaal uitvoert. In 2017 zijn circa 30 persberichten verstuurd en zijn er verschillende artikelen verschenen in
(vak)bladen over ontwikkelingen en activiteiten binnen ons onderwijs.
Ook zijn via social media filmpjes en berichten over de opleidingen
verspreid. Dit jaar is het aantal volgers op onze Facebookpagina
gegroeid van een kleine 2600 in 2016 naar ruim 3100 eind 2017.

Alumni
Met een actief alumnibeleid willen we een krachtige leeromgeving
realiseren zowel op school als in de BPV. De contacten met oudstudenten geven ons de mogelijkheid om samen te werken met
bedrijven in de regio. Op deze manier kunnen we beter inspelen
op regionale ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de diverse
vakgebieden. Alumni kunnen ook meehelpen aan een verbeterde
LOB. Het is voor onze studenten namelijk belangrijk dat ze een
reëel beeld krijgen van het beroep en dat ze zich realiseren wat een
(professioneel) netwerk voor hen kan betekenen. In 2017 heeft onder
meer het team Dier een tweetal netwerkavonden georganiseerd
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Vakmanschap voor het voetlicht

Het beroepsbeeld krijgt hierdoor aandacht, er worden authentieke leersituaties
ingebracht en er wordt nagedacht over innovaties die in de verschillende sectoren
spelen. Expertise vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven wordt steeds zichtbaarder en
steeds beter ingezet. De voorzitters van de netwerken zijn betrokken bij het verbeterplan
BPV.

• Deelname aan landelijke vakwedstrijden door studenten van de opleidingen Bloem &
Styling, Tuin & Landschap en Veehouderij.
• Ontwikkelen van vakwedstrijden voor de opleidingen Dierenartsassistent paraveterinair
en Paardenhouderij.
• Demonstraties door studenten tijdens de jaarlijkse Open dagen.
• Organiseren van de verkiezing ‘beste student Groene Welle’ met als resultaat: twee
leerlingen uit het vo en vier uit het mbo.
• Deelname aan de landelijke wedstrijd Ambassadeur mbo door een studente
Veehouderij van de locatie Hardenberg.
		

Eén van de doelstellingen voor 2017 was het organiseren van een Masterclass. Het
delen en verrijken van kennis en ervaringen richting studenten, onderwijs en bedrijfsleven
lopen als rode draad door de Masterclasses.

Samenwerking belangrijk

Meeting Points

Met het bedrijfsleven werken we samen om innovatieve ontwikkelingen een plek
te geven in het onderwijs. Zo zijn we gekoppeld aan het Cluster Agro en Food,
dat in de regio Zwolle de innovatie faciliteert met projecten en meetings. Hierbij
speelt het Meeting Point Noord Nederland ook een rol. Vanuit het cluster en
het Meeting Point hebben we in 2017 actief gekeken naar logische en nieuwe
verbindingen tussen de Groene Welle en het bedrijfsleven. Dit heeft geresulteerd
in nieuwe proefopstellingen op onze school, waarbij studenten onderzoek doen
voor het bedrijfsleven. Ook zijn er nieuwe bedrijven benaderd om mee te denken
over het onderwijs. Zo is er in 2017 gestart met het dynamisch netwerk Glastuinbouw.

De Groene Welle kent twee Meetingspoints, waarin wij willen fungeren als regionaal
en internationaal kenniscentrum voor de groene werkvelden. Met het Meeting Point
Noord Nederland bieden we studenten, docenten en ondernemers voor de Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen een ontmoetingsplek. Dit meetingpoint is gekoppeld aan het Centrum
voor Innovatief Vakmanschap. In 2017 zijn verschillende activiteiten ontwikkeld waardoor
het bedrijfsleven zich ook meer mede-eigenaar is gaan voelen.
Daarnaast kennen we sinds 2015 het Meetingpoint Groen Blauw Netwerk Oost, dat
zich richt op de sector Natuur & Leefomgeving en is gekoppeld aan het Kenniscentrum
Natuur en Leefomgeving. De gemeente Hardenberg, Landschap Overijssel, Collectieve
boeren en Educatiefcentrum De Koppel participeren in dit meetingpoint. De start van
dit traject verliep moeizaam. In 2017 is daarom gekeken in hoeverre het meetingpoint
gekoppeld kan worden aan het perspectief voor de locatie Hardenberg en de Groene
Werkplaats die daar wordt gesitueerd.
			

Vanuit het Meeting Point Noord Oost Nederland hebben we gewerkt aan een landelijk afstemmingsoverleg rondom de opleiding Teelt & Technologie (specialisatie
boomteelt). We hebben lesstof, kennis en ervaringen uitgewisseld. Met LTO is er
een regionaal overleg tussen het onderwijs en het bedrijfsleven rond de sectoren
Plant en Dier. Samen met AOC Oost participeren in het ‘overleg Oost’. In 2017
is in dit overleg onder meer gesproken over de nieuwe kwalificatiedossiers en de
vertaling naar de regio.

Dynamische netwerken

In 2017 hebben alle Dynamische netwerken van de diverse werkvelden één of meerdere
bijeenkomsten georganiseerd, waar ze tevreden op terug kijken. Vaksecties hebben
hierin hun verantwoordelijkheid opgepakt en tonen eigenaarschap ten aanzien van deze
samenwerking. Er wordt hard gewerkt om het onderwijs en het bedrijfsleven meer met
elkaar te verbinden, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Ook met brancheorganisaties en andere AOC’s en onderwijsinstellingen werken
we op diverse gebieden samen. Zo is de Groene Welle lid van de MBO raad,
AOC Raad en VO raad. Binnen Zwolle werken we nauw samen met de Zwolse8,
waarin we werken aan een betere economische positie van de regio Zwolle. In
Hardenberg zoeken we actief verbinding met het Alfa College.

Op het intranet is een werkruimte, waarin alle netwerken materiaal plaatsen. Hierdoor
kunnen de ‘kartrekkers’ elkaars ‘best practices’ volgen, maar ook de vraagstukken en
dilemma’s waar elk netwerk mee te maken heeft.
Leden van de Dynamisch netwerken geven aan het zinvol te vinden dat alle partijen
betrokken worden bij het vormgeven van het onderwijs, waardoor er oog is voor het
werkveld.

In de Groene Kolom is in 2017 verder gewerkt aan de Ontwikkelagenda Groen
Onderwijs. Een van de aandachtspunten was de bekostiging en positionering
van het onderwijs.
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IN GESPREK MET STAKEHOLDERS: CENTRALE THEMA WAS HET VOORSTEL TOT FUSIE
In alle contacten met interne en externe stakeholders was de samenwerking tussen Groene Welle en AOC Oost het vaste
agendapunt.

Interne stakeholders
Het afgelopen jaar is de studentenraad betrokken geweest bij diverse onderwerpen rondom de HKS. Zo hebben de studenten
meegedacht over de aanstaande fusie, de begroting en de verandering in het aantal contacturen bij een opleiding. De
studentenraad heeft 15 keer vergaderd. De Ondernemingsraad (OR) heeft in 2017 negen keer overleg gehad met het
CvB. In deze bijeenkomsten kwamen de jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de orde, zoals begroting, jaarrekening en
vakantieregeling. Maar veel van de tijd is ook besteed aan de ontwikkelingen rondom de fusie met AOC Oost. Het onderwerp
samenwerking en fusie is besproken met de ouderraad. De ouderraad gaf het College van Bestuur een positief advies.
Het onderwerp samenwerking en juridische borging vormde ook voor de Raad van Toezicht het centrale agendapunt. Beide
Raden hebben voor de voorbereiding van de fusie een klankbordgroep voor de besturen benoemd. Met de klankbordgroep is de
fusie-effectrapportage voorbereid. Na de goedkeuring van de voorgenomen fusie door de minister heeft de Raad accent gelegd
op statuten en bestuursstructuur. Op 12 december 2017 zijn de fusiestukken ondertekend.

Externe stakeholders
In 2016 is in het kader van een analyse van doelmatigheidsvraagstukken binnen het groene mbo met een groot aantal branches
gesproken over verwachtingen en beelden. De brancheorganisaties hebben toen sterk aangedrongen om meer dan tot dusverre
zichtbaar in te zetten op kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsverbetering betekent in hun ogen dat er voor de verschillende sectoren
een team docenten beschikbaar is, dat inhoudelijk kennis van zaken heeft en dat door de omvang kan zorgen voor continuïteit
en uitstraling naar het bedrijfsleven. Naar hun opvatting is de ontstane versnippering van opleidingen over locaties geen basis
om aan die kwaliteitsverbetering te werken, omdat opleidingen vaak te persoonsafhankelijk zijn. Opschaling, concentratie,
regionalisering zijn sleutelwoorden om invulling te geven aan die kwaliteitsimpuls.
Deze externe visie is door AOC Oost/Groene Welle mede basis geweest voor een gezamenlijke vlekkenplan. Begin 2017 is
met alle organisaties voor sectoren waarvoor het vlekkenplan directe impact heeft een gesprek geweest over het gezamenlijk
portfoliobeleid van de instellingen en de keuzes voor onderwijsvoorzieningen. In het najaar zijn de brancheorganisaties over de
voortgang geïnformeerd.
In maart en juni 2017 zijn de vakbonden geïnformeerd over de voorgenomen fusie. In juli is formeel melding gedaan van de
voorgenomen fusie conform de SER-fusiegedragsregels. In november en december heeft twee keer overleg plaatsgevonden
over het opstellen van een sociaal plan.
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Besluitvormingstraject fusie
Het fusieproces kent verschillende fases.
Eerst is het besluit tot de aanvraag van de
fusietoets voorgelegd aan Raad van Toezicht, OR, studentenraad en ouderraad.
De aanvraag voor fusietoets is in augustus
verzonden aan de commissie Macrodoelmatigheid mbo, die een positief advies heeft
uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken. Deze heeft op 13 oktober 2017
goedkeuring gegeven voor de fusie.
In de periode oktober-november 2017 is
het voornemen tot bestuurlijke fusie per 1
januari 2018 goedgekeurd door de Raad
van Toezicht, na een positief advies van de
ondernemingsraden. Het voorstel voor de
fusie is in november ter inzage neergelegd
bij het Handelsregister. Op 22 december is
het besluit voor juridische fusie per 1 januari
2018 vastgesteld.
In 2018 vindt het besluitvormingsproces van
de institutionele fusie plaats.
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FINANCIEEL RESULTAAT 2017: NEGATIEF EN IETS SLECHTER DAN BEGROOT
Baten en lasten
In € x 1000
BATEN

Realisatie 2017

begroting 2017

Realisatie 2016

rijksbijdragen

14.800

14.359

14.030

cursusgelden

273

316

282

bedrijven

243

329

224

overige
totaal baten
LASTEN

personele lasten
afschrijvingen
huisvesting
overige

totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldi financiële baten en lasten
Resultaat

659

581

726

15.975

15.585

15.262

Meer baten door prijsbijstellingen en bijstelling macrobudget.
De baten uit subsidies waren lager dan begroot. Er is vanuit
het samenwerkingsverband bijna 200K meer inkomsten dan
begroot. Bij de baten ook meer inkomsten vanuit diverse
activiteiten als detacheringen en omzet kantine.

12.610

11.697

11.202

Lasten

701

701

690

1.205

1.275

1.239

2.089

2.429

1.962

16.604

16.102

15.093

-629

-517

169

-33

-29

-38

-662

-546

131

Resultaat LOC+

114

90

117

Netto resultaat

-548

-456

248

Balans

Kengetallen

balans In € x 1000

kengetallen

ACTIVA

vaste activa
vlottende activa

PASSIVA

31-12-17

21-12-16

10.886

11.335

4.884

4.934

15.770

16.269

eigen vermogen

9.852

10.400

voorzieningen

1.917

1.792

langlopende schulden

1.332

1.456

totaal

kortlopende schulden
totaal

Baten

2.669

2.621

15.770

16.269

liquiditeit

De lasten zijn hoger dan 2016 en hoger dan begroot. Dat
verschil zit vooral in hogere personeelskosten vanwege
vervangingskosten in verband met ziekteverzuim en nabetaling
aan pensioenlasten (correctieberekening ABP). Verder is er
300K meer gedoteerd aan voorzieningen dan begroot (nieuwe
voorziening seniorenverlof, extra dotaties wachtgeld en 60plus).
De overige personeelskosten waren 74K boven begroting door
extra wervingskosten en extra inzet voor begeleiding ww-ers.

Fusiekosten
De meeste kosten voor de fusie zijn gemaakt door extra inzet
van eigen medewerkers. In 2017 hebben we voor de fusie 82K
gebruikt voor extra personeel en specifiek extern advies.

2017

2016

1,8

1,9

rentabiliteit

-3,4%

1,6%

solvabiliteit 2

74,6%

74,9%
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2015
1,7 vlotte activa/kortlopende schulden
3,2% resultaat/(totale baten + rentebaten)
73,9% (eigen vermogen + voorzieningen)/totaal passiva

Bouwen aan de toekomst

Meerjarenraming en vooruitblik (continuïteitsparagraaf)
Omdat de instellingen Groene Welle en AOC Oost vanaf 1 januari 2018 onder eenzelfde rechtspersoon vallen, is er sprake van een gezamenlijke visie
met een meerjarenbegroting. Daarom is in het Geïntegreerd Jaardocument van zowel AOC Oost als Groene Welle dezelfde tekst over meerjarenraming
en vooruitblik opgenomen. Per 1 januari 2018 zijn de activiteiten van cursus- en contractonderwijs Groene Welle overgegaan naar Groeipunt B.V.

Kengetallen: ontwikkeling aantallen leerlingen en studenten
jaar

aantal

jaar

aantal

2017

7151

2020

7080

2018

7000

2021

6990

2019

7070

2022

6990

In 2018 verwachten we een afname van het aantal mbo studenten met circa 185. Voor het vmbo verwachten we tot 2020 nog een lichte groei op
enkele locaties op basis van de huidige bekende inschrijvingen. Deze groei dempt het effect van krimp in de Achterhoek. Vanaf 2021 verwachten we
een daling. In een extra scenario bij de meerjarenbegroting is ook doorgerekend wat de effecten zijn van een jaarlijkse krimp van 2% op de bovenstaande aantallen leerlingen en studenten.

