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Voorwoord
Wat een jaar!
Vorige winter hoorden we ergens in de verte iets over een virus en nog voordat de lente begon, moesten we onze
scholen sluiten en zaten we op 16 maart allemaal thuis. Terwijl alles op z’n kop stond, zorgden we ervoor dat we
doen waar we goed in zijn: onderwijs verzorgen. In de periode na de wereldwijde lockdown zagen we nieuwe
verbindingen en rituelen ontstaan, werden klaslokalen digitale ontmoetingsplekken en stonden we schouder aan
schouder om vragen te beantwoorden die nooit eerder gesteld waren. Er werden nieuwe manieren gezocht en
gevonden om met onze leerlingen, studenten en elkaar in contact te blijven. Het grootste deel van het jaar stond
uiteraard in het teken van de coronacrisis.
Hulde voor onze helden
Voor u ligt het bestuursverslag van een bijzonder jaar. Het is een rijk gevuld verslag dat een goed overzicht
biedt van onze activiteiten, feiten & cijfers. Maar bovenal is dit jaarverslag het verhaal van onze collega’s,
onze zichtbare en onzichtbare helden die er iedere dag voor hebben gezorgd dat we deden waar we goed in
zijn: met liefde en aandacht onderwijs verzorgen.
Ons Strategisch Plan 'Samen voor groots groen onderwijs voor alle generaties' is vastgesteld in het voorjaar van
2020; in dit verslag leest u meer over onze ambities en op welke wijze er bestendige vooruitgang is geboekt.
Ook staan we stil bij het bezoek van de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO en de wisseling van de wacht in
het college van bestuur.
Bestuurlijke wisseling
Zoals in het vorige jaarverslag reeds werd aangekondigd, nam bestuursvoorzitter Willem Huiskamp op 1 mei
afscheid en werd hij opgevolgd door Karin Pullen. Ook bestuurder René van Kuilenburg nam afscheid van
Zone.college. Eind november is de werving- en selectieprocedure voor zijn opvolging gestart; door de
benoeming van Berend Pastoor is het college van bestuur vanaf 1 mei 2021 weer compleet.
Kwaliteitsagenda
Vorig jaar schreven we dat we blij waren dat de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO (CKMBO) onze
kwaliteitsagenda al in de eerste ronde positief beoordeelde. Deze commissie is ingesteld door de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft als taak de minister te adviseren over de kwaliteitsagenda’s
van de mbo-scholen, alsmede over de resultaten die de scholen in de periode 2019-2022 boeken. Afgelopen
najaar ontvingen we de voorzitter en een aantal leden van de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO voor een
zogenaamd voortgangsbezoek. Dat bood Zone.college een uitgelezen kans om op transparante en adequate
wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering, voortgang van de succesvolle implementatie van onze
kwaliteitsagenda.
Groen
Op veel plekken in ons mbo vinden we pareltjes. Een ervan is onze nieuwe bloem- en stylingopleiding Green
design. We leveren al jaren nationaal kampioenen Bloem & styling aan met af en toe uitschieters naar
Europese- en wereldkampioenschappen Skills. In het najaar ontvingen we van de branchevereniging VBW het
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‘Floral Education Centre’ - predicaat. Een onderscheiding voor excellente school op dat terrein en een
kwaliteitslabel om blij mee te zijn.
Duurzaam
Met trots heeft een aantal Eco-teams van ons vmbo, in november de befaamde Groene Vlag in ontvangst
genomen. De Groene Vlag van Eco-Schools is het hoogst haalbare internationale keurmerk voor duurzame
scholen. Onze leerlingen hebben hard gewerkt om hun school van binnenuit te verduurzamen.
Vooruitgang
Wat de e ecten van de coronacrisis zijn op de economie, onze regio en Zone.college is niet voorspelbaar.
Corona heeft ons stilgezet, maar heeft ook gezorgd voor veel (nieuwe) beweging. Op slagvaardige wijze
transformeerden we onze activiteiten naar werken, leren en studeren op afstand. Zone.college is vitaal,
veerkrachtig en heeft een stevig fundament. We zien bij collega’s, leerlingen en studenten enthousiasme en
verbinding. Een robuuste basis voor de toekomst.
Karin Pullen
Voorzitter college van bestuur
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LEESWIJZER
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HOOFDLIJNEN VAN HET GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT
Met dit jaarverslag 2020 leggen wij openbaar verantwoording af over het gevoerde beleid, de inspanningen,
resultaten en beleidsbijstellingen van Zone.college in het kalenderjaar 2020. Dit jaardocument is gebaseerd
op de voorschriften van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit document voegen we alle
ons bekende verantwoordings- en informatieverplichtingen, waaraan onderwijsinstellingen moeten voldoen,
samen in een integrale jaarverantwoording. We presenteren de informatie op het niveau van de instelling als
totaal.
De jaarrekening 2020 hebben we opgesteld overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaglegging voor
onderwijsinstellingen.
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A.1 VERKLARING BEVOEGD GEZAG OVER 2020
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VERKLARING BEVOEGD GEZAG OVER 2020
Samenstelling College van Bestuur
Het college van bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag van Zone.college en bestaat uit twee leden:
Karin Pullen, voorzitter college van bestuur.
Berend Pastoor, lid college van bestuur per 1 mei 2021.

Verklaring bevoegd gezag
Het bevoegd gezag verklaart dat de opleidingen die we vanuit Zone.college verzorgen, voldoen aan de
relevante wettelijke voorschriften. Daarbij gaat het om:
het voldoen aan de zorgplicht informatievoorziening door het beschikbaar stellen van:
het programma van toetsing en afsluiting (PTA) aan vmbo-leerlingen en ouders;
het onderwijs- en examenreglement aan studenten in het mbo;
aan studenten over de arbeidsmarktperspectieven van de opleidingen waarvoor ze zich
aanmelden en inschrijven;
melden van voortijdige schooluitval;
implementeren van klachtenregelingen met betrekking tot examens en vertrouwenszaken;
voldoen aan de wet op de beroepen in het onderwijs (BIO);
voldoen aan de urennorm voor vmbo en mbo;
toegankelijkheid van de opleidingen;
voldoen aan de eisen van medezeggenschap voor medewerkers en studenten.
In het jaar 2020 voldeed Zone.college aan deze wettelijke voorschriften.
Karin Pullen
Berend Pastoor
College van Bestuur Zone.college
Juni 2021
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A.2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
2020
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2020
Hoe bijzonder 2020 was, is in alle opzichten een understatement. COVID-19 zorgde voor spanning op alle
aspecten van de samenleving en ook op de manier waarop we binnen Zone.college invulling hebben gegeven
aan onderwijs.
De raad van toezicht (RvT) heeft met enorme waardering gekeken naar de manier waarop iedereen
binnen Zone.college zich heeft aangepast aan de nieuwe werkelijkheid van veranderend contact en
ontmoeting, de kwaliteit van onderwijs en het welzijn van leerlingen, studenten en medewerkers. Het hele
onderwijs ziet er ineens anders uit. Het beroep op de wendbaarheid van personen en de organisatie is groot
geweest. Het is te vroeg om te bepalen welke veranderingen tijdelijk en welke structureel zijn. Naast COVID19 heeft de raad van toezicht in 2020 veel tijd besteed aan de verdere integratie van organisatie- en
werkwijze. De problemen met de integratie van processen en systemen die in 2019 ink de kop opstaken, zijn
via verbeterplannen opgepakt. De RvT heeft dit nauwgezet gevolgd en het resultaat ziet er steeds beter uit.
De inrichting van de organisatie, processen en cultuurverandering krijgt steeds meer vorm. De dialoog met
het college van bestuur (CvB), de accountant en de organisatie over de verbeterplannen is goed. De RvT
treedt daarbij nadrukkelijk op als adviseur en sparringpartner voor het CvB.