Kengetallen personeel
2017

2018

2019

2020

2021

2022

717

712

688

687

686

551

545

527

526

Direct ondersteunend onderwijspersoneel

68

72

70

Indirect ondersteunend onderwijspersoneel

80

77

Management en directie

19

18

Personele bezetting in fte

In trend 2017=100

2018

2022

685

99%

96%

525

524

99%

96%

70

70

70

74

74

74

74

97%

93%

17

17

17

17

99%

94%

Waarvan
Onderwijspersoneel

106% 103%

Het aantal fte’s neemt in schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 af vanwege de bekende afname van het aantal leerlingen/studenten. Daarna is er
sprake van geleidelijke krimp in de lijn van de leerlingen-/studentenprognose.
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Meerjarenbegroting 2018-2022 (geconsolideerd)
BATEN * €1000
Rijksbijdrage

2017

2018

2019

2020

2021

2022

66.206

66.272

64.834

64.481

64.584

64.728

College, cursus- en examengelden

683

711

690

690

690

687

Baten werk in opdracht van derden

2.101

1.761

1.682

1.682

1.682

1.682

Overige baten

1.689

1.674

1.668

1.668

1.668

1.668

70.679

70.418

68.873

68.520

68.624

68.765

LASTEN * €1000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

Totaal baten

54.768

53.220

51.493

51.498

51.503

51.505

Afschrijvingen

4.102

3.957

3.758

3.991

3.863

3.778

Huisvestingslasten

4.526

4.624

4.642

4.536

4.555

4.575

Overige Lasten

8.112

8.438

8.089

8.035

8.056

8.072

71.418

70.238

67.981

68.060

67.976

67.929

72

65

-114

-93

-73

-50

-677

244

778

368

576

786

Totaal lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
Totaal Resultaat

In de meerjarenbegroting zijn de huisvestingslasten op gelijk niveau gehouden. Er zijn plannen voor nieuwe
leeromgevingen in de praktijk. Tegelijkertijd zullen we lopende mbo-huisvestingsvoorzieningen stoppen. In ons
vastgoedbeleid kiezen we voor huisvesting van mbo nadrukkelijk voor flexibiliteit.

De meerjarenbegroting gaat tot en met 2022 uit van een beperkte afname van het aantal leerlingen- en studenten.
Op basis van demografische ontwikkelingen zal tot 2030 een duidelijke krimp optreden. De gevoeligheid van het
exploitatieresultaat voor deze krimp wordt geïllustreerd door de meerjarenbegroting door te rekenen bij een jaar-opjaar 2% lager leerling- en studentenaantal. Dit leidt tot lagere exploitatieresultaten van 200K in 2019; oplopend tot
900K in 2022.
Resultaat bij 2% minder leerlingen/studenten en enkele keuzes in exploitatie

2019

2020

2021

2022

+594

-137

-5

-75
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In begroting 2018 (vastgesteld november 2017) is
gerekend met een prijsstijging van 750 euro per
BOL-student mbo in verband met een bekostigingscorrectie. Dit bedrag is ook voor de jaren
2019-2020 aangehouden, omdat we nog geen
concreet beeld hebben van de effecten van de
wijziging van de bekostigingssystematiek.
Daling van rijksbijdrage vanaf 2019 is gevolg van
daling van het aantal studenten en effect van minder bekostiging lwoo.

Personeelslasten nemen af vanwege afname fte
door daling aantal studenten/leerlingen.
Afschrijvingen nemen toe vanwege nieuwbouw
vmbo Doetinchem in 2018-2019. Hierin is ook versnelde afschrijving huidige gebouw opgenomen.
Harmonisatie van afschrijvingstermijnen vanwege
fusie heeft een dempend effect.
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Meerjarenbalans 2018-2022 (geconsolideerd)
ACTIVA * €1000

per 31/12 van

Vaste activa

Materiële VA
Financiële VA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

50.837

55.736

64.299

61.957

59.844

57.442

2.318

2.255

2.192

2.128

2.065

2.002

53.155

57.991

66.491

64.085

61.909

59.444

2.344

2.344

2.344

2.344

2.344

2.344

Liquide middelen

28.424

26.526

17.795

20.116

22.610

25.603

Totaal Vlottende Activa

30.768

28.870

20.139

22.460

24.954

27.947

83.923

86.861

86.630

86.545

86.863

87.391

2017

2018

2019

2020

2021

2022

63.895

64.139

64.917

65.285

65.861

66.647

Voorzieningen

8.302

6.996

5.987

5.534

5.276

5.018

Langlopende schulden

1.332

5.332

5.332

5.332

5.332

5.332

Kortlopende schulden

10.394

10.394

10.394

10.394

10.394

10.394

Totaal Passiva

83.923

86.861

86.630

86.545

86.863

87.391

Totaal Vaste Activa
Vlottende activa

Vorderingen

Totaal Activa
PASSIVA * €1000
Eigen vermogen

per 31/12 van

Grootste invloed op de balans in komende jaren heeft investering voor nieuwbouw vmbo Doetinchem in 2018 en 2019.
Op dit moment bestaan geen andere plannen inzake grote investeringen in onroerend goed. Wel vinden kleinere investeringen plaats
in bijv. vergroening locatie Zwolle en praktijkcentrum Enschede.
Het LOC+ in Hardenberg, dat voor bijna 10% in eigendom is, ontving begin 2018 een huuropzegging van de grootste huurder. Wat
het effect hiervan is zal in 2018 duidelijk worden.
Langlopende schulden betreft hypothecaire lening in verband met LOC+ in Hardenberg. Vanaf 2018 wordt dat 4 miljoen hoger in
verband met aantrekken van vreemd vermogen voor nieuwbouw vmbo Doetinchem.
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Risicomanagement
Onze grootste risico’s in 2018 en 2019

De belangrijkste risico’s die het behalen van de strategische doelen in de weg (kunnen)
staan zijn geïnventariseerd. Dit zijn enerzijds risico’s die direct een strategisch doel
in de weg staan, zoals bijvoorbeeld een forse terugloop van het aantal leerlingen of
mbo-studenten, en deels meer ‘generieke’ risico’s welke onafhankelijk van de strategie
aan de orde zijn. Deze risico’s tasten onze ‘license to operate’ aan, zoals het overtreden
van (privacy-)wetgeving of het onvoldoende aantrekkelijk zijn als werkgever. Per risico
is vastgesteld wat de omvang er van is en welke beheersmaatregelen genomen zijn of
worden genomen.

1.

2.

Onvoldoende slagen van de kernopdracht in de fusie AOC Oost –
Groene Welle: de terugloop van het aantal studenten mbo te keren
door het leveren van groots groen (beroeps)onderwijs.
Krimp leerlingaantal vmbo.

Een uitgebreide risico-controle-matrix is opgenomen in de bijlage.

Het grootste risico voor de komende 2 jaar is het onvoldoende slagen van de fusie in het
mbo (werken aan Groots Groen Onderwijs). De realisatie hiervan is in de – krimpende
– mbo-markt van groot belang om voor zowel studenten als bedrijven voldoende toegevoegde waarde te leveren en daarmee voldoende studenten te bedienen. Gezien het
aantal (vrij) kleine opleidingen, qua studentenaantal, is dat risico ook na de samenvoeging van beide mbo’s nog volop aanwezig. Maatregelen als concentratie op een of enkele locaties of actievere uitwisseling van docenten blijven nodig. De betaalbaarheid van
het nieuwe mbo hangt ook af van de bekostigingsvoorwaarden voor de komende jaren.
Een ander risico is de krimp van de leerlingaantallen in het vmbo. Deze krimp doet zich
voor, zeker op de locaties Doetinchem en Borculo en zal opgevangen moeten worden
met onderwijsvernieuwingen, maar ook door een (nadere) flexibilisering van het personeelsbestand en gerichte wervingscampagnes. De doelstelling is hier om het marktaandeel minimaal te bestendigen.

Leren van risicomanagement
Risicomanagement lijkt soms meer een rekenkundige benadering over kans
en impact dan het met elkaar praten over aspecten die het realiseren van
doelen hinderen. Terugkijkend op enkele jaren risicomanagement zien we
dat een meer pragmatische aanpak bij AOC Oost heeft geleid tot nieuwe
integriteitscodes, betere gesprekken over eigen verantwoordelijkheden
en zelfs tot een fusiebesluit. De gestructureerde aanpak die tot dusverre
bij Groene Welle werd gehanteerd, resulteerde in een versterkte risicoperceptie en bredere betrokkenheid in de organisatie.
Door de fusie hebben we risico’s verminderd en ontstaan weer nieuwe.
De samenwerking geeft ons weer een nieuwe blik op het fenomeen
risicomanagement, waarbij we de werkwijze van de Groene Welle als
vertrekpunt zullen hanteren.

Naast de per risico benoemde beheersmaatregelen wordt momenteel ook de planning
& control-cyclus versterkt door de strategische doelen hierin te betrekken. De kwartaalrapportages en -gesprekken van directie en bestuur zijn hierdoor niet alleen gericht op
jaarplannen maar ook op lange termijn doelen en risico’s. Doel hiervan is ook dat in de
dialoog teamleider-directeur meer aandacht is voor de lange termijndoelen en risico’s.
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JAARREKENING
Balans per 31 december 2017 (voor resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten

31 december 2017

31 december 2016

€

€

1. Activa

3. Baten

Vaste activa

3.1 Rijksbijdragen

1.1.2 Materiële vaste activa

8.567.574

8.977.104

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies

1.1.3 Financiële vaste activa

2.318.410

2.357.878

3.3 Wettelijke les- en cursusgelden

10.885.985

11.334.982

Totaal
Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen

-12.609.767

-11.696.833

-11.202.251

15.770.490

16.269.066

1.455.725

2.669.413

2.621.176

15.770.490

16.269.066

Totaal passiva

4.2 Afschrijvingen

-701.078

-701.035

-689.988

4.3 Huisvestingslasten

-1.204.774

-1.275.617

-1.238.724

4.4 Overige lasten

-2.088.549

-2.429.067

-1.962.073

-16.604.169

-16.102.552

-15.093.036

-628.655

-517.500

168.965

-33.398

-29.000

-38.372

-662.054

-546.500

130.593

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
6. Financiële baten en lasten
Resultaat
8. Resultaat LOC+
Netto resultaat

29

281.589

15.262.001

4.1 Personeelslasten

1.332.381

316.300

15.585.052

4. Lasten

2.4 Kortlopende schulden

273.240

15.975.514

4.934.084

2.3 Langlopende schulden

14.029.744

224.307

4.608.904

1.792.226

14.358.512

726.361

4.884.505

10.399.938

14.799.705

328.840

4.608.356

9.851.572

€

581.400

Totaal

1.917.124

€

243.223

1.2.4 Liquide middelen

2.1 Eigen Vermogen

€

659.346

Totaal baten

2.2 Voorzieningen

2016

3.4 Baten werk in opdracht van derden

325.180

2. Passiva

Begroting 2017

3.5 Overige baten
276.149

Totaal activa

2017

113.688

90.000

117.510

-548.366

-456.500

248.103
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De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de stellige uitspraken
van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Kasstroomoverzicht
2017

2016

€

€

-628.655

168.965

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

Voor zover van toepassing zijn, ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van
het voorgaande jaar, en de cijfers van de goedgekeurde begroting van 2017. De
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Aanpassing voor:
Afschrijvingen

701.078

689.988

Mutaties voorzieningen

124.897

-219.288

825.975

470.700

Vorderingen

49.031

30.411

Schulden

48.237

-102.329

97.268

-71.918

2.206

7.145

-35.605

-45.517

-33.399

-38.372

261.189

529.375

-291.549

-125.150

153.156

153.156

-138.393

28.006

Verandering in vlottende middelen:

Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt, alle rechtspersonen waarover
overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen
uitoefenen, statutaire directieleden en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Van
betekenis zijnde transacties met verbonden partijen worden toegelicht, voor zover deze
niet onder de normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden. Hiervan worden
toegelicht, de aard en de omvang van de transactie en de andere informatie die nodig is
voor het verschaffen van inzicht.

Interest
Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Aflossing kapitaalstorting
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen
toepassen, is het nodig dat het management van de instelling zich over verschillende
zaken een oordeel vormt, en dat het management schattingen maakt die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen
heeft.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden incl. kortlopend deel

-123.344

-123.344

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-123.344

-123.344

-548

434.037

Mutaties liquide middelen

Grondslagen voor de jaarrekening

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De activiteiten van de Groene Welle waren in 2017 juridisch ondergebracht in Stichting
AOC de Groene Welle. De statutaire vestigingsplaats van deze stichting is Zwolle. De
voornaamste activiteiten van de stichting bestaan uit het verzorgen van onderwijs.

Algemeen
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld
in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
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Bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, die
door het bestuur zijn aangebracht. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door
derden is aangebracht, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.

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

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve Fusie is in 2016 gevormd ter voorbereiding op het komende
fusietraject.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd volgens de aanschafwaarde, verminderd
met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven.

Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen
die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening
jubilea, deze wordt gewaardeerd tegen de contante waarde.

Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen,
leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen
posten. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.
De overige vorderingen worden na de eerste opname gewaardeerd tegen historische
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen. De langlopende schulden en overige financiële
verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen historische kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd voor de toekomstige kosten voor jubilea. De hoogte
van de voorziening wordt bepaald door het aantal fte, in dienst van de Groene Welle per
balansdatum, te vermenigvuldigen met € 550.
Voorziening wachtgelduitkeringen
De voorziening wachtgelduitkeringen is gevormd voor de toekomstige kosten voor
wachtgeld. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van een per exwerknemer vastgestelde weging, wat het percentage uitkeringsrisico bepaalt, in relatie
tot de totale wachtgelduitkering. Het uitkeringsrisico en daarmee ook de dotatie, wordt
jaarlijks geactualiseerd.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde, voor zover noodzakelijk onder
aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het
bestuur.

Voorziening 60plus
De voorziening 60plus is gevormd voor toekomstige loonkosten van werknemers van 60
jaar en ouder, die deelnemen aan de zogenaamde 60plus-regeling. De hoogte van de
voorziening wordt bepaald door de loonkosten van de betreffende werknemer gedurende
de afgesproken looptijd van de regeling.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en de bestemmingsreserves en/of –
fondsen. De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van
de school en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die 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.
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Rijksbijdragen OCW en EZ
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor personele en materiële kosten
opgenomen. De rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

Voorziening seniorenverlof
De voorziening seniorenverlof is gevormd voor de toekomstige rechten van werknemers
van 57 jaar of ouder op verlof. De werknemer heeft recht op verlof indien hij voldoet aan
de in de cao vermelde voorwaarden. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door
voor de werknemers in de leeftijdscategorie 52 t/m 56 jaar en met een aanstelling van
0,4 fte of meer, 20% per jaar op te bouwen (52 jaar 20%, 53 jaar 40% enz.) van 120 /
1.659 van de jaarloonsom.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door
het ministerie van OCW en EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen.
De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gevormd voor de toekomstige kosten voor groot
onderhoud aan de bedrijfsgebouwen. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald
op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen
de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een meerjaren
onderhoudsplan.

Personeelsbeloningen en pensioenen
Voor de werknemers van de organisatie geldt een middelloon pensioenregeling.
Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP)
en wordt, overeenkomstig de Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs (RJ 660), in de
jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat het over het
boekjaar verschuldigde, als kosten worden verantwoord. De actuele dekkingsgraad
van het ABP was op 31 december 2017 104,4%, de pensioenen zijn niet geïndexeerd.
De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggings-rendement op het
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse
bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de
balans opgenomen voorziening.

Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden opgenomen onder
langlopende schulden. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen
worden opgenomen onder de kortlopende schulden. De waardering van de langlopende
schulden is toegelicht onder de financiële instrumenten.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende
materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven,
waarbij de volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen 					
2 jaar en 10 tot 30 jaar
Inventaris, apparatuur en installaties 		
5 en 15 jaar
Vervoersmiddelen				5 jaar
Computers en intranet 				
5 jaar

Kortlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van maximaal één jaar worden aangeduid
als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. De waardering van de
kortlopende schulden is toegelicht onder de financiële instrumenten. Overlopende
passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte subsidies) en
nog te betalen bedragen die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen
die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op
deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt
naar rato van de besteding.

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 in overeenstemming met de in de regeling
gestelde verplichtingen. In 2017 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden
in risicodragend kapitaal. De zogenaamde vrije liquide middelen staan op een
bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank. Er hebben zich in 2017 geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Het treasurystatuut voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderings-grondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

Inventaris en apparatuur
Inventaris
In 2017 bestaan de investeringen voornamelijk uit de aanschaf van schoolmeubilair,
schoolfietsen, sportmateriaal, projectoren en een sprinklermeldcentrale. De totale investering is € 67.807.

ACTIVA
Vaste activa - Materiële vaste activa - Gebouwen en terreinen
In maart 1999 is in Zwolle het nieuwe schoolgebouw opgeleverd (stichtingskosten
€ 11.109.937). De afschrijvingstermijn is 30 jaar, met ingang van 1 januari 1999.
In 1996 is in Zwolle op gepachte grond een smederij gebouwd (stichtingskosten
€ 111.930) ten behoeve van de opleiding hoefsmid. De afschrijvingstermijn is 20 jaar, met
ingang van 1 januari 1997.

Computers
In 2017 bestaan de investeringen voornamelijk uit het vervangen en uitbreiden van
laptops en werkstations, monitoren, servers en accesspoints ten behoeve van het wifi
netwerk. De totale investering is € 182.141.

In 2017 zijn in Zwolle op het terrein van de smederij noodlokalen geplaatst ten behoeve
van de paardenhouderij-, paardensport- en hoefsmid opleidingen. De totale investering is
€ 26.620. De afschrijvingstermijn is 2 jaar, met ingang van 1 oktober 2017.

Overige materiële vaste activa
In 2017 is een personenbus aangeschaft. De totale investering is € 11.500.
De afschrijvingstermijn is 5 jaar, met ingang van 1 juni 2017.

VA Vaste activa
1.1.2

Materiële vaste activa
Aanschaf
prijs

Afschr. Boekwaarde
Cum.

Invest.

01-01-2017

Des-

Afschr. Afschr.

invest.

Des-

Aanschaf

Afschr. Boekwaarde Toelichting 1.1.2.1

31-12-2017 De kosten voor groot onderhoud worden

invest.
€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen
Smederij
Koggelaan

genomen in de vorm van een dotatie
€ aan de voorziening groot onderhoud, de
uitgaven worden als onttrekking van de
voorziening verwerkt.
85.357

340.279

-243.923

96.357

-11.000

340.279

-254.922

15.140.470

-7.242.579

7.897.890

-417.712

15.140.470

-7.660.291

7.480.178

26.620

-3.327

26.620

-3.327

23.293

26.620

-432.039

15.507.369

-7.918.541

7.588.828

-11.426

114.256

-107.595

6.662

-156.069

3.221.607

-2.562.783

658.824

872.206

-617.545

254.661

Noodhuisvesting
15.480.749

-7.486.502

7.994.247

114.256

-96.169

18.087

3.153.800

-2.406.714

747.086

67.807

Computers

686.585

-537.378

149.207

182.141

Intranet

119.931

-99.126

20.805

-13.679

119.931

-112.805

7.126

95.343

-47.672

47.672

-6.356

95.343

-54.028

41.315

4.169.915

-3.187.058

982.857

4.423.344

-3.454.756

968.588

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur
LOC Hardenberg
Inventaris

Installaties

3.480

-77.673

249.949

3.480 -265.203

-2.494

-2.494

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa
Vervoersmiddelen

Materiële vaste activa

OZB en

-41.730

11.500

-1.342

53.230

-43.071

10.158

41.730

-41.730

11.500

-1.342

53.230

-43.071

10.158

288.069

3.480 -698.584

-2.494 19.983.942 -11.416.368

8.567.574

19.692.394 -10.715.290

8.977.104
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2016

€

€

13.644.000

13.781.000

33.135.800

32.168.200

verzekerde
waarde
gebouwen en
terreinen
OZB-waarde
gebouwen en
terreinen
Verzekerde
waarde
gebouwen

41.730

2017
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1.1.3

Financiele vaste activa

1.2.4

Boekwaarde

Kapitaal

Uitkering

Resultaat

Boekwaarde

1-1-2017

storting

op kapitaal

deelnemingen

31-12-2017

€

€

Liquide middelen
31 december 2017

31 december 2016

€

€

storting
€
1.1.3.1 Deelnemingen

€

2.357.878

€
-153.156

113.688

1.2.4.1 Kasmiddelen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen

2.318.410

Deelnemingen
In 2005 hebben de gemeente Hardenberg, het Alfacollege en de Groene Welle een
stichting opgericht voor de nieuwbouw en het beheer van het Lokaal Opleidingscentrum
te Hardenberg.

Kas Koggelaan

1.2.2.2

OCW/EZ

1.2.2.10 Overige vorderingen
1.2.2.15 Overlopende activa overige
Vorderingen

2.024
698
2.722

274.487

248.472

Bedrijfsspaarrekening Rabobank

4.331.627

4.357.710

Bank

4.606.114

4.606.182

De Rabobank heeft een kredietlimiet afgegeven ad € 150.000, deze wordt stopgezet per
1-1-2018.
2.1

Eigen Vermogen (voor resultaatbestemming)

2.1.1.1 Algemene reserve

Stand per

Resultaat

Overige

Stand per

01-01-2017

2017

mutaties

31-12-2017

€

€

€

10.199.938

-548.366

€
9.651.572

31 december 2016

€

€

160.844

164.022

61.544

91.263

Bestemmingsreserves (publiek)
2.1.1.2 Bestemmingsreserve Fusie
Eigen Vermogen

53.762

69.895

276.149

325.180

38.289

38.289

Uitsplitsing
1.2.2.10 Vordering CV Beheersmaatschappij LOC+

1.494
2.242

Rekening courant Rabobank

Vorderingen

Debiteuren

4.608.904

748

Kas

De deelneming wordt gewaardeerd volgens de netto vermogenswaarde. Dit overeenkomstig met de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (RJ 660) welke voorschrijft dat deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële
beleid worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde.

1.2.2.1

4.608.356

Kas Hardenberg

Per kwartaal wordt van de oorspronkelijke kapitaalstorting € 38.289 terugbetaald.
De jaarlijkse deelname in het netto resultaat van C.V. Beheersmaatschappij LOC+
bedraagt 9,66% (2017: € 113.688). De boekwaarde van de deelneming is het aandeel in
het eigen vermogen van C.V. Beheersmaatschappij LOC+.

31 december 2017

2.722
4.606.182

Uitsplitsing

De doelstelling luidt volgens uittreksel van de Kamer van Koophandel te Zwolle, d.d. 31
januari 2006: Het ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van het Lokale Opleidingscentrum Plus. Het betreft publiekgerichte diensten op het gebied van onderwijs en
cultuur die bij elkaar worden gebracht, waardoor onderlinge samenwerking en versterking van functies worden gestimuleerd.

1.2.2.

2.242
4.606.114

Overige vorderingen

23.255

52.974

Overige vorderingen

61.544

91.263
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200.000
10.399.938

200.000
-548.366

0

9.851.572
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2.2

Stand

Dotaties

Onttrekking

Mutatie

01-01-2017
2.2.1

Stand
31-12-2017

€

€

€

€

€

81.574

15.154

-12.746

-

83.982

Personeel
Jubilea
Wachtgeld

190.443

181.133

-71.534

-

300.042

60plus-regeling

193.325

156.946

-188.446

-

161.826

-

25.331

Groot onderhoud

1.326.884

150.000

-130.941

-

1.345.943

Voorzieningen

1.792.226

528.565

-403.667

0

1.917.124

Seniorenverlof
2.2.3

Rabobank 32.57.915.136
In verband met de financiering van het LOC+ te Hardenberg is in maart 2006 een hypothecaire lening bij de Rabobank afgesloten. De rente staat voor 3 jaar vast en is in maart
2016 herzien. Er is een aflossingsverplichting tot en met 2036.

Voorzieningen

25.331

Rabobank 33.12.912.393
In verband met meerwerk activiteiten rondom de bouw van het LOC+ te Hardenberg, is
er in juni 2009 een lening aan het LOC+ verstrekt van € 750.000. Dit geldbedrag was in
eerste instantie gefinancierd met een rekening-courant krediet. In juni 2010 is dit rekening-courant krediet omgezet naar een hypothecaire lening ter grootte van € 750.000. De
rente staat voor 3 jaar vast en is in juli 2015 herzien. Er is een aflossingsverplichting tot
en met 2025.
Voor beide hypothecaire leningen geldt als onderpand het schoolcomplex met toebehoren, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen te 8017 JN, Zwolle, Koggelaan 7.

Toelichting voorzieningen
Stand

Looptijd

Looptijd

31-12-2017

1 jaar

> 2 - 5 jaar

83.982

18.887

65.095

In verband met de leningen o/g RABOBANK U.A. zijn per balansdatum de volgende
zekerheden gesteld: - een hypothecaire inschrijving van € 5.000.000 op de onroerende
zaken te Zwolle.

€
2.2.1

2.2.3

2.3

Jubilea
Wachtgeld

300.042

107.034

193.008

60plus-regeling

161.826

80.325

81.501

Seniorenverlof

25.331

5.405

19.926

1.345.943

880.000

465.943

1.917.124

1.091.651

825.473

Groot onderhoud

Er is een positieve / negatieve hypotheekverklaring op Parkweg 1 te Hardenberg.

Langlopende schulden

2.3.3 Rabobank 32.57.915.136
2.3.3 Rabobank 33.12.912.393
Langlopende schulden

Stand

Aangegane

1-1-2017

leningen

€

€

1.191.595
387.474
1.702.413

0

Aflossingen

Stand

Kortlopend

Looptijd

Looptijd

31-12-2017

deel

>1 jaar

>5 jaar

73.340

293.360

751.555

2,25%
2,45%

€

€

-73.340

1.118.255

-50.004

337.470

50.004

200.016

87.450

-123.344

1.455.725

123.344

493.376

839.005
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2.4

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Groene Welle heeft meerjarige overeenkomsten afgesloten met onderstaande
leveranciers. De einddata van de contracten variëren tussen 2018 en 2031 en de hieruit
voortvloeiende verplichtingen bedragen per balansdatum in totaal € 377.509.
• Noki Lock (kluisjes)
• BNP Paribas (kopieermachines en koffiemachines)
• Visschedijk (schoonmaak)
• Viskweekcentrum
• Belastingdienst (mogelijke naheffing loonheffing)

Kortlopende schulden
31 december 2017

31 december 2016

€

€

2.4.3 Kredietinstellingen (kort)

123.344

123.344

2.4.8 Crediteuren

345.415

307.589

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

499.929

467.361

2.4.10 Schulden ter zake van pensioenen

140.762

112.287

2.4.12 Overige kortlopende schulden

14.225

45.085

2.4.13 Vooruit ontvangen les- en cursusgelden

147.918

179.541

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ

873.035

913.024

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen

315.081

308.905

2.4.19 Overige overlopende passiva
Kortlopende schulden

209.704

164.040

2.669.413

2.621.176

Waarborgfonds
Als uitvloeisel van de aansluitovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds BVE, kent
elke aangesloten instelling, zo ook de Groene Welle, een voorwaardelijke verplichting
van 2% van de jaarlijkse Rijksbijdrage.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Uitsplitsing
Loonheffing
Omzetbelasting

495.100
4.829

5.734

499.929

467.361

Nog te betalen bedragen

4.384

20.755

Te betalen netto loon

8.592

6.803

Overige

1.249

17.527

Overige kortlopende schulden

14.225

45.085

Vooruit ontvangen lesgelden

42.385

41.370

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vooruit ontvangen cursusgelden

105.533

138.171

Overige overlopende passiva

147.918

179.541

11.001

11.802

133.259

143.726

65.444

8.512

209.704

164.040

Eindejaarsuitkering en bindingstoelage
Overig
Vooruit ontvangen bedragen
Overige overlopende passiva

In dit hoofdstuk lichten we de realisatie van 2017 toe en maken we een vergelijking met
de begroting van 2017.

461.627

Baten
Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen zijn in 2017 € 441.000 hoger dan begroot.
De Rijksbijdragen bestaan naast de lumpsum uit overige subsidies (geoormerkt en nietgeoormerkt) en ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverband VO.
Lumpsum
De baten uit de lumpsum zijn in 2017 € 310.000 hoger dan begroot.
Het aantal leerlingen begroot en gerealiseerd was voor het vo in 2017 gelijk. De stijging
van de rijksbijdrage wordt veroorzaakt door een door het Rijk bijgesteld macrobudget
voor het vo (+ € 110.000) en mbo (+ € 200.000).
Overige subsidies
De baten uit overige subsidies zijn in 2017 € 69.000 lager dan begroot.
Onder de overige subsidies vallen de geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies van
OCW en EZ. De OCW geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies zijn in totaal € 70.000
hoger dan begroot en de EZ subsidies zijn € 117.000 lager dan begroot (zie onderstaand
afwijkingen > € 5.000).
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Overige baten
De overige baten zijn in 2017 € 78.000 hoger dan begroot (zie onderstaand afwijkingen >
€ 10.000).

Realisatie > begroot:
Lerarenbeurs

+ € 10.000

Toename aantal beurzen

Opleidingstraject VO-docenten

+ € 10.000

nieuw, niet begroot

Prestatiebox vmbo

+ € 33.000

toename aantal leerlingen en tarief per leerling

Wachtgeld

+ € 29.000

Realisatie > begroot:

Realisatie < begroot:
Kwaliteutsafspraken
MIP

- € 38.000
- € 117.000

minder vrijval dan begroot

Detachering personeel

+ € 44.000

deelname medewerkers in diverse activiteiten

Omzet kantine

+ € 22.000

Overige baten

+ € 13.000

toename activiteiten studenten

- € 17.000

aangepast contract i.v.m. afname aantal leerlingen

te hoog begroot

Realisatie < begroot:
Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
De doorbetalingen Rijksbijdrage SWV zijn in 2017 € 199.000 hoger dan begroot.

VO Groen Hardenberg

Lasten

Er heeft een nabetaling plaatsgevonden van LWOO- en PRO-gelden van schooljaar
2015-2016. Ook zijn de maandelijkse termijnen gedurende het jaar verhoogd.

Personeelslasten
De totale personeelslasten zijn in 2017 € 1.000.000 hoger dan begroot.

Cursus- en lesgelden
De baten uit cursus- en lesgelden zijn in 2017 € 43.000 lager dan begroot.

De personeelslasten bestaan naast lonen en salarissen uit overige personeelslasten
(personeels-voorzieningen, personeel niet in loondienst en overige).

Cursus- en lesgelden bestaan uit gelden die elk schooljaar bij studenten/leerlingen in
rekening worden gebracht voor activiteiten die niet door de overheid (via de rijksbijdrage)
worden gefinancierd. Door een afname van het aantal studenten (- 41 gewogen) en een
gemiddeld lager gefactureerd bedrag per student, zijn de baten lager dan begroot.

Lonen en salarissen
De lonen en salarissen zijn in 2017 € 429.000 hoger dan begroot (zie onderstaand afwijkingen > € 10.000).