Samenstelling raad van toezicht en goed bestuur
In 2020 bestond de raad van toezicht van Zone.college uit vijf personen: dhr J.E. Brink (voorzitter), dhr. M.
Geessink, dhr. I. Konings, dhr. J.R Meesters en mw. J. Nuys. De raad van toezicht hanteert de Code goed
bestuur in het mbo als toetssteen voor het functioneren. Met regelmaat worden de werkwijzen, de agenda,
de documenten en de afstemming met partijen binnen en buiten de school aan deze code getoetst. Ook op
het terrein van eventuele belangenverstrengeling van bestuurders en toezichthouders. Naar het oordeel van
de raad voldoen we aan de eisen die in de code verwoord zijn. De raad oordeelt dat voldaan wordt aan de
eisen die de Wet versterking bestuurskracht stelt aan de bestuurders, toezichthouders, medezeggenschap
en andere stakeholders.
In 2020 heeft de raad van toezicht regelmatig gere ecteerd op haar eigen handelen en werkwijze. Een
zelfevaluatie heeft niet plaatsgevonden, omdat het fysiek niet mogelijk was om elkaar te ontmoeten. In 2021
willen we weer een volwaardige zelfevaluatie opstarten. Des te belangrijk, omdat in een jaar tijd zowel de
voorzitter als het lid van het CvB afscheid hebben genomen van Zone.college.

De raad van toezicht als werkgever en de vergoeding van bestuurders en
toezichthouders
De raad van toezicht is werkgever van het college van bestuur. Ten aanzien van de bezoldiging en de
arbeidsvoorwaarden wordt jaarlijks bezien of aanpassing noodzakelijk of wenselijk is.
Begin 2020 bestond het college van bestuur uit dhr. W. Huiskamp (voorzitter) en dhr. R. Van Kuilenburg (lid).
Per 1 mei 2020 is mw. K. Pullen benoemd als voorzitter van het CvB en is dhr. Huiskamp teruggetreden als
voorzitter, hij bleef tot 15 september 2020 in dienst. Per 1 oktober 2020 heeft dhr. Van Kuilenburg ontslag
genomen, in 2020 is gestart met de werving van een nieuw lid voor het CvB. In 2020 heeft de
governancecommissie van de raad van toezicht perspectiefgesprekken gevoerd met de afzonderlijke leden
van het college. In die gesprekken was ruim aandacht voor de toekomstige rollen en taken van de
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bestuurders en het gezamenlijk perspectief op de kansen, maar ook op de risico’s voor de komende periode.
Bijzondere waardering hebben wij voor de wijze waarop mw. Pullen midden in de pandemie is gestart met
haar werkzaamheden als voorzitter van het college van bestuur.
De raad van toezicht hanteert de WNT en de uitwerking daarvan door de MBO Raad als uitgangspunt voor de
vergoedingen van het college van bestuur en de raad van toezicht. Ook met de aanscherping van de
WNT blijft de raad van toezicht deze volgen.

Commissies en overleggen raad van toezicht
De volledige raad van toezicht, de commissie onderwijs en de commissie nanciën zijn in 2020 met
regelmaat bijeengeweest. Begin 2020 kon dit nog fysiek, daarna helaas vooral digitaal. Onderwerpen die
besproken zijn: de aanpak rond COVID-19, het strategische huisvestingsbeleid, het programma een Leven
Lang Ontwikkelen en Groei.zone, doelmatigheid en kwaliteit van onderwijs, doelmatigheid en e ectiviteit van
besteding van middelen en de voortgang van de bedrijfsmatige integratie. Gekoppeld aan de plenaire
vergadering van de raad was altijd een locatiebezoek gepland. In 2020 hebben die vooral digitaal
plaatsgevonden.

Overleg met de interne stakeholders
In 2020 is er regelmatig formeel en informeel contact geweest met de medezeggenschapsraad. Er waren dit
jaar veel onderwerpen die betrekking hadden op organisatieverandering. De ondernemingsraad heeft in
2020 advies uitgebracht op het pro el van het nieuwe lid van het CvB.

Overleg met de externe stakeholders en publiek belang
In 2020 heeft de raad van toezicht een stakeholdersanalyse uitgevoerd en bepaald hoe de verbinding met de
externe stakeholders versterkt kan worden. De horizontale dialoog met externe stakeholders moet nog
worden vormgegeven. Het plan was om dat in 2020 te doen, maar vanwege COVID-19 is dat doorgeschoven
naar 2021.

Tenslotte
We kunnen trots zijn op Zone.college. Ook in crisistijden blijkt hoe sterk we zijn. De resultaten zijn over het
algemeen goed, het belang van groots groen onderwijs in Nederland is duidelijk en Zone.college neemt
daarbij een sterke positie in. COVID-19 en de ambitie van Zone.college vragen veel van de organisatie en de
medewerkers. En in 2021 is dat niet anders. We weten nu al dat de brand in Doetinchem en de verdrietige
gebeurtenissen in Almelo van begin 2021 enorm veel vragen, bovenop de doorlopende pandemie. Het zal de
kunst zijn om de balans tussen belastbaarheid van mensen, ambitie, onderwijskwaliteit en organisatie te
blijven bewaken. Over tien jaar zal blijken dat deze jaren bepalend zijn geweest voor heel veel mensen.
Terwijl het juiste doen niet altijd eenvoudig is en lastig kan zijn. We zien hoe hard er gewerkt wordt, met een
enorme betrokkenheid en vanuit de juiste drijfveren. Dat maakt dat we vol vertrouwen kijken naar 2021 en de
jaren daarna.
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B.1 POSITIONERING ZONE.COLLEGE
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B.1.1 DE GRONDBEGINSELEN VAN ZONE.COLLEGE
Zone.college is een agrarisch opleidingscentrum. Onze primaire taak is het verzorgen van onderwijs in het
vmbo en mbo en aan (jong)volwassenen binnen de domeinen voeding, natuur en leefomgeving. Dit doen we
in de regio’s Zwolle, Salland, Twente, Achterhoek/Liemers en in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer,
Zutphen.