Baten in opdracht van derden

Realisatie > begroot:

Cursusgelden contractonderwijs
De baten uit cursusgelden voor contractonderwijs zijn in 2017 € 13.000 lager dan begroot.

Bruto loonkosten

Vanaf 1 januari 2018 worden de activiteiten van de afdeling Cursus- en Contractonderwijs van de Groene Welle, overgenomen door Groeipunt BV. De jaar overstijgende
cursussen worden door Groeipunt BV uitgevoerd. Naar evenredigheid wordt de omzet
(ca. € 22.000) behorend bij de overlopende cursussen overgenomen. Hierdoor wijkt de
realisatie af van de begroting.

De afwijking van de bruto loonkosten en bijbehorende sociale- en pensioenlasten wordt
onder andere veroorzaakt doordat er werknemers in dienst zijn gekomen na de vaststelling van de begroting, als gevolg van wetgeving. Het ziekteverzuim was hoger dan
verwacht, hierdoor zijn er extra uitgaven geweest voor ziektevervanging.

Sociale lasten
Pensioenlasten

+ € 214.000
+ € 40.000
+ € 175.000

De pensioenlasten zijn extra opgelopen door een naheffing in de pensioenpremie als
gevolg van de cao-verhoging in 2015, dit was niet begroot.

Overige baten in opdracht van derden
De overige baten in opdracht van derden zijn in 2017 € 73.000 lager dan begroot.
In 2017 zouden de KCNL-projecten “Boeren zorgen natuurlijk voor schoon water” en
“Netwerk Oost” worden opgestart en uitgevoerd. Beide projecten zijn niet van de grond
gekomen, hierdoor wijkt de realisatie af van de begroting.
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Overige personeelslasten

Realisatie > begroot:

Dotaties personeelsvoorzieningen
De dotaties aan de personeelsvoorzieningen zijn in 2017 € 299.000 hoger dan begroot.

Schoonmaakkosten

+ € 15.000 condenseren vloeren

Afvalverwerking

+ € 10.000

Realisatie < begroot:
Eind 2017 is er een voorziening seniorenverlof gevormd en zijn er extra dotaties gedaan
aan overige personeelsvoorzieningen (wachtgeld en 60-plus).

Klein onderhoud
Onderhouds- en servicecontracten
Gas en stadsverwarming

- € 50.000 minder uitgevoerd dan verwacht
- € 6.000
- € 30.000 seizoensinvloeden

De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Extra dotatie voorziening wachtgelduitkeringen			

+ € 145.000

Extra dotatie voorziening 60-plus		

			

+ € 127.000

Dotatie voorziening seniorenverlof		

			

+ € 25.000

Overige lasten
De overige lasten zijn in 2017 € 340.000 lager dan begroot (zie onderstaand afwijkingen
> € 10.000).
Binnen de verschillende paragrafen van de overige lasten zijn de afwijkingen zeer divers.
De administratie en beheerslasten en inventaris en apparatuur zijn in totaal € 57.000
hoger dan begroot. Daar staat tegenover dat de uitgaven voor leermiddelen en overige
instellingslasten € 64.000 lager zijn dan begroot.

Personeel niet in loondienst
De lasten voor personeel niet in loondienst zijn in 2017 € 106.000 hoger dan begroot.
Realisatie > begroot:
Loonkosten inhuur gastdocenten

+ € 252.000 niet begroot

Realisatie > begroot:

Realisatie < begroot:
Loonkosten P-flex en uitzendkrachten

-  € 150.000 verschuiving naar dienstverband

		 Groene Welle

Overig
De overige personeelslasten zijn in 2017 € 73.500 hoger dan begroot.

Loonkosten inhuur gastdocenten

+ € 20.000 fusietraject

Kopieerkosten

+ € 17.000 te laag begroot

Representatie en relatiegeschenken

+ € 13.000 afscheid bestuurder en

		 toename aantal kerstpakketten
Boeken, lesmateriaal en licenties vmbo + € 15.000 aanschaf nieuwe digitale lesmethoden

Realisatie > begroot:
Wervingskosten

Advieskosten

Cursus & contractonderwijs

+ € 30.000 meer inhuur gastdocenten

Leermiddelen vmbo

+ € 11.000 excursies

+ € 29.000 werving bestuurder niet begroot

Realisatie < begroot:

+ € 102.000 extra inzet begeleiding ww-ers

Kosten werk opdracht derden

Realisatie < begroot:
Scholingskosten

Materiële uitgaven subsidies
- € 42.000

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn in 2017 € 40 hoger dan begroot.

- € 66.000 projecten zijn niet gestart
- € 162.000 te hoog begroot

Examens en diplomeringen

- € 17.000 ontwikkeling nieuwe examens niet uitgevoerd

Zorgkosten

- € 67.000 te hoog begroot,

		 geen ambulant begeleiders ingehuurd

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn in 2017 € 71.000 lager dan begroot (zie onderstaand afwijkingen > € 5.000).
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Praktijkkosten onderwijs

- € 40.000 restant subsidie opgemaakt

Inkoop kantine

- € 24.000

Leermiddelen mbo

- € 74.000 licenties en excursies
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Baten
3.1

Lasten
Overheidsbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW/EZ

3.1.2

Overige subsidies OCW/EZ

3.1.3

Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen
Overheidsbijdragen

2017

2016

€

€

4.1

12.738.735

12.270.074

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten

1.694.992

1.470.518

4.1.2

Overige personele lasten

365.977

289.152

4.1.3

Ontvangen vergoedingen

14.799.705

14.029.744

Personeelslasten

Uitsplitsing Overige subsidies OCW/EZ
OCW geoormerkte subsidies
OCW niet-geoormerkte subsidies

Personeelslasten

-8.221.976

-7.804.353

-1.070.607

-997.780

4.1.1.5 Pensioenlasten

413.098

Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten
4.1.2.1 Dotatie / vrijval personele voorzieningen

2017

2016

€

€

3.3.1

Lesgeld vmbo

70.529

66.290

3.3.2

Cursusgeld mbo

202.711

215.299

Les- en cursusgelden

273.240

281.589

Baten in opdracht van derden
Baten in opdracht van derden

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.10 Overige
Overige baten

82.652
-11.202.251

4.1.1.1 Lonen en salarissen

1.470.518

3.4.2

38.956
-12.609.767

4.1.1.2 Sociale lasten

134.478

Contractonderwijs

-1.543.248

78.413

1.694.992

3.4.1

-9.741.655

-2.178.750

979.007

Overige subsidies OCW

Baten in opdracht van derden

-10.469.973

78.524

4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst

3.4

€

1.481.991

EZ geoormerkte subsidies

Wettelijke les- en cursusgelden

2016

€

Uitsplitsing

Andere baten
3.3

2017

2017

2016

€

€

237.223

224.307

6.000

-

243.223

224.307

2017

2016

4.1.2.3 Overige personeelslasten
Overige personele lasten

-1.177.390

-939.522

-10.469.973

-9.741.655

-348.522

99.794

-1.507.693

-1.492.185

-322.535

-150.857

-2.178.750

-1.543.248

2017

2016

4.2

Afschrijvingen

€

€

4.2.2

Materiële vaste activa

-701.078

-689.988

Afschrijvingen

-701.078

-689.988

2017

2016

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huurlasten

4.3.2

Verzekeringslasten

-23.255

-22.578

4.3.3

Onderhoudslasten

-93.469

-105.081

€

€

-407.531

-368.862

€

€

4.3.4

Energie en water

-201.709

-245.296

13.823

22.331

4.3.5

Schoonmaakkosten

-177.873

-170.750

173.684

232.662

4.3.6

Belastingen en heffingen

471.838

471.368

4.3.7

Dotatie voorziening onderhoud

659.346

726.361

4.3.8

Overige huisvestingslasten
Huisvestingslasten
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-97.732

-90.314

-150.000

-190.000

-53.206

-45.843

-1.204.774

-1.238.724
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4.4

Overige instellingslasten

2017

2016

€

€

6

Financiële baten en lasten

2017

2016

€

€

4.4.1

Administratie en beheer

-657.973

-577.065

6.1.1

Rentebaten

2.206

7.145

4.4.2

Inventaris en apparatuur

-236.579

-174.743

6.2.1

Rentelasten

-35.605

-45.517

4.4.3

Leer- hulpmiddelen

-672.718

-615.230

Financiële baten en lasten

-33.398

-38.372

4.4.5

Overige instellingslasten

-521.280

-595.035

-2.088.549

-1.962.073

2017

2016

€

€

-33.626

-32.622

Overige lasten

Honorarium externe accountant
Honorarium onderzoek jaarrekening

Uitsplitsing
4.4.3.1 Algemeen

-419.409

-323.182

-87.773

-75.025

-165.439

-217.023

-672.621

-615.230

4.4.3.2 Vmbo
4.4.3.3 Mbo

Honorarium andere controleopdrachten

-

-

-33.626

-32.622

Artikel 2:403 BW

Deelname

Consolidatie

ja / nee

%

ja / nee

Model E. Verbonden partijen
Naam

Juridische vorm

Statutaire zetel

Code activiteiten

Eigen vermogen

Resultaat jaar

31-12-2017

2017

€

€

C.V. Beheersmaatschappij LOC+

CV

Hardenberg

3

-

113.688

ja

9,66

nee

Stg. Leerbedrijven Groene Welle

Stichting

Zwolle

4

17.461

3.442

nee

-

nee

Samenwerkingsverband VO (IJssel-Vecht)

Stichting

Zwolle

4

-

-

nee

-

nee

Code activiteiten: 1. Contractonderwijs, 2. Contractonderzoek, 3. Onroerende zaken, 4. Overige

Verbonden partijen
In 2005 hebben de gemeente Hardenberg, het Alfacollege en de Groene Welle een stichting opgericht voor de nieuwbouw en het beheer van het Lokaal Opleidingscentrum (LOC+) te
Hardenberg. De activiteiten zijn ondergebracht in C.V. Beheersmaatschappij LOC+.
In 2006 heeft de Groene Welle de Stichting Leerbedrijven opgericht. Binnen de Stichting Leerbedrijven doen leerlingen praktijkervaring op door het oprichten en beheren van
miniondernemingen en leerbedrijven.
In 2014 is het Samenwerkingsverband VO (regio IJssel-Vecht) opgericht. Het samenwerkingsverband is opgericht om passend onderwijs voor elke vo-leerling aan te kunnen bieden. Elk
schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een zorgplan en een schoolwerkplan, dat voldoet aan de minimale eisen van basiszorg die worden gesteld binnen de regio.
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WNT: verantwoording 2017
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Groene Welle. Het voor de Groene Welle toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2017 € 141.000 en is gebaseerd op het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse D.
Bezoldiging topfunctionarissen
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2017
Deeltijdfactor (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
F.W. Hengeveld
2017

R.J. van Kuilenburg
2017

Bestuurder

Bestuurder

Functiegegevens

1/1 - 31/7

1/9 - 31/12

Aanvang en einde functievervulling 2017

1

1

nee

nee

ja

ja

Beloning betaalbaar op termijn

62.739

38.629

H. Dijkstra*

H.F. Kruize

N. Wakker

J.R. Meesters

J.C.M. Rommens

I. Konings

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 19/4

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

18/4 - 31/12

18/4 - 31/12

9.646

1.608

6.431

6.431

4.823

4.823

21.150

4.211

14.100

14.100

9.967

9.967

Bezoldiging (excl. BTW)
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoeding

Bedragen x € 1

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2017

-

-

-

-

-

-

9.646

1.608

6.431

6.431

4.823

4.823

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9.874

5.617

Subtotaal

72.614

44.246

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

81.896

47.129

Gegevens 2016

H. Dijkstra

H.F. Kruize

N. Wakker

J.R. Meesters

-

-

Aanvang en einde functievervulling 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

72.614

44.246

9.434

6.289

6.289

4.717

n.v.t.

n.v.t.

173

173

173

173

-

-

-

-

9.607

6.462

6.462

4.890

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2017
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

Gegevens 2016
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2016
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

F.W. Hengeveld
1/1 - 31/12
1
113.999

*) In de vakantiemaand augustus 2017 was voor bestuurlijke zaken de voorzitter van de Raad van Toezicht
waarnemer. Hij besteedde hier geen tijd aan (fte=0) en kreeg hiervoor geen bezoldiging (bezoldiging 2017= € 0,-).

14.547
128.546

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen.
Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de
WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Saldo baten en lasten

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
2017

2016

€

€

-628.655

168.965

113.688

117.510

Resultaat LOC+
Renteresultaat

-33.398

-38.372

Vrijval bestemmingsreserve Kwaliteit

-

136.647

Vrijval bestemmingsreserve Fusie/coöperatie

-

-200.000

-548.366

184.750

Naar de algemene reserve

Gebeurtenissen na balansdatum
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen
voorgedaan die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de
jaarrekening.

De prestatie is ultimo
boekjaar conform de
subsidiebeschikking

Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Bedrag
van
toewijzing

Ontvangen
t/m
boekjaar

€

€

Kwaliteitsafspraken

2015

702291-1

394.487

394.487

√

geheel
uitgevoerd

Excellentie

2015

706401-1

59.170

59.170

√

Praktijkleren Box 1

2015

655758-1

469.062

469.062

√

Landelijke agenda en Authentiek onderwijs

2015

655758-1

427.100

427.100

√

Kwaliteitsafspraken

2016

741775-1

390.752

390.752

nog niet
geheel
uitgevoerd

√

Excellentie

2016

742012-1

60.305

60.305

Studiewaarde

2016

781961-2

197.815

197.815

√

√

Lerarenbeurs

2016

775761-1

26.451

26.451

√
√

Lerarenbeurs

2016

775779-1

21.381

21.381

Leermiddelen minimagezinnen

2016

786427-1

12.567

12.567

Lerarenbeurs

2017

852944-1

18.333

18.333

√

Lerarenbeurs

2017

852926-1

10.972

10.972

√

Verkort opleidingstraject vmbo-leraren

2017

kovl17181

10.000

10.000

Kwaliteitsafspraken

2017

785904-1

409.413

409.413

√

√
√

Excellentie

2017

786139-1

59.779

59.779

√

Studiewaarde

2017

858885-1

77.614

77.614

√

Kwaliteitsafspraken BPV

2017

858608-2

147.554

147.554

√

Leermiddelen minimagezinnen

2017

849893-1

24.212

24.212

√

2.816.967

2.816.967

Totaal

G2A Verantwoording van subsidie met verrekeningsclausule, aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving
Schoolmaatschappelijk Werk

Jaar
2016

Kenmerk
733713-1

Totaal

Bedrag van toewijzing

Saldo 01-01-2017

Ontvangen t/m boekjaar

Kosten boekjaar

Totale kosten

Saldo 31-12-2017

€

€

€

€

€

€

35.736

20.840

35.736

20.840

35.736

0

35.736

20.840

35.736

20.840

35.736

0

Bedrag van toewijzing

Saldo 01-01-2017

Ontvangen t/m boekjaar

Kosten boekjaar

Totale kosten

Saldo 31-12-2017

€

€

€

€

€

€

37.747

6.565

6.565

31.182

0

37.747

6.565

6.565

31.182

G2B Doorlopend tot in volgend verslagjaar
Omschrijving
Schoolmaatschappelijk Werk
Totaal

Jaar
2017

Kenmerk
804637-1

37.747
37.747
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Notitie Helderheid
De thema’s uit de “Notitie Helderheid” in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie worden hieronder kort weergegeven:

Er zijn deelnemers die switchen van opleiding, uit oogpunt van werkgelegenheid of door
persoonlijke omstandigheden.