Vmbo
Op onze vmbo-locaties kunnen leerlingen in de leeftijdscategorie van 12-16 jaar terecht voor een
beroepsgerichte leerweg (de basis- en de kadervariant) en de gemengde leerweg. Naast de basisvorming
kunnen leerlingen zich binnen het pro el Groen in zogenaamde werelden breed oriënteren op planten,
dieren, voeding, groene techniek en duurzaamheid. Uitvoeringslocaties zijn: Almelo, Borculo, Enschede,
Doetinchem, Twello, Zwolle en, onder verantwoordelijkheid van het Vechtdal College, Hardenberg.

Mbo
Ons mbo kent diverse voltijd- en deeltijdopleidingen, waaronder entree-opleidingen en opleidingen op niveau
2, 3 en 4. Daarbij gelden brede in-, door- en uitstroommogelijkheden naar beroepssectoren en
vervolgopleidingen. Uitvoeringslocaties zijn Almelo, Deventer, Doetinchem, Enschede (alleen niveau 2),
Hardenberg, Twello (alleen niveau 2) en Zwolle.

Doorlopende leerlijnen
Wij verzorgen zowel voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) als middelbaar beroepsonderwijs
(mbo). Dit biedt de gelegenheid voor doorlopende leerlijnen. Op de locaties Almelo, Doetinchem, Twello en
Zwolle bieden we via de technologieroute (Het Groene Lyceum) onderwijs aan dat versneld leidt naar het
hbo. In Enschede, Doetinchem en Twello bieden we de Vakmanschapsroute aan. Deze leidt - in drie of vier
jaar - naar een mbo-diploma op niveau 2.

Leven Lang Ontwikkelen
Zone.college zet sterk in op een Leven Lang Ontwikkelen. Naast het reguliere vmbo- en mbo-onderwijs
bieden we ook onderwijs aan (jong)volwassenen. De uitvoering hiervan gebeurt in samenwerking met
stichting Groei.zone, die deze vormen van (cursus)onderwijs verzorgt binnen én buiten de regio’s waarin we
zijn gehuisvest.

B.1.2 MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN
Missie
Zone.college verzorgt groots groen onderwijs voor alle generaties. Eigenzinnig praktijk-rijk onderwijs met
persoonlijke aandacht, voor zowel vmbo-leerlingen en mbo-studenten als medewerkers in de groene sector
in Oost-Nederland. Onderwijs waarin de zorg voor al wat leeft (natuur, klimaat, dieren en groen) een
belangrijke plaats inneemt. Waarin we vanuit een open en nieuwsgierige houding zoeken naar een optimaal
gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden.

17

Dat doen we samen met leerlingen, studenten en medewerkers en in voortdurende dialoog en co-creatie met
partnerbedrijven. Met ons onderwijs vervullen we een rol van betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van
onze leerlingen, studenten en cursisten, en brengen we hen verder als (toekomstige) professionals in het
groen en in de voedingsindustrie. Hiermee dragen we bij aan maatschappelijke opgaven rond onder meer
klimaat, energie, gezond en veilig voedsel en natuur. En bouwen we mee aan een vitale leefomgeving.

Visie
Er is steeds meer aandacht voor gezond leven, veilig voedsel, duurzaamheid, natuur en een groene
leefomgeving. Dat vraagt om goed opgeleide mensen en nieuwe kennis. Als onderwijsorganisatie dragen wij
bij aan een gezonde, groene toekomst van mens en wereld. We zoeken daarbij voortdurend afstemming
tussen de behoeften op de arbeidsmarkt en die van onze leerlingen en studenten. Met zorg en aandacht
bieden we onze leerlingen, studenten en medewerkers een groene, uitdagende leeromgeving waarin ze
nieuwe mogelijkheden ontdekken. En waarin ze zich ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Zelf en vooral
ook samen. Zo groeien ze uit tot zelfbewuste, zorgzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken
mensen. Wereldburgers met oog voor duurzaamheid en leefbaarheid.

Kernwaarden
Het kompas voor ons dagelijks handelen bestaat uit onze belofte, onze ambitie en onze kernwaarden. Onze
ambitie is: samen voor groots groen onderwijs, voor alle generaties in Oost-Nederland. Wat wij beloven aan
jong en oud, leerling, student, werknemer en organisatie: wij halen je beste binnenste buiten. Wat wij daarbij
juist en belangrijk vinden in ons handelen zijn onze kernwaarden:
Zorgzaam
Eigenzinnig
Vooruitstrevend
Samen
Nieuwsgierig
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B.1.3 STRATEGIE
In 2020 zijn we gestart met de implementatie van het strategisch beleidsplan 2020-2023, dat in 2019 is
opgesteld. Onderstaande afbeelding vat het strategisch beleidsplan samen:
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B.1.4 JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE VORMGEVING
Zone.college
Zone.college vormt een onderdeel van stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (GOON). De statutaire
vestigingsplaats is Lochem. Het bevoegd gezag van stichting GOON en van de instelling Zone.college is een
tweehoofdig college van bestuur.
In 2019 is stichting Groei.zone opgericht door stichting GOON. Hierbij is statutair bepaald dat stichting
Groei.zone activiteiten uitvoert ten behoeve van een Leven Lang Ontwikkelen. Zij doet dat in opdracht en
onder regie van Stichting GOON. Stichting GOON is 100% aandeelhouder van Groene Onderwijsdiensten B.V.
Groene Onderwijsdiensten B.V. is een holding met twee dochtermaatschappijen: Onderwijs Oost B.V. en
Groeipunt B.V.

Stichting Groei.zone
Stichting Groei.zone heeft als doel: het ontwikkelen en aanbieden van niet bekostigde onderwijsactiviteiten
binnen de domeinen Agro, Bloem, Dier, Groen en Voedsel of onderwijsactiviteiten die aanvullend zijn op
bekostigde activiteiten. De Stichting Groei.zone is opgericht op 1 oktober 2019 en is operationeel sinds 1 april
2020. Eveneens vanaf 1 april zijn de activiteiten en het personeel van Groeipunt B.V. ondergebracht in
stichting Groei.zone; hierdoor zijn we beter in staat in te spelen op ontwikkelingen op het terrein van een
Leven Lang Ontwikkelen.