Thema 1: Uitbesteding bekostigd onderwijs
Dit thema is niet van toepassing.

Er zijn deelnemers die een diploma uitgereikt krijgen op een lager niveau dan het niveau
waarvoor ze ingeschreven zijn. Zij verlaten de school om diverse redenen. Deze deelnemers zijn gekwalificeerd, waardoor ze niet worden aangemerkt als vroegtijdig schoolverlater.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten
De rijksbijdrage is niet aangewend voor investeringen in activiteiten voor, of in samenwerking met een derde, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de kernactiviteiten onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht. Tevens wordt de regeling “beleggen en
belenen” nageleefd, zoals uiteengezet in de treasury paragraaf.

In 2017 waren er 59 “omzwaaiers” (BOL-BOL: 24 / BOL-BBL: 13 / BBL-BBL: 16 / BBLBOL: 6).
Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
Dit thema is niet van toepassing, anders dan in activiteiten die vallen onder Cursus en
Contract. Er vindt geen koppeling plaats tussen maatwerkactiviteiten en inschrijving in de
BBL.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen
Vrijstellingen worden uitsluitend verleend op basis van eerder behaalde proeves voor het
betreffende onderdeel. Dit betreft een enkele vrijstelling per deelnemer, verleend door de
examencommissie en daar gearchiveerd.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland.
Dit thema is niet van toepassing.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf
Les- en cursusgeld wordt door de deelnemer zelf betaald. Na uitdrukkelijk verzoek van
de deelnemer kan de factuur voor het les- en cursusgeld gericht worden aan, en betaald
worden door instellingen, gemeenten of bedrijven.

Gegevens over de rechtspersoon

Thema 5: In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk.
Er zijn deelnemers die tijdens het schooljaar wisselen van uitstroomprofiel, dan wel de
school verlaten zonder diploma, of hun studie vervolgen op een ander niveau dan de
inschrijving per 1 oktober.
In 2017 waren er 77 uitstromers.

Algemeen
Naam:			
Bestuursnummer:
Naam instelling :

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland
40979
Groene Welle

Postadres:		
Bezoekadres:

Postbus 190,7240 AD Lochem
Hoeflingweg 9, 7241 CJ Lochem

Kvk-nr:			09098652		
Telefoon:
088 2620282

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
Er zijn deelnemers die tijdens het schooljaar van een voltijds variant overstappen naar
een deeltijds variant en omgekeerd. Redenen hiervoor zijn het aangeboden krijgen van
een baan of ontslag.
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B. Verklaring over de in het jaardocument opgenomen andere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Controleverklaring van de onafhankelijke
Aan: De raad van toezicht van Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland
accountant
Controleverklaring van de onafhankelijke
Aan: De raad van toezicht van Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland
accountant
A. Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening 2017

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument andere
B. Verklaring
over uit:
de in het jaardocument opgenomen andere informatie
informatie,
die bestaat

• de onderdelen ‘Voorwoord’ tot en met ‘Financieel resultaat 2017’; en
• de bijlagen, ‘Bijlage 1’ tot en met ‘Bijlage 7’.
Naast
jaarrekening
controleverklaring
daarbij, omvat
het jaardocument
B. de
Verklaring
overen
deonze
in het
jaardocument opgenomen
andere
informatie andere
informatie, die bestaat uit:
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• de onderdelen ‘Voorwoord’ tot en met ‘Financieel resultaat 2017’; en
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• dedejaarrekening
bijlagen, ‘Bijlage
1’controleverklaring
tot en met ‘Bijlagedaarbij,
7’.
Naast
en onze
omvat het jaardocument andere
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en
informatie, die bestaat uit:
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is
Op grond
onderstaande
werkzaamheden
zijn
wij van mening
dat 2017’;
de andere
• devan
onderdelen
‘Voorwoord’
tot en met
‘Financieel
resultaat
en informatie:
vereist.
metbijlagen,
de jaarrekening
en geen7’.
materiële afwijkingen bevat;
• de
‘Bijlage verenigbaar
1’ tot en metis‘Bijlage
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
2.2.2. Bestuursverslag
van zijn
het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2017 is
Op grondparagraaf
van onderstaande
werkzaamheden
wij van mening dat de andere informatie:
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
vereist.
• met
de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
materiële afwijkingen bevat.
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en
Wij hebben
de andere
informatie
gelezenvan
en het
hebben
op basis van onze kennis enOCW
ons begrip,
paragraaf
2.2.2.
Bestuursverslag
Onderwijsaccountantsprotocol
2017 is
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
vereist.
onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
materiële afwijkingen bevat.
en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Met onze werkzaamheden
hebben wij voldaan
aan de vereisten
in deofRegeling
jaarverslaggeving
verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole
of anderszins,
overwogen
de andere
informatie
onderwijs,afwijkingen
paragraaf 2.2.2.
materiële
bevat.Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de
en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onderdelen ‘Voorwoord’ tot en met ‘Financieel resultaat 2017’ en de bijlagen in
onzeonze
controlewerkzaamheden
bij de
Met
werkzaamheden hebben
wijjaarrekening.
voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en
onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
regelgeving.
Hetde
bestuur
is verantwoordelijk
voor
hetwerkzaamheden
opstellen van dehebben
andereniet
informatie,
de
en
Nederlandse
Standaard 720.
Deze
dezelfdewaaronder
diepgang als
onderdelen
‘Voorwoord’ tot enbij
met
resultaat 2017’ en de bijlagen in
onze
controlewerkzaamheden
de‘Financieel
jaarrekening.
overeenstemming
met
deverantwoordelijkheden
Regeling jaarverslaggeving
en tot
de overige
OCW wet- en
C. Beschrijving
van
metonderwijs
betrekking
de jaarrekening
regelgeving.
Het
bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de
onderdelen ‘Voorwoord’ tot en met ‘Financieel resultaat 2017’ en de bijlagen in
overeenstemming
met devan
Regeling
jaarverslaggeving
en de
overige
OCW wet- en
Verantwoordelijkheden
het bestuur
en de raadonderwijs
van toezicht
voor
de jaarrekening
Beschrijving
van verantwoordelijkheden
betrekking
tot de jaarrekening
regelgeving.
HetC.bestuur
is verantwoordelijk
voor het opmakenmet
en getrouw
weergeven
van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur
is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
Verantwoordelijkheden
van het bestuur en de raad
toezichttot
voor
jaarrekening
C. Beschrijving
verantwoordelijkheden
met van
betrekking
de de
jaarrekening
verantwoorde
baten van
en lasten
alsmede de balansmutaties,
in overeenstemming
met de in de
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
is
ook verantwoordelijk voor
komen
van devoor
in dede
jaarrekening
Verantwoordelijkheden
van het
hetrechtmatig
bestuur entot
destand
raad van
toezicht
jaarrekening
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
verantwoorde
en lasten alsmede
balansmutaties,
in overeenstemming
Het bestuur is baten
verantwoordelijk
voor hetdeopmaken
en getrouw
weergeven van demet de in de
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
relevante
wet-inen
regelgeving opgenomen
bepalingen.
jaarrekening,
overeenstemming
met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur
gevolg van fouten of fraude.
In
dit kader
is het bestuur
tevens
verantwoordelijk
voor
een zodanige
beheersing die
is ook
verantwoordelijk
voor
het rechtmatig
tot stand
komen
van de ininterne
de jaarrekening
het
bestuur noodzakelijk
acht om
het opmaken
van de jaarrekening
en de naleving
verantwoorde
baten en lasten
alsmede
de balansmutaties,
in overeenstemming
metvan
de die
in de
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
relevante wet- en regelgeving mogelijk
te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als
opgenomen
bepalingen.
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
gevolg
van fouten
of fraude.
In dit kader
is het bestuur
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
Bij
het opmaken
de jaarrekening
moet
het bestuur
afwegen
of devan
onderwijsinstelling
relevante
wet- envan
regelgeving
mogelijk
te maken
zonder
afwijkingen
materieel belanginals
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
staat
om fouten
haar activiteiten
gevolgisvan
of fraude. in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit
continuïteitsveronderstelling,
tenzij het
bestuur
het voornemen
heeft
om de
Bij het opmaken van de jaarrekening
moet
het bestuur
afwegen of
de onderwijsinstelling
in
kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
onderwijsinstelling
te liquideren
of de activiteiten
beëindigen
of alsvan
beëindiging
staat is om haar activiteiten
in continuïteit
voort tetezetten.
Op grond
genoemdehet enige
realistische alternatief
is. Het
gebeurtenissen
en omstandigheden
verslaggevingsstelsel
moet
het bestuur
bestuur moet
de jaarrekening
opmaken
op basis van dewaardoor
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
gerede twijfel zou kunnen bestaan
de bestuur
onderwijsinstelling
haarheeft
activiteiten
continuïteitsveronderstelling,
tenzijofhet
het voornemen
om de in continuïteit
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
kan
voortzetten toelichten
in de of
jaarrekening.
onderwijsinstelling
te liquideren
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
De
raadtwijfel
van toezicht
is verantwoordelijk
voor het uitoefenenhaar
van activiteiten
toezicht op het
proces van
gerede
zou kunnen
bestaan of de onderwijsinstelling
in continuïteit
financiële
verslaggeving
vaninde
kan voortzetten
toelichten
deonderwijsinstelling.
jaarrekening.

Aan: De raad van toezicht van Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland
OnsA.oordeel
Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening 2017
Wij hebben de jaarrekening 2017 van AOC de Groene Welle te Zwolle gecontroleerd.
Naaroordeel
ons oordeel:
Ons
u geeft
de de
in het
jaardocument
getrouw
beeld
van de grootte
Wij
hebben
jaarrekening
van
AOC de jaarrekening
Groene
Welleeen
tejaarrekening
Zwolle
gecontroleerd.
A.
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jaardocument
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resultaat
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onderwijs;
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2.3.1. Referentiekader
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u
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jaardocument
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OCW
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bestaat
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Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.
Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
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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 verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
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redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
ontdekken.
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
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Hengelo, 23 april 2018
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de
BDO bij
Audit
& Assurance
B.V.
bijlage
onze
controleverklaring.
namens deze,
Hengelo,
23 april 2018
BDO Audit & Assurance B.V.
Hengelo,deze,
23 april 2018
namens
w.g. drs. R.H. Bouman RA
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g. drs. R.H. Bouman RA
w.g. drs. R.H. Bouman RA

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.
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BIJLAGEN JAARVERSLAG 2017
Bijlage 1. Overzicht van (neven)functies
Mw. F.W. Hengeveld (bestuurder tot 1 augustus 2017)
Naam organisatie

Functie

Jaar van aftreden

Stuurgroep Vernieuwing vmbo

lid

-

Stuurgroep Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

lid

-

St. PROO

voorzitter Raad van Toezicht

2018

LAG (leader actie groep)

lid

2019

Adviesraad Sociaal Domein Elburg

voorzitter

2020

Naam organisatie

Functie

Jaar van aftreden

Universiteit van Twente

Lid Raad van Advies Master of Public Management

2021

Universiteit van Maastricht

Lid examencommissie Procurement Leadership Program

-

Dhr. R.J. van Kuilenburg (bestuurder per 1 september 2017)

Dhr. H. Dijkstra
Naam organisatie

Functie

Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden

vicevoorzitter / secretaris

Onbetaald

ROC Aventus

voorzitter Raad van Toezicht

Betaald

Stichting SBI te Doorn

Lid bestuur

Betaald

Stichting Orthopedagogisch Centrum De Ambelt – tot 1 augustus 2017

voorzitter Raad van Toezicht

Betaald

Verian, zorgorganisatie extramurale zorg

voorzitter Raad van Toezicht

Betaald

MarketingOost

lid Raad van Toezicht

Betaald

Werkgeversberaad Hardenberg

voorzitter

Betaald

It Sil Heve’

voorzitter

Onbetaald

Rekenkamercommissie gemeente Hattem – tot 1 augustus 2017

voorzitter

Betaald

Mw. J.C.M. Rommens (per 18 april 2017 zitting in RvT)
Naam organisatie

Functie

ING Bank N.V.

Relatiemanager Instellingen

Betaald

Agrilanda B.V.

Directeur/eigenaar

Betaald

Stichting Het Gebouwtje Stokkum

Penningmeester

Onbetaald
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Mw. E. Kruize (tot 19 april 2017 zitting in RvT)
Naam organisatie

Functie

Functie | Conel

directeur

Betaald

SWZ

commissaris

Betaald

OOZ

voorzitter Raad van Toezicht

Betaald

Stichting Hoormij

lid Raad van toezicht

Onbetaald

Dhr. I. Konings (per 18 april 2017 zitting in RvT)
Naam organisatie

Functie

Collegamento

Organisatieadviseur

Betaald

Mw. N. Wakker
Naam organisatie

Functie

Netty Wakker Management & Advies

eigenaar

Betaald

Melkveebedrijf Back

mede-ondernemer

Onbetaald

Beter Wonen Vechtdal

lid Raad van Commissarissen

Betaald

Participatieraad Hardenberg

onafhankelijk voorzitter

Betaald

Dhr. J.R. Meesters
Naam organisatie

Functie

Rabobank

Business innovatie manager Food en Agri

Betaald

LTO

Lid afdelingsbestuur

Onbetaald

Paard Hardenberg

Voorzitter van Paard en Buitenleven Hardenberg

Betaald

Landbouwbedrijf Meesters

Eigenaar

Eigenaar

Agro en Food regio Zwolle

Algemeen Lid Stuurgroep

Onbetaald

Vogeltrack B.V.

Mede-eigenaar (0,33%)

Mede-eigenaar

Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Naam

In functie per

Aftredend per

H. Dijkstra

2011

2019

Niet herkiesbaar

I. Konings

2017

2021

Herkiesbaar

J.C.M. Rommens

2017

2021

Herkiesbaar

N. Wakker

2015

2019

Herkiesbaar

J.R. Meesters

2016

2020

Herkiesbaar
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Bijlage 2.

Jaarverslag Ondernemingsraad

Naast deze overleggen in Zwolle hebben we ook met betrekking tot. de gezamenlijke
OR-agenda aangaande de fusie in 2017 een drietal bijeenkomsten gehad met de OR
van AOC Oost. In de laatste bijeenkomst in december hebben we afgesproken dat we
in 2018 de fusievoorstellen in gezamenlijkheid zullen behandelen en van advies en/of
instemming zullen voorzien.

2017 was een jaar waarin de fusie tussen de Groene Welle en AOC Oost onomkeerbaar
werd door het goedkeuringsbesluit van het ministerie kort na de zomer. Daarmee was
de strategische keuze van beide AOC’s om samen verder te gaan, bevestigd. Daarmee
begon ook het traject van uitwerking van de fusie op tactisch en operationeel niveau, hetgeen hoofdzakelijk de agenda van de Ondernemingsraad (OR) voor de daarna volgende
periode zou gaan bepalen.