Groene Onderwijsdiensten B.V.
Onderwijs Oost B.V.
Onderwijs Oost B.V. heeft tot doel medewerkers te detacheren bij Zone.college. Het gaat daarbij om:
Medewerkers voor wie op termijn (nog) geen vaste reguliere formatieplaats kan worden gerealiseerd;
Medewerkers voor wie het van belang is om na te gaan of zij ook op langere termijn goed kunnen
functioneren binnen een onderwijsorganisatie.
Na de intrede van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) vanaf 1 januari 2020 zijn de activiteiten van
Onderwijs Oost B.V. in 2020 volledig afgebouwd. Per einde balansdatum is er geen sprake meer van
verplichtingen.
Groeipunt B.V.
In 2020 zijn de activiteiten van Groeipunt B.V. overgedragen aan stichting Groei.zone en is Groeipunt B.V.
(juridisch) gefuseerd met stichting Groei.zone.
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B.2 VMBO
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B.2.1 VMBO: LEERLINGENAANTAL GROEIT
Leerlingenaantal VMBO
2016

2017

2018

2019

2020

Almelo

665

680

659

641

686

Borculo

367

355

355

387

391

Doetinchem

881

868

782

800

865

Enschede

670

718

736

743

769

Twello

866

870

865

910

934

Zwolle

534

529

565

573

596

Totaal

3.983

4.020

3.962

4.054

4241

We hadden gerekend op een daling van het leerlingaantal als gevolg van demogra sche krimp. Maar het
omgekeerde gebeurde: de leerlingaantallen stegen in 2020 naar een totaal van 4.241. Alle locaties zijn
gegroeid. Kennelijk waren de lokale omstandigheden gunstig en spreekt ons onderwijs aan. Ondanks de groei
in het verslagjaar verwachten we vanaf 2022 een duidelijk e ect van de krimp met een daling van het
leerlingaantal in de komende tien jaar tot onder de 3.500.

Leerlingaantallen VMBO
1.000
881
866

870
868

800

865

910

782
736

800
743

659

641

565

573

670
665

718
680

600

534

529

400

367

355

355

2016

2017

2018

934
865
769
686
596

387

391

2019

2020

200
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Almelo

Borculo

Doetinchem

Enschede

Twello

Zwolle

B.2.2 VMBO ONDERWIJSKWALITEIT OP ORDE
Tevreden leerlingen en ouders
Op al onze locaties blijkt de oudertevredenheid goed; ouders geven ons een cijfer dat hoger ligt dan het
landelijk gemiddelde. Over de tevredenheid van leerlingen, het schoolklimaat en de veiligheid in 2020 zijn
geen benchmarks uitgevoerd.
Landelijke benchmark Almelo Borculo
Tevredenheid ouders

Doetinchem

Enschede Twello Zwolle

8,00

8,40

8,30

8,40

8,10

8,50

8,20

Tevredenheid leerlingen

Niet bekend

7,10

6,90

7,50

6,50

6,90

6,90

Schoolklimaat leerlingen

Niet bekend

7,30

7,20

7,70

6,60

7,20

7,10

Veiligheid leerlingen

Niet bekend

9,20

9,20

9,60

9,20

9,30

9,30

Onderwijsresultaten
De onderstaande tabel geeft de onderwijsresultaten weer.
Toelichting:
Onderwijspositie: positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool.
Onderbouwsnelheid: percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2.
Bovenbouwsucces: percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling.
Examencijfers: niet bekend omdat de centrale examens zijn komen te vervallen als gevolg van COVID-19.
Verschil SE-CE: het verschil tussen de resultaten voor schoolexamens (SE) en centrale examens (CE) is
niet bekend, omdat de centrale examens door COVID-19 zijn komen te vervallen.
Alle resultaten liggen boven de norm van de inspectie.
Almelo

Borculo

Doetinchem

Enschede

Twello

Zwolle

Onderwijspositie

16,08

12,22

12,5

22,22

11,5

14,07

Onderbouwsnelheid

99,18

100,00

99,61

97,56

99,22

99,46

Bovenbouw succes basis

95,71

96,83

98,44

91,24

95,44

94,78

Bovenbouwsucces kader

91,80

100,00

96,51

94,50

93,02

94,69

Bovenbouwsucces gemend/theoretisch

94,88

96,67

96,52

89,47

94,29

97,38

B.2.3 DOORONTWIKKELING PROFIEL GROEN
In de onderbouw krijgen vmbo-leerlingen Groene Wereld Oriëntatie (GWO) en Loopbaan Oriëntatie en
Begeleiding (LOB). Daarnaast volgen ze in de bovenbouw binnen de zelfgekozen wereld een beroepsgericht
praktijkdeel. Verder kunnen leerlingen kiezen uit meerdere keuzevakken ter verdieping, verbreding en/of
oriëntatie. Deze keuzevakken zijn ontwikkeld vanuit zowel de groene als de grijze sector.
De leerlingen volgen het lesprogramma van de werelden, keuzevakken en GWO digitaal. Om dit mogelijk te
maken, hebben we op alle locaties gefaseerd laptops ingevoerd.
We zitten nog midden in de implementatiefase, waarin we ervaring opdoen met al het materiaal dat we
hebben ontwikkeld en met de kaders voor de uitvoering van het beroepsgerichte programma Pro el Groen.
(Onder andere) de praktijkdocenten gebruiken alle ervaringen die zijn opgedaan om de kwaliteit van het
onderwijsprogramma verder te ontwikkelen en te blijven verbeteren. De komende jaren zullen we nog nodig
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hebben voor het verder aanpassen en netunen van het gehele programma. Voor de komende drie jaren
hebben we een doorontwikkelingsplan geschreven. Daaraan werken we Zone-breed, waardoor we veel met
en van elkaar kunnen leren.
Er valt nog genoeg te doen, maar dankzij onze leerlingen, die positief reageren, maar ook kritisch zijn, en met
de inzet die onze docenten ook dit jaar weer hebben laten zien, werken we samen aan een uniek en mooi
onderwijsprogramma.

B.2.4 PASSEND ONDERWIJS VMBO: ZOEKEN NAAR DE BALANS
Sinds de invoering van passend onderwijs werken we met een vernieuwde ondersteuningsstructuur.
Deze bestaat uit een eerstelijns en tweedelijns ondersteuning. Als het nodig is zoeken wij de samenwerking
en afstemming met externen in een derdelijns ondersteuning. Door deze werkwijze zijn wij in staat gebleken
passend onderwijs vorm te geven.

Ondersteuningsstructuur
De eerstelijns ondersteuning richt zich op de basisbehoeften van een leerling en heeft een preventief
karakter. De ondersteuning die de leerling nodig heeft, is voor het grootste deel geïntegreerd in de dagelijkse
onderwijspraktijk. Signaleren en oplossingsgericht handelen is een taak van alle docenten en de mentoren.
Zij hebben de deskundigheid om (extra) ondersteuningsbehoeften te signaleren en deze signalen om te
zetten in oplossingsgericht handelen. Interne deskundigen scholen de docenten en adviseren en coachen hen
en waar nodig. Een mooi voorbeeld hiervan is de komst van de teamondersteuner die voor 70% de docent en
voor 30% de leerling ondersteunt. De tweedelijns ondersteuning richt zich op leerlingen die extra
ondersteuningsbehoefte(n) hebben. Deze ondersteuning heeft een meer curatief karakter.