Omdat de OR al deze acties allemaal in het belang van het personeel en het voortbestaan van de onderwijsinstelling uitvoert, hebben we ook een aantal keren met de
vakbonden overleg gehad. We kregen onder andere goede adviezen over het optimaal
aansturen van het goede resultaat van de fusie. Voor het behoud van de bijzondere
kwaliteiten van de opleidingen van de Groene Welle hebben we een lijst opgesteld met
verworvenheden die we sowieso willen behouden en/of verder willen uitbouwen na de
fusie. Uit een delegatie van beide raden is een zogenaamde klankbordgroep samengesteld, die met name vanuit beide AOC’s dat proces van kwaliteitsbewaking bij de fusie
in de gaten gaat houden. Deze klankbordgroep zal zeker tot 1 augustus 2018, als de
instellingenfusie ingaat, actief blijven.

Onze WOR bestuurder, voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van Groene Welle,
Frida Hengeveld, heeft voor de zomer van 2017 afscheid genomen. Na een overgangsperiode waarin Eimert Fikse de honneurs van het CvB waarnam, werd René van Kuilenburg onze nieuwe CvB en daarmee ook onze WOR bestuurder. Als OR hebben we een
bijdrage mogen leveren aan de selectieprocedure voor de nieuwe CvB. In 2017 hebben
we als OR, naast de jaarlijkse agendastukken, vooral ook toenadering gezocht richting
de OR van AOC Oost. Want samen met hen zullen we de harmonisatievoorstellen die
volgen uit de fusie moeten goedkeuren op advies- en instemmingsniveau. Het streven
was en is nog steeds om die rol zoveel mogelijk in gezamenlijkheid in te vullen.

Samenstelling
De huidige OR is per 1 januari 2015 aangetreden. De samenstelling van de OR sinds 1
januari 2016 is als volgt:

Twee culturen gaan samen
Als twee scholen gaan fuseren, ga je ervaren dat we meer op elkaar lijken dan dat er
verschillen zijn. Maar je kunt naast de gezamenlijke inhoud wel een verschil in de manier
van werken tegenkomen, waardoor toch het overleg in het begin minder soepel verloopt
dan gewenst is voor de voortgang. Zo was het ook met het zoeken naar de samenwerking van onze OR met OR van AOC Oost. Maar beide ondernemingsraden waren zich
er van bewust dat door goed samen te werken en gezamenlijk feedback te geven op de
fusievoorstellen, we meer grip op het fusieproces zouden krijgen en houden. Het is ons
gelukt eind 2017 om naar een gezamenlijke agenda te groeien en om in gezamenlijkheid
te vergaderen en beslissingen te nemen met betrekking tot de fusievoorstellen. We gaan
er vanuit dat in 2018 die samenwerking soepeler zal verlopen met als resultaat dat we op
1 augustus 2018 volgens de fusieplanning formeel als één OR verder gaan.
De OR heeft in 2017 negen keer overleg gehad met het CvB van de Groene Welle. In
deze bijeenkomsten kwamen vooral de jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de orde,
zoals begroting, jaarrekening en vakantieregeling. Hier hebben we als OR adviesrecht
en/of instemmingsrecht in. De onderliggende zogenaamde dynamische OR-jaaragenda,
die voorafgaand aan dit jaar opgesteld werd met het DT en de WOR bestuurder, hebben
we gebruikt voor de planning van de onderwerpen in de vergaderingen.

MBO

Martin Mulder

Voorzitter

VO

Tjeerd Keizer

secretaris (tot zomer ‘17)

Hardenberg

Johan Schuppert

secretaris (na zomer ‘17)

OOP

Beate Koning - Ter Heege

Lid (tot zomer 2017)

OOP

Jolanda Akkermans

Lid (na de zomer van 2017 als gekozen
opvolger van Beate)

MBO

Wilco Struiksma

Lid

MBO

Hans Klok

Lid
(Hans is rond de zomer van 2017 ernstig
ziek geworden en helaas op 22 november
veel te jong na een kort ziekbed overleden)

VO

Ilse Dullemond

Lid

In maart 2018 zijn er weer OR verkiezingen voor de OR van de Groene Welle. Of die
wel of niet doorgaan, is afhankelijk van wat we als gezamenlijke raden beslissen over de
verkiezingen voor een nieuwe OR voor de fusieschool per 1 augustus 2018.
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Daarmee zijn de OR doelen voor 2017, die we ons voorgenomen hebben, ons inziens
waargemaakt:
• Onze eigen lopende Groen Welle agenda consistent doorzetten en afwerken.
• Zo veel mogelijk een constructieve samenwerking uitbouwen met de OR van AOC
Oost.
• De goede relatie met de RvT is gecontinueerd door middel van informele en formele
bijeenkomsten.
• De relatie met de vertrekkende en komende WOR bestuurder optimaal laten verlopen.
• Scholing met betrekking tot samenwerking in de vorm van CV of fusie in 2017
organiseren. Hiervoor hebben we gesprekken gehad met deskundige mensen van de
vakbond en hebben we het 2 daagse landelijke OR-congres bezocht.

Het overleg met de schoolleiding heeft vier invalshoeken: instemming, advies, informatie
en initiatief. Op basis van deze vier invalshoeken worden de kaders waarin de OR kan
functioneren helder. In 2017 zijn onderstaande onderwerpen aan de orde gekomen:
• De 60+ regeling is in de eerste maanden van 2017 nog even doorgegaan voor
het afronden van afspraken met enkele betrokken collega’s. De regeling heeft als
eenmalige actie een zevental collega’s een oplossing geboden om de laatste jaren
van hun loopbaan anders in te gaan vullen. Dit middels goed maatwerk en naar ieders
tevredenheid voor degenen die er bij betrokken waren. Dank daarvoor richting de
directie.
• Naar aanleiding van de evaluatie van deze regeling hebben we geconcludeerd dat
er structureel beleid moet komen in de vorm van een junioren-senioren regeling.
Hierin moet een gezonde doorstroming van jonge medewerkers naar seniorplekken
mogelijk worden gemaakt en waarbij tevens de oudere medewerker waar gewenst
een op maat jaartaak krijgt, waarin de kennis en ervaring van die medewerker
optimaal wordt ingezet voor de kwaliteit van onze organisatie. Het blijkt dat AOC Oost
daarvoor reeds een regeling heeft, het zogenaamde generatiepact. Deze regeling
loopt tot 1 december 2018 en zal dan geëvalueerd worden en mogelijk – eventueel in
aangepaste vorm – voor al het personeel van de fusieschool gaan gelden.
• De financiële situatie van de school. Een terugkerend onderwerp waar de OR zich
sterk voor maakt en waarbij de insteek is om financieel gezond te blijven. Het AOC
was al financieel ‘in control’, waarmee gezegd wordt dat het weerstandsvermogen
voldoende is om toekomstige onzekere ontwikkelingen op te kunnen vangen. De vraag
is nog steeds of de weggevallen praktijkleergelden van ongeveer €1000,- per mboleerling per jaar gecompenseerd gaan worden in 2018 en daarna. De OR heeft zich
goed laten informeren en geconstateerd dat beide AOC’s financieel voldoende sterk
zijn om de transitie naar een nieuwe organisatie naar behoren te kunnen uitvoeren.
Concrete voorstellen volgen in 2018.
• De CAO is in 2017 niet gewijzigd. In 2018 zullen de CAO onderhandelingen landelijk
weer opstarten. Wat daar uit komt en wanneer een nieuwe CAO van kracht zal
worden, is nog niet bekend. Wij gaan uit van minimaal indexering in relatie tot
inflatie, maar boven dat mogelijk een aanvullende loonsverhoging afgeleid van de
herwaardering van de zwaarte van het beroep in het onderwijs.

Doorkijk 2018
• Contact met de achterban uitbouwen door middel van een regelmatige nieuwsbrief
(via e-mail), via een herkenbare plek op de AOC website en middels het bezoeken
van onze OR leden aan de overleggen van onze opleidingen (op uitnodiging of eigen
initiatief).
• Gezamenlijk OR planning met OR Oost tot 1 augustus 2018 en daarna naar een
gefuseerde OR (in elkaar geschoven of direct middels verkiezingen.
• Functiemix operationeel maken voor de Groene Welle, voor zover daar nog ruimte
voor is in het harmonisatieproces met Oost.
• OR verkiezingen organiseren in maart 2018 voor de volledige OR van de Groene
Welle of alleen tussentijdse verkiezingen voor vertrekkende OR leden, die niet
doorgaan na 1 augustus 2018.
• We streven naar een beperkte tijdelijke uitbreiding van de OR taakuren tot 1 augustus
2018 om het vele extra OR fusiewerk naar behoren te kunnen uitvoeren. Dat betaalt
zich terug in het optimaal meedenken en meebeslissen in alle fusie-aangelegenheden.
• We hopen een tijdelijke vervanger te vinden namens het MBO na het overlijden van
Hans Klok in november 2017.

Facilitering van de OR door de Groene Welle
Voor de OR is een materieel richtinggevend budget opgenomen in de begroting 2017
ten behoeve van scholing (etc.) van € 3.000,-. Daarnaast wordt vanuit het taakbeleid een
deel van de loonkosten van de leden toegerekend aan de OR.

We hebben in 2017 en daarvoor vooral de onderwerpen geagendeerd die we als OR
geregeld en geborgd wilden hebben in aanloop naar de fusie; dit om de kwaliteiten en
visies van de Groene Welle goed gedocumenteerd te hebben als ze bij de fusiebesprekingen naast het beleid van AOC Oost gelegd worden. De afspraak met de CvB’s na het
fusiebesluit is dat we bij alle beleidsterreinen het beste van beide scholen als uitgangspunt zullen nemen (best of both worlds).
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Bijlage 3.

Jaarverslag Ouderraad

Samenstelling Ouderraad (OUR)

Behandelde onderwerpen

De samenstelling van de OUR bestond in januari 2017 uit de volgende personen:
• Gekelien Gelderman;
• Gerald Batterink;
• Ruud de Wit;
• Andries Tigelaar;
• Bert Bouwer;
• Berry Koens.
In juni, aan het eind van het schooljaar, heeft Gekelien Gelderman afscheid genomen
van de ouderraad. Gedurende het kalenderjaar heeft Berry Koens de functie van
voorzitter vervuld. De notulen werden afwisselend door de overige leden verzorgd.

Hieronder een opsomming van een aantal onderwerpen die in 2017 aan de orde zijn
gekomen. Diverse onderwerpen zullen nog een vervolg krijgen in 2018.
• Lesuitval
• Ziekteverzuim
• Passend onderwijs
• Ouderbijdrage
• Pestprotocol
• Begroting
• Kwaliteitsindicatoren
• Fusie AOC Oost en Groene Welle

Cursus/trainingen

Doelstelling 2018…..en verder

Er zijn in 2017 geen cursussen en/of trainingen gevolgd door de ouderraad.

De OUR vindt het van grote betekenis om een juist evenwicht te houden tussen
het belang van de school met haar medewerkers en het belang van de ouders en
leerlingen, met als doel: kwalitatief goed onderwijs in een prettige schoolomgeving.
Een goede overlegsituatie met de directie acht de OUR hierbij van wezenlijk belang. In
een steeds veranderende maatschappij, is het ook voor de OUR- leden een noodzaak
om “bij te blijven”. De OUR zal in de toekomst mogelijk gebruik willen maken van
opleidingsmogelijkheden. En binnen de OUR zullen specifieke aandachtsgebieden
worden ondergebracht bij personen die zich daar verder in willen verdiepen.

Vergaderingen 2017
In 2017 is totaal negen keer vergaderd. Deze vergaderingen kenmerkten zich door een
goede sfeer en een open en constructief karakter. De directie van de Groene Welle werd
vertegenwoordigd door Eimert Fikse. Een enkele keer schoof ook Frida Hengeveld en/
of een van de teamleiders aan. Directie en OUR waren het niet altijd met elkaar eens,
maar dat hoeft en moet ook niet. Juist door tegenstellingen bereik je discussie en door
discussies kom je tot nieuwe of andere inzichten, maar steeds met respect voor elkaar
en ieders standpunt. De OUR vertrouwt erop deze samenwerking in 2018 weer op
dezelfde manier kunnen voortzetten.

Enkele speerpunten voor 2018: communicatie; transparantie en structuur. Een andere
belangrijke gebeurtenis die in 2018 verder vorm gegeven zal worden, is de fusie met
AOC Oost.

Informatieverstrekking
Door de directie is de OUR op tal van zaken geïnformeerd. De informatie was
duidelijk en actueel. In een enkel geval bleef tijdige informatie achterwege en werd, na
constatering, achteraf bijgepraat.

Tenslotte een woord van dank aan alle leden van de ouderraad die zich het afgelopen
jaar op een belangeloze manier hebben ingezet, om de belangen van de leerlingen en
ouders samen met de directie van de Groene Welle naar beste kunnen en vermogen te
behartigen.

Ondernemingsraad
Er is in 2017 geen contactmoment geweest met de ondernemingsraad.

Raad van Toezicht
In maart is een afvaardiging van de Raad van Toezicht aangeschoven bij de OURvergadering. Hier is op informatieve wijze kennis gemaakt met elkaar en informatie
uitgewisseld. De wederzijdse wens is uitgesproken om minimaal 1x jaarlijks te
overleggen met de RvT; dit wordt geplaatst op de OUR jaaragenda.
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Bijlage 4.

Risico-controlematrix

De risico’s die het behalen van de strategische doelen in de weg (kunnen) staan zijn geïnventariseerd. Hieronder zijn de belangrijkste risico’s beschreven. Aan de hand van de impact en
de kans wordt een inschatting gemaakt van de omvang van het risico. In de rechterkolom zijn de genomen en nog te nemen beheersmaatregelen weergegeven. Deze moeten het risico
verkleinen respectievelijk ondervangen. Risico’s waarbij geen strategisch doel is vermeld zijn ‘generieke’ risico’s welke onze ‘license to operate’ aantasten.
Omvang risico: < 8 beperkt (groen); >8 en <15 middel (geel); >15 groot (rood).					
Nr

Strategisch doel

Risico

Omschrijving

Soort

Impact

Kans

Om-

risico

(1=beperkt,

(1=klein,

vang

5=fundamenteel)

5=zeer groot)

risico

5

4

Beheersmaatregelen en acties

Externe effecten
1

Inhoudelijk vooruitstre-

Onvoldoende slagen

Onvoldoende positionering

Financieel

Invulling uitdagend vlekkenplan waarbij ook oplei-

vend aanbod (mbo);

van Groots Groen

van het groen onderwijs,

dingen uitgefaseerd kunnen worden (doorlopend

bedrijfsleven werkt

Onderwijs om de te-

de beperkte aansluiting van

vanaf 2018).

actief en innovatief

rugloop van studenten

mbo op het bedrijfsleven, de

Alumni en daarmee het bedrijfsleven nauw en

mee. Docenten vormen

mbo te keren. Dit is de

beperkte aansluiting van vmbo

structureel betrekken (doorlopend vanaf 2018).

expertiseteams. Betere

kernopdracht vanuit de

tot mbo, demografische ont-

Nieuwe wervingscampagne en positionering mbo

doorstroom-mogelijkhe-

fusie AOC Oost - Groe-

wikkeling in de regio (tot 35%

(2018; effect in 2019).

den vmbo-mbo.

ne Welle.

in de komende 10 tot 15 jaar).

Flexibiliteit in huisvesting mbo (gerealiseerd).
Kwaliteit opleidingen verhogen en borgen (doorlopend).

2

Onderscheidend groen

Krimp leerlingaantal

Met name de locaties Doe-

Financieel

4

4

Gerichte wervingscampagne (vernieuwd in

onderwijs (vmbo);

vmbo.

tinchem en Borculo krijgen

2019). Heldere positionering vmbo. Flexibilisering

betere doorstroom-mo-

de komende 10 tot 15 jaar te

personeelsbestand door tijdelijke contracten en

gelijkheden.

maken met aanzienlijke krimp.

(het juiste) verloop. Financiële buffer aanhouden
waardoor het aanbod niet direct beperkt hoeft
te worden. Nieuwbouw in Doetinchem. Kwaliteit
onderwijs verder verbeteren.

3

Consistentie in

In (financieel) beleid zijn de

Financieel

overheidsbeleid.

effecten van overheidsbeleid

reserve en liquiditeit op huidig hoge niveau hand-

direct merkbaar. Denk daarbij

haven (af).

aan bijstelling groene impuls-

Flexibiliteit bewaken en waar mogelijk vergroten

gelden vanuit EZ, onvoldoen-

(doorlopend).

de of te late compensatie van

Vanaf 2019 zal, vanuit het regeerakkoord Rutte III,

algemene maatregelen en het

de financiering van het (groene) mbo waarschijn-

verschil in bekostiging mbo -

lijk duidelijk verbeteren.

groen mbo.
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Buffers opnemen in de begroting. Algemene
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Nr

4

Strategisch doel

Onderscheidend groen
onderwijs (vmbo)

Risico

Verdeling middelen
lwoo.

Omschrijving

De gelden voor de ondersteu-

Soort

Impact

Kans

Om-

risico

(1=beperkt,

(1=klein,

vang

5=fundamenteel)

5=zeer groot)

risico

5

2

Financieel

Beheersmaatregelen en acties

Actieve deelname in bestuur samenwerkingsver-

ning van de lwoo leerlingen

banden (doorlopend).

zijn van groot belang voor het

Goed laten zien van en communiceren over de

verzorgen van goed onderwijs

geboden ondersteuning aan (voorheen) lwoo-ers

in een veilige en vertrouwde

(doorlopend, in 2019 vernieuwen).

omgeving. De besluitvorming
over de lwoo-middelen is aan
de samenwerkingsverbanden
passend onderwijs vo. Hierdoor is een afhankelijkheid
van (de samenstelling van)
deze (6) verbanden ontstaan
evenals van de kwaliteit en
de professionaliteit van de
besluitvorming en in zekere
mate ook een gunfactor.

Risico’s in samenhang met externe vereisten
5

Docenten vormen

Matige positie in

Onvoldoende doorstroming

Operati-

expertiseteams (mbo)

docenten-arbeidsmarkt.

jonge docenten (beperkt

oneel en

3

4

Maatregelen worden genomen in kader van
strategisch HRM-beleid gericht op Top Werkge-

loopbaanperspectief), beperkt

imago

verschap (acties lopen en zijn doorlopend).

aanbod vakdocenten in de
regio, positie AOC Oost in de
arbeidsmarkt, onvoldoende
tijd voor zij-instromers om zich
te kwalificeren.
6

Het niet voldoen aan

Basis van dit risico ligt in een

Juridisch

wettelijke vereisten

ervaren detaillering van de

en

3

2

Extra controles op de naleving van de registraties.
Meer aandacht voor kennisversterking bij adminis-

voor bekostiging.

voorwaarden voor bekosti-

financieel

tratieve medewerkers.

ging in samenhang met een

Kritische herbeoordeling van wat noodzakelijk is

toenemende weerbaarheid bij

en wat gewenst.

klanten (ouders, leerlingen,
studenten bedrijven).
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Nr

Strategisch doel

7

Risico

Omschrijving

Soort

Impact

Kans

Om-

risico

(1=beperkt,

(1=klein,

vang

5=fundamenteel)

5=zeer groot)

risico

4

3

Overtreding wetge-

De Algemene Verordening

Juridisch

ving privacy en data

Gegevensbescherming (AVG

en imago

veiligheid.

of GDPR) en de wet meld-

Beheersmaatregelen en acties

Een beleidsmedewerker informatie en beveiliging
is aangesteld.

plicht datalekken leggen de
vereisten aan dataregistraties
(leerlingen, studenten, ouders,
medewerkers) hoger dan
voorheen.

Risico’s interne organisatie
8

Onveilige werk- en

Aanwezigheid ongewenste

Veiligheid,

leeromgeving.

personen en zaken in en

Gezond-

5

2

Schoolveiligheidsplannen (RI&E, ontruimingsoefeningen, etc.; af).

om de school, (vermeend)

heid,

Integriteitsworkshops (gerealiseerd; herhalen).

ongewenst gedrag tussen

Welzijn &

Vertrouwenspersonen en een werkende klachten-

leerlingen en docenten, onge-

imago

procedure (loopt).

wenst gebruik social media,
onvoldoende risicobewust zijn
bij buitenschoolse activiteiten,
onvoldoende voorbereiding
stages.
9

Procedure- en werk-

Proceduredruk als gevolg

Veiligheid,

druk bij docenten.

van gebrek aan vertrouwen,

Gezond-

4

3

Medewerkerstevredenheids-onderzoek (3-jaarlijks).

veelheid aan veranderingen

heid,

Evaluatie werkoverleg (structureel maken in

en het gebrek aan een consis-

Welzijn &

2018).

tente lijn hierin, onduidelijke

imago

Overleg voeren over beelden, verwachtingen;

en ad hoc communicatie over

over wat moet en wat kan (structureel maken in

aanpassingen, onvoldoen-

2018).

de planmatig werken van

Leeftijdsbewust personeelsbeleid (loopt).

docenten.
10

Onderscheidend groen

Onvoldoende benutten

Gebrek aan ICT kennis docen-

Operati-

onderwijs (vmbo);

ICT.

ten, gebrekkige infrastructuur,

oneel en

3

vooruitstrevend aanbod

overschatten ICT-kennis van

imago

(mbo)

leerlingen, onduidelijkheid wat
digitaal onderwijs bijdraagt
aan het behalen van de doelstellingen.
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ICT beleidsplan.
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Nr

11

Strategisch doel

Risico

Omschrijving

Soort

Impact

Kans

Om-

risico

(1=beperkt,

(1=klein,

vang

5=fundamenteel)

5=zeer groot)

risico

3

4

Onderscheidend groen

Gebrek aan eigenaar-

Aanwezigheid van

Operatio-

onderwijs (vmbo);

schap.

zogenaamde koninkrijkjes,

neel

Beheersmaatregelen en acties

Jaarlijks bespreken van de effectiviteit van de
sturingsfilosofie en het herijken van mandaatcon-

docenten vormen ex-

afstand tussen werkvloer en

tracten. In het kader van HRM-beleid actualiseren

pertiseteams (mbo)

stafdiensten, ontbreken van

van verwachtingen rond leidinggevende functies

een feedback-cultuur.

(MD trajecten). Strategic control vanaf 2018
stap voor stap realiseren. Hierbij wordt integraal
gestuurd op de strategische doelen, onder meer
door professionele kwartaalrapportages en
-gesprekken (loopt).

12

Samenhang in de lijnor-

(Nog steeds) wordt

Operatio-

ganisatie.

geconstateerd dat de vertaling

neel

3

4

3

2

van beleid naar de werkvloer
onvolledig is, waardoor
te weinig samenhang en
consistentie zichtbaar is.
13

Onderscheidend groen

Huisvesting niet up-to-

Door daling van het leerling-

Operati-

onderwijs (vmbo)

date voor het gevraag-

aantal, achterstallig onder-

oneel en

tingsplan, regulier onderhoud, (her)investerings-

Meerjarenonderhoudsplan, strategisch huisves-

de onderwijs.

houd en/of - (her)investerin-

imago

plannen. Aanhouden forse liquiditeit en solvabili-

gen worden vmbo-locaties

teit waardoor herinvesteringen op te brengen zijn.

ongeschikt voor onderwijs e/o

Bouwen van locaties op de toekomst, d.w.z. veelal

zijn niet op te brengen (her)

te klein (af).

investeringen noodzakelijk.
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Bijlage 5.

Overzicht van opleidingen

Vmbo

Cursussen en contractactiviteiten

Basisberoepsgerichte Leerweg

Kroonsnoei jonge bomen

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Klim- en afbreektechnieken

Gemengde Leerweg

Snoeien, basis, laan- en straatbomen

1)

Experiment Technologische route: het Groene Lyceum

Motorkettingzaag, basis, lichte en zware velling

Mbo

Uitvoeren boomverzorging

Bloem & Styling

Boomveiligheidscontrole (VTA & IBA-methode)

Tuin & Landschap

Werkvoorbereiden boomverzorging

Sportvisserij & waterbeheer (sportvisacademie)

Werken in bomen met klimuitrusting, basis en vervolg

Bos- en natuurbeheer

Veilig werken met de hoogwerker

Teelt & Technologie

Veilig werken langs de weg

Dierverzorging

Werken volgens gedragscode Flora en Faunawet, niveau 1, 2, 3

Dierenartsassistent (paraveterinair)

Plantenkennis, basis en vervolg

Wildlife

Beheer landschappelijke beplanting

Hoefsmid

Bosmaaier

Paardensport

Onderhoud kleine tuin- en parkmachines

Paardenhouderij

Beheer inheemse flora

Veehouderij

Toepassen inheemse flora

Groen, grond en infra

VCA basis en VCA VOL

Groene (detail)handel

Verschillende maatwerktrajecten

Entree opleiding

Begeleiden voortplanting paard
Smeedvaardigheid
DFA 1+2
Verlengingsbijeenkomsten licenties Uitvoeren en Bedrijfsvoeren gewasbescherming
Licentie Uitvoeren gewasbescherming
Licentie Bedrijfsvoeren gewasbescherming
Licentie knaagdierbeheersing (KBA)
Verlengingsbijeenkomst knaagdierbeheersing (KBA)
Maatwerk toolboxbijeenkomsten

1)

via staatsexamen Duits of geschiedenis ook mogelijk om de Theoretisch leerweg te behalen.
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Bijlage 6.

Aanvullende gegevens medewerkers
Leeftijdsopbouw mannen en vrouwen

In ons bestuursverslag hebben we de belangrijkste gegevens rondom onze medewerkers vermeld. Een aantal gegevens willen we toch presenteren, omdat we hiermee een
duidelijker beeld geven van de ontwikkelingen binnen onze organisatie.

2

15 < = x < 20

2

20 < = x < 25
25 < = x < 30

4

Leeftijdsopbouw
De gemiddelde medewerker binnen de Groene Welle was in 2017 45,7 maanden oud.
Hierbij is er een daling van de gemiddelde leeftijd ten opzichte van de jaren hiervoor te
zien. Wanneer we kijken naar de leeftijdsopbouw van de mannen (blauw) en vrouwen
(roze) dan zien we dat er in 2017 meer oudere mannelijke collega’s zijn dan vrouwelijke collega’s. Door de jaren heen is de verdeling van mannen en vrouwen procentueel
wel iets dichter bij elkaar gekomen.

11
9
7

30 < = x < 35

11

35 < = x < 40

9

40 < = x < 45

7

23
20

11
23

60 < = x < 65

20

mannen

46,5
46

55 < = x < 60

45,5
45

65 < = x < 70

1

Gemiddelde leeftijd medewerkers

9

50 < = x < 55

11

Wanneer we kijken naar de verdeling van het verzuim, dan blijkt dat wij vooral aan het
begin en het einde van het jaar te kampen hadden met de gevolgen van de griepepidemie. In de wintermaanden was het verzuimpercentage aanzienlijk hoger dan in de rest
van het jaar. Ons streven voor 2018 blijft een verzuimpercentage van maximaal 5%.

4

45 < = x < 50

9

Ziekteverzuim per maand

2

1-1-2015

1-1-2016

1-1-2017

vrouwen

Verzuimpercentage: 5,17%
8%
6%

6,75%
5,65%

5,99%

5,96%

6,01%

5,53%

5,13%
4,59%

3,96%

4,09%

4,22%

4,14%

mei 2017

juni 2017

juli 1017

augustus 2017

4%
2%
0%

januari 2017

februari 2017

Verzuimduurklasse:

maart 2017

kort (1 t/m 7)

april 2017

middel (8 t/m 42)

lang (43 t/m 365)

september 2017

oktober 2017

november 2017

december 2017

langer (366 t/m 730)

Meldingsfrequentie

Nul verzuim

Naast het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage is ook de verzuimfrequentie (of
meldingsfrequentie) een belangrijke graadmeter. In 2017 was de verzuimfrequentie
1,23. Deze is hoger dan in 2016 (1,14). Het verschil is mede te verklaren door de eerder
genoemde griepepidemie. Voor 2018 richten wij ons op een meldingsfrequentie van rond
de 1,0.

Het percentage ‘nul verzuim’ geeft aan hoeveel procent van de medewerkers zich gedurende het kalenderjaar niet ziek heeft gemeld. In 2017 is dit ‘nul verzuim’ 43,35%. Dit
percentage is bijna gelijk aan dat van 2016 (43,30%).
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Doelgroepenbeleid

Tenslotte is de opbouw van het verzuim van groot belang. De afgelopen jaren hadden
wij te maken met een vrij groot percentage langdurig ziekteverzuim (langer dan 1 jaar).
In 2017 zien we in de wintermaanden het kort verzuim toenemen, (korter dan 7 dagen,
wat ook leidt tot de hogere meldingsfrequentie). Het aantal medewerkers die lang ziek
zijn (tussen de 43 en 365 dagen) is in 2017 ook gestegen. Een analyse laat zien dat in dit
langverzuim ongeveer 70% niet werk gerelateerd langdurig verzuim zit. Voor 2017 richten wij ons op een nul verzuimpercentage liggend op het gemiddelde van de BVE sector.

Gezien de samenstelling van de directie en de managementteams heeft de Groene
Welle geen specifiek beleid ontwikkeld op het gebied van benoemen van vrouwen in
leidinggevende functies.
In het kader van de participatiewetgeving willen wij mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt kansen bieden om binnen de Groene Welle te werken. In 2017 hebben
wij 5 medewerkers (3,6 fte) ingezet, die met name actief zijn binnen de onderwijsondersteunende functies. Deze medewerkers voldoen aan de criteria, zoals opgesteld in
de participatiewetgeving en assisteren in onderwijssituaties of helpen bij conciërge- of
keukenwerkzaamheden.

Bevoegdhedenbeleid
Ieder jaar screenen wij het personeelsbestand op bevoegdheden en worden bindende afspraken gemaakt met medewerkers, die nog niet voldoen aan de gewenste bevoegdheden. In 2017 is 95% van onze docenten bevoegd en 5% bekwaam en studerend om voor
een bevoegdheid. Dit aantal is te verklaren door het aantal startende docenten (zij-instromers), die in 2017 zijn begonnen met werken maar nog een bevoegdheid moeten
gaan halen. Wij blijven ons bewust van het zogenaamde scheefbevoegdheid: bevoegde
docenten die worden ingezet binnen een ander vakgebied. Zeker voor kleine instellingen
als de Groene Welle is dit een aandachtspunt.