Balanceren
De invoering van passend onderwijs betekende voor onze scholen meer leerlingen met een speci eke en
vaak zwaardere ondersteuningsbehoefte. Wij zijn ervan overtuigd dat de docent een cruciale spil is in het
leren van de leerling, met of zonder ondersteuningsvraag. Daarom hebben we zwaar ingezet op de
ontwikkeling van personeel. Dit is een continu proces.
Het blijkt dat we door deze aanpak meer leerlingen met een ondersteuningsbehoefte passend onderwijs
kunnen bieden. De keerzijde is dat hierdoor meer leerlingen met steeds zwaardere, ook lichamelijke,
ondersteuningsbehoeften de school binnenkomen. Dit heeft een grote impact op het onderwijsproces en op
de docenten, maar ook op de nanciële middelen (die dalen door verevening binnen een aantal
samenwerkingsverbanden). Op sommige momenten is de impact van deze ondersteuningsvragen zelfs zo
groot, dat dit ten koste dreigt te gaan van de rest van de organisatie. Het is een uitdaging voor de toekomst
om hierin een balans te blijven vinden.
De middelen worden rechtstreeks toegekend via DUO of via een samenwerkingsverband. Onze vmboscholen zijn aangesloten bij verschillende samenwerkingsverbanden. Elk samenwerkingsverband heeft eigen
afspraken over de verdeling van de middelen voor passend onderwijs. Wanneer de gelden via het
samenwerkingsverband binnenkomen, is er sprake van ‘opting-out’: ze worden volgens de afgesproken
verdeelsystematiek binnen het samenwerkingsverband verdeeld over de aangesloten scholen.
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Het aandeel middelen voor passend onderwijs is 20% van de rijksbijdragen vmbo (lumpsum exclusief
huisvesting). Dit aandeel is met 22% gedaald ten opzichte van 2019. De kosten worden zoveel als mogelijk in
lijn gebracht met de inkomsten. Waar dit niet mogelijk is, zetten we (incidenteel) eigen middelen in.

B.2.5 DE VAKMANSCHAPSROUTE EN HET GROENE LYCEUM
Vakmanschapsroute (VMR)
Vanaf de derde klas van het vmbo kunnen leerlingen starten in de Vakmanschapsroute (VMR). Binnen deze
doorlopende leerroute behalen leerlingen in het derde of vierde leerjaar hun mbo-diploma niveau 2. De VMR
is bedoeld voor vmbo- en mbo-leerlingen/-studenten – vaak praktisch ingestelde leerlingen uit de
basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg - die in een vroeg stadium bewust kiezen voor een
opleiding richting het groene bedrijfsleven en die gezien hun niveau worden begeleid naar een
startkwali catie (mbo niveau 2) op de arbeidsmarkt. We bieden de VMR aan voor de opleidingen Medewerker
veehouderij, Medewerker agrarisch loonwerk, Medewerker dierverzorging, Medewerker hovenier,
Medewerker bloem, groen & styling en Medewerker voeding en technologie. Op alle locaties bestaat de
mogelijkheid om de opleiding in drie jaar af te ronden. Met enige regelmaat kiezen gediplomeerden er
daarna voor om door te leren voor een mbo-opleiding op niveau 3.
Sinds 2015 kunnen leerlingen de Vakmanschapsroute volgen op de locatie Enschede en sinds 2016 ook op de
locatie Twello. In 2018 is ook locatie Doetinchem gestart met het aanbieden van deze leerroute. In 2020
namen 207 leerlingen deel aan de VMR (105 leerlingen in Enschede, 60 leerlingen in Twello en 43 leerlingen
in Doetinchem).
In augustus 2019 is de Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo aangenomen. Dat betekent dat er voortaan
sprake is van een wettelijke borging en erkenning. We zien dergelijke leerroutes als een verrijking van ons
onderwijs en hebben besloten om de VMR te herijken en door te ontwikkelen.

Het Groene Lyceum (HGL)
Curriculum
De HGL-curricula op de verschillende locaties zijn adequaat en bestendig. Zwolle, Doetinchem en Almelo
hebben het curriculum werkbaar en compleet gemaakt voor de leerjaren één tot en met zes. Twello is klaar
tot en met leerjaar drie en ontwikkelt nu leerjaar vier. Enschede is klaar met het eerste leerjaar en ontwikkelt
het tweede. Bij de ontwikkeling maken de locaties gebruik van elkaars ervaringen, kennis en kunde.
Ontwikkeling en groei
Voor de komende vijf jaar streven we ernaar om Het Groene Lyceum op vijf locaties stevig, levensvatbaar en
herkenbaar aan te bieden voor de leerjaren één tot en met zes. Door regelmatig Zone-breed overleg delen
en versterken we de aanwezige kennis. Een projectmanager ondersteunt dit proces.
Landelijke samenwerking
Binnen de landelijke samenwerking zijn in 2020 niet veel vorderingen gemaakt. Elke onderwijsinstelling kan
zijn eigen koers varen. Om kwaliteit te borgen en bedrijfsblindheid te voorkomen, zijn er landelijke visitaties
(het voeren van een interne audit) afgesproken en in werking gesteld. De landelijke website
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hetgroenelyceum.nl heeft een restyling gekregen. Hierbij heeft de afdeling Marketing & Communicatie van
Zone.college het voortouw genomen.
Locaties en leerlingenaantallen
Momenteel volgen in totaal 418 leerlingen Het Groene Lyceum binnen Zone.college, verdeeld over vijf
locaties: Enschede, Doetinchem, Twello, Zwolle en Almelo.

B.2.6 NIEUW VMBO-GEBOUW IN DOETINCHEM
In januari 2020 hebben we het nieuwe schoolgebouw in Doetinchem in gebruik genomen. Het proces waarbij
alle medewerkers konden meedenken over wat belangrijk is voor een nieuwe school, blijkt zijn vruchten te
hebben afgeworpen: medewerkers, leerlingen en ouders zijn enthousiast. In 2020 is de tweede fase van de
bouw voor een groot deel gerealiseerd. De oude school is gesloopt en we hebben een nieuwe gymzaal,
schuur, kas en dierenverblijf. Ook zijn er parkeerplaatsen en etsenstallingen gekomen. In 2021 wordt het
buitenterrein verder aangekleed. Denk hierbij aan een weide, tuinen, een vijver, een recreatieve ruimte en
moestuinen.
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B.3 MBO
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B.3.1 MBO-STUDENTENPOPULATIE: LICHTE DALING
Het totaal aantal (ongewogen) mbo-leerlingen is gedaald van 3.124 naar 3.048. Het totaal aantal BOLstudenten (studenten die een beroepsopleidende leerweg volgen) is licht gedaald, waarbij het opvalt dat het
aantal BOL-studenten op niveau 2 iets is toegenomen. Het aantal BBL-studenten (studenten die een
beroepsbegeleidende leerweg volgen) is gedaald van 700 naar 654. De verwachtingen voor wat betreft de
komende jaren zijn onzeker.

Ontwikkeling totaal aantal MBO studenten
2016

2017

2018

2019

2020

BOL

2528

2384

2405

2424

2394

BBL

634

543

661

700

654

3162

2927

3066

3124

3048

Totaal

Ontwikkeling aantal BOL studenten per opleidingsniveau

3.000
2.528
2.500

2.384

2.415

2.390

1.353

1.339

679

645

2.405

2.000
1.500

1.260

1.192

1.000

820

771

448

421

461

417

622
429
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2017

2018

2019

2020

500

1.265

0

BOL 2
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BOL 3

BOL 4

Totaal

Aantal BOL-studenten naar opleiding 2020-2021
De verdeling van het aantal BOL-studenten over de verschillende opleidingen is vrijwel gelijk gebleven.

Verdeling aantal BOL studenten over de opleidingen, in percentages

Wildlife: 5,51%

Bos- & natuurbeheer: 2,17%

Voeding en technologie: 3,73%

Dierenartsassistent: 17,98%

Veehouderij: 16,59%

Sportvisserij & Waterbeheer: 2,30%
Plantenteelt: 1,61%

Dierverzorging: 23,66%

Paardenhouderij: 5,78%
Groene handel & management: 4,91%
Groen (tuin & landschap): 7,12%

Entree: 0,17%
GGI: 8,47%

B.3.2. ONDERWIJSKWALITEIT OP ORDE
Tevredenheid studenten
In 2020 is de tevredenheid van studenten - gemeten met behulp van de JOB-monitor - licht gedaald. In de
onderstaande tabel staan de resultaten. Zone.college scoort over het geheel genomen op bijna alle aspecten
op of rond het landelijke gemiddelde.

Resultaten Job monitor 2020
Tevredenheid studenten Zone.college
Omgeving, sfeer en veiligheid
Informatie
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Tevredenheid studenten landelijk

3,6

3,6

3

3

Studeren met een beperking

2,9

3

Onderwijs en begeleiding

3,4

3,3

Medezeggenschap

2,2

2,3

Lesmateriaal en toetsen

3,2

3,1

Lessen

3,2

3,3

Stage (bol) leerbedrijf

4,1

3,8

Stage (bol) school

3,1

3,1

Werkplek (bbl) werkplek

4,2

4

Werkplek (bbl) school

3,5

3,4

Rapportcijfer school

6,5

6,5

Rapportcijfer opleiding

6,8

6,7

Op de aspecten 'Stage (BOL) leerbedrijf' en 'Werkplek' (BBL) waarderen onze studenten Zone.college
signi cant beter dan het landelijk gemiddelde. Op de aspecten ‘Medezeggenschap’ en ‘Studeren met een
beperking’ scoorden we op veel van onze opleidingen net onder het landelijk gemiddelde. Beide aspecten
hebben onze speciale aandacht.
De medezeggenschap is in ontwikkeling. We hebben veel aandacht voor studenten met een beperking.
Daarbij gaan we het gesprek over het vinden van betaald werk niet uit de weg en dat is veelal niet eenvoudig.
De scores op alle aspecten zijn uitgediept per opleiding. Elke opleiding neemt deze resultaten mee in haar
verdere ontwikkeling.

Oordeel inspectie
In het vierjaarlijkse instellingsonderzoek uit 2019 zijn vijf aspecten als onvoldoende beoordeeld. In 2020 heeft
de Inspectie van het Onderwijs een herstelonderzoek uitgevoerd naar deze vijf aspecten. Daaruit bleek dat
Zone.college op drie ervan nu een voldoende scoort:
De kwaliteitsborging, examinering en diplomering bij de opleiding Bloem en detailhandel zijn nu op orde;
De registratie van ongeoorloofd verzuim bij de opleiding Veehouderij in Doetinchem is op orde. Hetzelfde
geldt voor de examinering;
De kwaliteitszorg bij de opleiding Bloem in Almelo is voldoende.
Op de volgende twee aspecten heeft de vooruitgang nog niet geleid tot de beoordeling voldoende:
De opleiding Dier in Twello scoort een onvoldoende op kwaliteitszorg, verantwoording en dialoog;
De opleiding Veehouderij in Doetinchem is op de aspecten kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur met een
onvoldoende beoordeeld.

B.3.3 KWALITEITSAGENDA
Inleiding
In het Bestuursakkoord 2018-2022 heeft de minister van OCW mbo-instellingen gevraagd een
Kwaliteitsagenda op te stellen. Het doel van de Kwaliteitsagenda is verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. Hierbij moet het regionale werkveld worden betrokken. Ook moeten de onderwijsinstellingen
invulling geven aan de landelijk gestelde speerpunten ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
In 2018 en 2019 hebben we gewerkt aan de Kwaliteitsagenda. In augustus 2018 is Zone.college ontstaan uit
een fusie tussen de Groene Welle en AOC-Oost. De Kwaliteitsagenda gaf een impuls aan het meerjarenplan
voor ons mbo. In 2019 keurde de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO onze Kwaliteitsagenda goed. In 2020
hebben we op alle fronten gewerkt aan de uitvoering ervan. In deze paragraaf lichten we de voortgang op
hoofdlijnen toe. Daarbij staan we ook stil bij de resultaten op de landelijke indicatoren die voor elk speerpunt
zijn vastgesteld. Bijlage 10 bevat een gedetailleerd verslag.

Drie pijlers, 21 maatregelen
Aan onze Kwaliteitsagenda liggen drie pijlers ten grondslag:
1. Co-creatie met partnerbedrijven
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2. Lokaalloos of praktijk-rijk leren
3. Zelforganiserende onderwijsteams
Bij het opstellen van de Kwaliteitsagenda hebben de werkvelden 21 maatregelen geformuleerd, in
samenspraak met studenten, bedrijven, docenten en partnerorganisaties. Alle maatregelen hebben in meer
of mindere mate impact op de landelijke speerpunten:
Jongeren in kwetsbare posities
Gelijke kansen
Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
Doelmatige en duurzame organisatie van groene opleidingen

Voortgang implementatie
We zijn tevreden over de voortgang van de implementatie van de Kwaliteitsagenda. Van vijftien maatregelen
ligt de uitvoering voor of op schema. Zes maatregelen lopen om verklaarbare en goede redenen achter op
schema. Bijlage 10 geeft per maatregel een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken en verwachting
in relatie tot de doelstelling. Als de maatregel achterloopt wordt ook dat toegelicht in bijlage 10.
De onderstaande tabel schetst de voortgang van de implementatie van elke maatregel op hoofdlijnen.
Nr. Werkveld
1 Bloem