Daarnaast zoeken wij naar manieren om daar waar mogelijk samenwerkingsverbanden
aan te gaan met organisaties, die maatschappelijke verantwoord ondernemen hoog in
het vaandel hebben staan. In het kader hiervan werken wij voor de facilitaire dienstverlening samen met First Service One. Dit is een facilitaire dienstverlener, waarbij meer dan
35% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het bedrijf ondersteunt ons op het gebied van kantinepersoneel en conciërges.

Arbo-beleid
Binnen de Groene Welle werken we met een dagelijks bestuur van de Arbocommissie (bestaande uit vier leden). Het bestuur is in 2017 zes keer bij elkaar geweest. De
Arbocommissie (bestaande uit acht leden) heeft twee keer overlegd. In 2017 zijn er twee
ontruimingsoefeningen van het schoolgebouw geweest.
Door een Arbo-adviseur is bij vijf medewerkers een werkplekonderzoek uitgevoerd.
Tijdens dit onderzoek heeft de betrokkene tips gekregen om de werkplek ergonomisch
verantwoord in te richten. Doordat de bedrijfsarts spreekuur houdt op onze locatie in
Zwolle kan ook sneller op Arbo technische zaken worden ingespeeld.

Beëindiging arbeidsovereenkomst
In 2017 hebben 16 medewerkers (met in totaal 9,8 fte)
de Groene Welle verlaten. Er is in 2017 geen ontslagvergoeding uitgekeerd en er waren ook geen onvervulde
vacatures.

2017
Reden

2016

2015

2014

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

medewerkers

fte

medewerkers

fte

medewerkers

fte

medewerkers

fte

Eigen verzoek

5

3,20

4

2,65

4

3,40

4

2,40

Pensioen

4

2,89

1

0,9

4

2,40

6

4,40

Van rechtswege

3

1,08

4

1

3

1,58

0

0,00

Arbeidsongeschikt

0

0

0

0

0

0,00

1

0,60

Anders

4

2,63

0

0

2

2,00

2

1,50
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Wachtgeldverplichtingen

Voor 2017 was de doelstelling om 25% van de docenten vo en mbo in een LC-functie te
hebben. Dit is deels gelukt. Wanneer we inzoomen op de getallen en een splitsing maken
tussen het vo en het mbo blijkt, dat percentage mbo-docenten met een LC-functie hoger
is dan in het vo. Dit is te verklaren door de leeftijd van het docentenkorps mbo; zij zijn
relatief ouder dan de docenten van het vo en hebben zich in het kader van hun loopbaan
ontwikkeld tot een LC docent. Daarnaast zorgen ook (individuele) afspraken uit het verleden ervoor dat het percentage LC-docenten in het mbo hoger is. Het afgelopen jaar is
het thema regelmatig gespreksonderwerp geweest tussen OR en directie. Er is nog geen
overeenstemming over toekomstig beleid gevonden. We hopen dit het komende jaar te
realiseren. Teamleiders zitten in het OP functiebouwwerk in de functieschaal LD. Ook dit
is onderwerp van gesprek met de OR. De verwachting is dat in 2017-2018 hierin beleid
gevoerd gaat worden in de samenwerking met AOC Oost.

WW en bovenwettelijke uitkeringen

In het kader van het ‘eigen risico’-schap
bij werkloosheid is de Groene Welle in
geval van werkloosheid verantwoordelijk
voor het begeleiden van medewerkers
naar nieuw werk. Daarnaast heeft de
Groene Welle de verplichting de uitkering
voor haar rekening te nemen. De verplichting wordt namens de Groene Welle
uitgevoerd door het UWV en WW plus.

73.487

304.153
378.000

Binnen de Groene Welle worden deze
acties gecoördineerd vanuit de afdeling
HRM. Een extern loopbaanadviesbureau
betaald
saldo
ontvangen
verzorgt voor ons de begeleiding van de
medewerker naar ander werk. Formeel ligt de controle op de uitvoering van de WW en
BW (Bovenwettelijke uitkering) bij het UWV en de werkgever. Voor de werkgever is het
lastig relevante informatie te krijgen, zoals informatie over het voldoen aan sollicitatieverplichting van oud-medewerkers. Een extern bureau ondersteunt ons bij deze vraagstukken. Medio 2017 is er een medewerker ingestroomd, die recht heeft op een werkloosheidsuitkering. In totaal twee medewerkers ontvangen een bovenwettelijke uitkering.

Inschaling medewerkers en personeelslast
Uit het bijgaand overzicht blijkt de
verdeling van het aantal medewerkers
per functieschaal. Het betreft hier de
stand per 31 december 2017 en gaat
om alle medewerkers, dus ook de
medewerkers met een dienstverband
voor bepaalde tijd.

Functiemix per 31-12-2017
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17,7

11

50

26,8
4,7
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1
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5
1
2
1

12

25

109

12

Gemiddelde personeelslast

57,8

20
0

Functiemix verdeling vo/mbo

71,3

1

Uit het onderstaande overzicht blijkt
11
de gemiddelde personeelslast per
13
onderdeel binnen de Groene Welle. In
17
2017 laat de gemiddelde personeelslast
0
50
100
150
een stijging van 3% zien ten opzicht
van 2016. Dit heeft te maken met de
aantal
collectieve salarisverhogingen, die
vanuit de cao is afgesproken. In de benchmark met andere AOC’s zien wij een terugloop
in de personeelslast ten opzichte van andere instellingen. Dit als gevolg van het
aannamebeleid van de afgelopen jaren.

Groene Welle valt onder de CAO MBO. Daarom zijn er voor ons geen landelijke normen
voor de functiemix vastgesteld. De LC en LD docenten zitten vooral in de leeftijdsgroepen boven de 50 jaar. Dit maakt de doorgroei voor jongere docenten lastig. We zien dit
terug in het laatste MTO inzake loopbaanperspectief.

40

Hos 12

9

Functiemix

80

Inschaling medewerkers

LC

15,4

5,1

LD
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2017

2016

2015

2014

Groene Welle Breed

€ 70.164

€ 67.750

€ 65.898

€ 67.211

OOP

€ 65.106

€ 63.408

€ 61.391

€ 60.357

MBO

€ 72.397

€ 70.156

€ 68.815

€ 70.465

VO

€ 69.991

€ 67.092

€ 64.551

€ 67.729

Bouwen aan de toekomst

Professionalisering medewerkers

In de laatste JOB monitor waarderen de studenten hun docenten, de begeleiding en het
lesgeven geven met een 3,6. Sommige opleidingen (Hoefsmid, Groen, grond en infra,
Paardensport en Varkenshouderij) blijven hierin wat achter; in de betreffende teamplannen wordt dit verder opgepakt. De leerlingen vo waarderen de betreffende onderdelen in
de laatste LAKS monitor goed.

De Groene Welle is een lerende organisatie. We vinden het belangrijk dat onze
medewerkers zich blijven ontwikkelen. In dat kader volgen jaarlijks verschillende
medewerkers (op verzoek) een opleiding/cursus en organiseren we diverse plenaire
studiedagen. Daarnaast volgen medewerkers vakgerichte bij- en nascholingen en
verzorgen we trainingen over diverse onderwerpen, zoals een ontwikkeltraject voor
teams. In 2017 is aan deze activiteiten een bedrag van € 72.900,- uitgegeven.

Tevredenheid medewerkers
In 2017 is conform planning een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. De response was dit jaar 88,2%. Dit is iets lager dan in 2014 (90,4%), maar wel
hoger dan de response van de benchmark (72,4%).

In 2017 hebben zes medewerkers een lerarenbeurs aangevraagd en toegekend
gekregen. Een aantal medewerkers volgt een tweedegraadslerarenopleiding of een
PDG-traject om hun lesbevoegdheid te behalen. Voor twee medewerkers is een (deel)
subsidie ontvangen voor het onderwijstraject Groepsleerkracht, onderbouw basis-en
kaderberoepsgerichte leerwegen. We streven er naar dat in 2020 15% van de LCdocenten werken op het niveau van een Masterdiploma. In 2017 is er niemand met een
Masteropleiding gestart.

Wanneer wij naar de resultaten kijken, dan kunnen wij niets anders dan tevreden zijn.
Net als bij het vorige onderzoek stonden de thema’s bevlogenheid, betrokkenheid en
tevredenheid centraal.
Onder bevlogenheid verstaan wij dat werk medewerkers energie geeft en de mate waarin
medewerkers zich in willen zetten zichzelf en hun werk te verbeteren. In 2014 gaven de
medewerkers hiervoor een 7,4. In 2017 ligt de bevlogenheid iets lager, namelijk op 7,3.
De benchmark geeft een 7,5.

Collegiale feedback
Docenten en medewerkers kunnen ook veel van elkaar leren. Daarom organiseren we
(steeds meer) collegiale consultatie en momenten waarop (onderwijs)activiteiten worden
geëvalueerd. In 2017 hebben we hier een vervolg aan gegeven en werken we zo aan
individueel leren op dubbele professionaliteit: professionaliteit in het geven van onderwijs
en professionaliteit binnen het vak. Docenten kunnen hierbij ook gebruik maken van de
feedback van studenten middels het instrument Feed Me.

Op het thema betrokkenheid werd een 7,8 gegeven. Bij dit thema wordt een waardering
gegeven aan de mate hoe de medewerkers zich betrokken voelen bij de Groene Welle.
In 2014 was het cijfer nog een 7,4. De benchmark geeft op dit onderwerp een 7,5.
Tenslotte het onderwerp tevredenheid. Dit thema heeft de afgelopen jaren in de beleidsplannen een belangrijke rol ingenomen. Het beleid heeft zijn vruchten afgeworpen. In
2014 scoorde de Groene Welle nog een 6,9. In 2017 kwamen de resultaten uit op 7,6;
zowaar hoger dan de benchmark.

Gesprekkencyclus
Binnen de Groene Welle werken we met een methodiek, waarbij medewerkers in een
periode van drie jaar tweemaal een functioneringsgesprek en éénmaal een beoordelingsgesprek hebben. In 2017 is er met de medewerkers een beoordelingsgesprek gevoerd.
Met de Ondernemingsraad is destijds afgesproken dat deze eerste ronde van beoordelingsgesprekken wordt geëvalueerd, waarna wellicht tot bijstelling van deze systematiek wordt besloten. Tot die evaluatie zullen er geen rechtspositionele gevolgen aan de
gesprekken worden gekoppeld.
Waardering van leerlingen en studenten
De acties rondom professionalisering worden door leerlingen en studenten gewaardeerd
in de LAKS- en JOB monitor. Zij kunnen hier een cijfer geven aan onder meer de docenten, de begeleiding en het lesgeven. Uit de laatste resultaten blijkt onze doelstellingen
deels zijn behaald.
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Bijlage 7.

Internationalisering
Overzicht aantal mobiliteiten naar het buitenland in het kader van partnerschapsprojecten

We willen onze leerlingen en studenten goede internationale kansen bieden. Daarom
hebben we:
• in elk team aandacht voor het ontwikkelen van een netwerk van partnerscholen en het
intensiveren van de samenwerking onderling.
• een Wikiwijs-arrangement gemaakt, waarin alle informatie over de internationale
mogelijkheden is opgenomen.
• binnen LOB aandacht gehad voor het leerarrangement internationale betrekkingen
• twee keuzedelen ontwikkeld over het werken op de internationale arbeidsmarkt.
• meegewerkt aan een audit- en systemcheck door de Europese Commissie op de
mobiliteitsprojecten van 2015 en 2016. De eerste resultaten zijn erg positief!
• meegewerkt aan het EP/Nuffic Erasmus+ scholenpartnerschapsproject ‘Include’. Met
drie partnerscholen werken we aan de onderwerpen Ict, Non-formal leren, Creativiteit
en Universeel Democratisch Onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van E-Twinning en
E-Space. Zes vo-leerlingen hebben in 2017 samen met hun ‘Europese’ klasgenoten uit
Italië, Griekenland en Litouwen een week aan bovenstaand programma gewerkt. Zes
andere vo-leerlingen hebben deelgenomen aan een week met een overeenkomstig
programma in Italië.
• meegewerkt aan twee door de EU gesubsidieerde sector overstijgend Erasmus+
strategische partnerschapsprojecten. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van
internationale leereenheden, internationaal assessment en kwaliteitsborging, digitale
klaslokalen en Massive Open Online Courses. Samenwerking met het nationale en
het georganiseerd Europese bedrijfsleven is één van de belangrijke pijlers in deze
projecten.

Projecten
Partnerschap
Medewerkers
Leerlingen
Projecten
Medewerkers

2017

2016

2015

2014

2013

2012

68

57

44

38

35

34

Medewerkers

23

6

20

18

11

11

Mobiliteit
Studenten/leerlingen
Medewerkers

2016

2015

2014

2013

2012

84

87

92

59

89

94

1

2

10

15

1

4

2015

2014

2013

2012

6

2

6

10

10

10

12

0

0

24

24

8

mbo / Erasmus+ Key action 2 en Erasmus+ Key action 3
24

24

4

12

14

18

Mobiliteit
2017

2016

2015

2014

2013

2012

Studenten/leerlingen

32

28

24

22

10

14

Medewerkers

15

8

12

12

16

12

0

0

22

18

20

16

19

6

14

20

14

24

Partnerschapsprojecten
Studenten/leerlingen
Medewerkers

Aantal personen zonder subsidie
2017

2016

Overzicht aantal personen naar Nederland in het kader van mobiliteit (I-BPV en scholing)

Aantal personen met subsidie Erasmus+ Key action 1

Studenten/leerlingen

2017

Partnerschap

Overzicht aantal mobiliteiten naar het buitenland in het kader van internationale
leeractiviteiten of I-BPV of scholing.

Mobiliteit

vmbo / Comenius en Erasmus+
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Verklarende woordenlijst
4Groen 			
Samenwerkingsverband van Nordwin College, Terra, AOC Oost en Groene Welle
BBL 			
Beroeps Begeleidende Leerweg
BOL 			
Beroeps Opleidende Leerweg
BPV 			
BeroepsPraktijkVorming (ook wel stage)
CAO 			
Collectieve arbeidsovereenkomst beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
Diplomaresultaat		
Het aantal gediplomeerden in het jaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde instellingverlaters in hetzelfde jaar.
Groene Kolom 		
Scholen in het groene onderwijs van voortgezet tot universitair onderwijs
Groene Lyceum 		
Zesjarige groene leerroute naar het hbo voor slimme doeners
HKS
Herziene Kwalificatiestructuur mbo
Jaarresultaat		
Aantal studenten dat succesvol een mbo-opleiding afrondt
LTO			
Land- en tuinbouworganisatie Nederland (ondernemers- en werkgeversorganisatie)
LWOO			Leerwegondersteunend Onderwijs
OC&W			
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
PDCA-cyclus 		
De PDCA-cyclus of kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor (proces)besturing, ontwikkeld door de
			
Amerikaanse statisticus William Edward Deming. De cirkel bestaat uit vier stappen: Plan, Do, Check en Act.
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