Maatregel

Voortgang ligt voor Voortgang ligt
op schema
op schema

Opleiding herinrichten met een
speci eke hotspot

x

2 Dierverzorging N4 Dierverzorging naar een
hoger plan brengen
3 Dierverzorging Praktijklocaties uitbreiden

x
x

4 Dierverzorging Aanbod softskills versterken

x

5 Groen

Uitbreiden entree- en N2opleiding

x

6 Groen

Bijscholen Waterschappen

7 Groen

Hotspot groen creëren

x

8 Groen

Opzetten Urban Green

x

9 GGI

Herbezinning opleidingslocaties

x

10 GGI

Opleidingsprogramma
vernieuwen

x

11 GGI

Bij- en nascholingsprogramma

12 Paard

Bij- en nascholingsprogramma

13 Paard

Maatwerk

x

x
x
x

14 Paraveterinair Internationalisering
15 Paraveterinair Honoursprogramma
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Voortgang ligt achter
op schema

x
x

16 Teelt

Vernieuwing aanbod

x

17 Veehouderij

Leren in de praktijk

x

18 Veehouderij

Praktijklocaties en docenten

x

19 Voeding

Praktijklocatie

x

20 Voeding

N4 Voeding & voorlichting
ontwikkelen

x

21 Organisatie
breed

Professionalisering docenten

x

Speerpunt Jongeren in kwetsbare posities
Elf van onze maatregelen (de maatregelen 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 19 en 21 in bovenstaande tabel) hebben
enige impact op jongeren in kwetsbare posities. De uitvoering van negen van deze maatregelen ligt voor of
op schema.
Maatregel 6 ligt achter op schema vanwege de herbezinning van de betrokken partijen over het vervolg.
Aanleiding is de terugtrekking van het CIV Water uit deze samenwerking.
Maatregel 16 ligt achter op schema omdat het onderwijsteam Teelt klein (vier medewerkers) en daarmee
kwetsbaar is. Versterking van het team nam veel tijd in beslag, omdat de arbeidsmarkt voor docenten voor de
opleiding ‘Teelt’ krap is. Het onderwijsteam Teelt is hierdoor lang onderbezet geweest en heeft nauwelijks
kunnen werken aan vernieuwing van het aanbod. Sinds schooljaar 2020-2021 is het team weer op sterkte en
zetten de teamleden zich in voor het ontwerpen van een vernieuwd onderwijsaanbod.

Indicator voortijdig schoolverlaters 2019-2020 (Bron: onderwijscijfers.nl)
Niveau

Nulmeting

Resultaat

Landelijke norm

N1

10,00%

23,33%

27,50%

N2

6,80%

5,18%

9,50%

N3

2,35%

3,07%

3,60%

N4

1,90%

1,72%

2,75%

We voldoen aan de landelijke normen. Het resultaat voor de opleiding N1 is gestegen van 10% naar 23,3 %,
maar zit nog onder de norm. Het cijfer is gebaseerd op kleine aantallen, waardoor weinig studenten een
groot verschil in percentage betekenen. We blijven de VSV uiteraard monitoren.

Indicator arbeidsmarktrendement N2-opleidingen 2018-2019 (Bron: DUO kwaliteitsafspraken 2021)
Werkveld

Nulmeting

Resultaat

Signaalwaarde

Agro

>70%

88,00%

70,00%

Groen

>70%

73,00%

70,00%

Bloem

70,00%

Voeding

63,00%

Dier

60,00%

70,00%
61,00%

70,00%

Ons arbeidsmarktrendement is niet gedaald. De resultaten zijn gebaseerd op cijfers uit het schooljaar 20192020. De impact van de Kwaliteitsagenda op deze indicator is later meetbaar. De opleiding Dier scoort onder
de norm. Door softskills binnen deze opleiding een belangrijkere plek te geven (maatregel 4), verwachten we
in de komende jaren een stijging van ons resultaat.

Speerpunt gelijke kansen
Twaalf van onze maatregelen (de maatregelen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17 en 20 in bovenstaande tabel)
hebben enige impact op gelijke kansen. De uitvoering van negen van deze maatregelen ligt voor of op
schema. Dat geldt niet voor de maatregelen 2, 14 en 16.
Maatregel 2 heeft vertraging opgelopen, omdat de accreditatie van de Associate Degree (Dierverzorging N4
betere doorstroom) meer tijd vergde dan verwacht.
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Bij maatregel 14 (internationalisering Paraveterinair) zorgt COVID-19 voor vertraging.
Maatregel 16 (vernieuwing aanbod Teelt) liep vertraging op door onderbezetting van het team, zoals reeds
vermeld in de voorgaande paragraaf.

Indicator startersresultaat 2020 (Bron: Duo kwaliteitsafspraken 2021)
Niveau

Nulmeting

Resultaat

Norm

N2

85%

87%

79%

N3

86%

83%

82%

N4

87%

82%

52%

Het resultaat N2 is gestegen, terwijl de resultaten N3 en N4 licht zijn gedaald. De ontwikkeling van het
startersresultaat geeft geen verontrustend beeld. Onze startersresultaten zitten boven de landelijke norm.
We blijven ze monitoren.

Indicator kwali catiewinst 2020 (Bron: Duo
kwaliteitsafspraken 2021)
Niveau

Nulmeting

Resultaat

E

53%

64%

N2

36%

45%

De kwali catiewinst voor N2 is licht gedaald, terwijl die van N3 is gestegen. We blijven de ontwikkeling volgen
om te kunnen vaststellen of de daling van N2 een incident is of een trend.

Indicator opstroom na diploma 2019 (Bron: Duo
kwaliteitsafspraken 2021)
Jaar

Aantal

2013

108

2014

102

2015

116

2018

116

De opstroom N4 is licht gedaald, terwijl de opstroom van E, N2 en N3 is gestegen. De ontwikkeling van de
opstroom geeft geen verontrustend beeld, want onze resultaten scoren rond de landelijke norm. De cijfers
zijn gebaseerd op het schooljaar 2018-2019. De impact van de Kwaliteitsagenda op deze indicator is later
meetbaar. We blijven de ontwikkeling volgen.
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Indicator doorstroom naar mbo/hbo 2018 (Bron: Duo
kwaliteitsafspraken 2021)
Nulmeting

Resultaat

81%

82%

De doorstroomcijfers geven een te globaal beeld om conclusies aan te verbinden. Binnen de werkvelden Dier
en Paraveterinair heeft doorstroom onze speciale aandacht, omdat de kansen op werk in deze sectoren
beperkt zijn. De maatregelen uit de Kwaliteitsagenda die daarmee verband houden zijn:
Maatregel 2: Dierverzorging, aanbod N4 naar een hoger plan brengen;
Maatregel 15: Paraveterinair, honoursprogramma.
Zie voor een toelichting de voorgaande alinea (Doorstroom naar mbo/hbo)

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
Vijftien van onze maatregelen (de maatregelen 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 in
bovenstaande tabel) hebben enige impact op het landelijke speerpunt ‘Opleiden voor de arbeidsmarkt van de
toekomst’. De uitvoering van tien van deze maatregelen ligt voor of op schema. Van de maatregelen 6, 11, 12,
14 en 16 ligt de uitvoering achter op schema. In paragraaf 4 wordt toegelicht waarom maatregelen 6 en 16
achterlopen op schema. In paragraaf 5 wordt toegelicht om welke reden maatregel 14 achterligt op schema.
Bij maatregel 11 (GGI, bij- en nascholing) komt dit, doordat het opzetten en uitvoeren van een bij- en
nascholingsprogramma binnen het werkveld GGI minder eenvoudig blijkt dan we hebben aangenomen.
De uitvoering van maatregel 12 (Paard, bij- en nascholing) ligt achter op schema vanwege COVID-19 en een
andere prioriteitsstelling voor wat betreft de private markt.

Indicator arbeidsmarktrendement alle niveaus 2018-2019 (Bron: Duo kwaliteitsafspraken 2021)
Niveau

Nulmeting

E

Resultaat

Gemiddelde

83%

N2

31%

27%

40%

N3

33%

37%

43%

N4

6%

8%

9%

Voor N3 en N4 geldt dat het rendement iets is afgenomen ten opzichte van de nulmeting, maar niet zorgelijk.
Ons arbeidsmarktrendement ligt boven de signaalwaarde. We blijven de ontwikkeling ervan volgen.

Indicator aandeel BBL’ers (Bron: Duo kwaliteitsafspraken 2021)
Niveau

Nulmeting

E

Resultaat

Gemiddelde

83%

N2

31%

27%

40%

N3

33%

37%

43%

N4

6%

8%

9%

Het aandeel BBL is vrijwel gelijk gebleven en onder de norm. Het aandeel wordt vooral bepaald door de
conjunctuur.
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Doelmatig en duurzame organisatie van groene opleidingen
Zestien van onze maatregelen (de maatregelen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 en 21 in
bovenstaande tabel) hebben enige impact op het speerpunt ‘Doelmatige en duurzame organisatie van
groene opleidingen’. De uitvoering van elf van deze maatregelen ligt voor of op schema. Van de maatregelen
2, 6, 11, 12 en 16 loopt de uitvoering achter. Een toelichting daarop is te vinden in de voorgaande paragrafen:
maatregelen 2 en 14 in paragraaf 5, maatregelen 11 en 12 in paragraaf 6 en maatregelen 6 en 16 in
paragraaf 4.

Feedback van studenten
Over het geheel genomen scoren we op bijna alle aspecten op of rond het landelijk gemiddelde, zie
paragraaf B.3.2. Signi cant beter scoren we op de aspecten ‘Stage (BOL) leerbedrijf’ en ‘Werkplek (BBL)’. Voor
ons is dit een signaal dat studenten ons speerpunt ‘Praktijk-rijk leren’ waarderen.
In onderwijsteams gebeurt het. Daar vindt de implementatie van de Kwaliteitsagenda plaats. De
onderwijsteams beschouwen de resultaten van de JOB-monitor als input voor deze implementatie. Behalve
via de JOB-monitor vragen onderwijsteams ook op andere manieren feedback aan studenten, zoals via:
Studentarena's. Bij deze methode vragen we studenten, per onderwijsperiode, hoe zij de (door henzelf
voorgestelde) onderwijsverbeteringen ervaren. Twee afgevaardigden per klas delen de feedback die ze
tijdens de arena uit de klas hebben opgehaald. Studenten uit verschillende jaargangen gaan hierover met
elkaar in gesprek. Het onderwijsteam is hierbij slechts toehoorder en neemt de feedback mee.
Feed Me app. Met deze app halen docenten anoniem feedback op bij studenten over het lesgeven. Dit
levert input voor onder andere lesontwerpen binnen het onderwijsteam.
Retrospective. Wat mag weg, wat mag minder, wat mag meer, waarmee starten en wat moet blijven?
Studenten geven feedback over hoe zij de gang van zaken binnen het onderwijsteam ervaren. Van
loopbaangesprekken tot communicatie en van lessen tot stagebezoeken.

Betrokkenheid bedrijfsleven
Het aantal bedrijven dat met ons wil samenwerken neemt toe. Inmiddels zijn het er ongeveer zeventig. Met
hen sluiten we samenwerkingsovereenkomsten die gaan over het gebruik van bedrijfslocaties en de inzet van
vakmensen uit de praktijk in ons onderwijs. De toename is voor ons een signaal dat bedrijven onze koers
omarmen.
In alle werkvelden is het bedrijfsleven betrokken bij de uitvoering van de Kwaliteitsagenda. De omvang en
intensiteit van die betrokkenheid verschilt en hangt samen met de aard van het werkveld. Het gaat om
tientallen bedrijven, zoals melkvee- en varkenshouders, loonwerkbedrijven, dierentuinen, hoveniers,
bloemisten, dierenartspraktijken, enzovoort. Verder werken we nauw samen met brancheorganisaties zoals
de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), Cumela en Vereniging Bloemist
Winkeliers (VBW).
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Vertrouwen in het vervolg
In het licht van de omstandigheden (met name COVID-19 en de fusie) is het CvB tevreden over de voorgang
van de implementatie. Dat is met name te danken aan de manier waarop de medewerkers in het mbo en
daarmee de onderwijsteams zich ontwikkelen. De pijlers uit de Kwaliteitsagenda hebben een fundamentele
impact op de verwachtingen die we van docenten hebben. Docenten geven niet meer alleen les, maar zijn
ook coach van studenten en organisator en ontwikkelaar van onderwijs. Ze werken samen met vakmensen uit
het bedrijfsleven en zijn medeverantwoordelijk voor de implementatie van de Kwaliteitsagenda. Bij heel veel
teams gaat dat naar tevredenheid of boven verwachting. Er zijn ook teams waarbij de ontwikkeling
achterblijft; bij die teams investeren we blijvend fors in begeleiding, opleiding en training. Het CvB heeft er
dan ook alle vertrouwen in dat we de gestelde doelen voor 2023 in voldoende mate behalen.

B.3.4 MAXIMERING AANTAL STUDENTEN
Sinds 1 augustus 2017 is voor het mbo de Toelatingswet van kracht. Deze wet stelt voorwaarden aan de
aanmelding en toelating van toekomstige studenten. Eén van deze voorwaarden betreft het handelen van de
school als er voor een opleiding sprake is van een gelimiteerd aantal opleidingsplaatsen. Binnen Zone.college
geldt dat voor de opleidingen Dierenartsassistent Paraveterinair en Wildlife. Op basis van de evaluatie van de
aanmeldprocedure van vorig jaar en de ervaringen met intake en plaatsing, hebben we de procedure
aangepast en gecommuniceerd naar onze voorlichters en decanen. Daarnaast hebben we de toeleverende
scholen geïnformeerd en vermelden we de instroombeperking op onze website www.zone.college.

Wildlife
In de opleiding Wildlife (in Zwolle) kunnen maximaal vijftig studenten instromen. Plaatsing geschiedt op
volgorde van aanmelding.

Dierenartsassistent Paraveterinair
Aan de opleiding Dierenartsassistent Paraveterinair (in Almelo, Deventer, Doetinchem, Hardenberg
en Zwolle) zijn maximaal dertig plekken beschikbaar. Ook hier geschiedt plaatsing op volgorde van
aanmelding.

Procedure
De procedure voor intake en plaatsing voor de opleidingen Dierenartsassistent Paraveterinair en Wildlife is
als volgt:
Plaatsing in de opleiding geschiedt op volgorde van aanmelding;
Aanmeldingen na 1 april voegen we in volgorde van aanmelding aan de plaatsingslijst toe;
De aangemelde studenten doorlopen de toelatingsprocedure direct na 1 april. Zo komt snel vast te staan
of de aanmelding ook tot plaatsing kan leiden. Als dit niet het geval is, kan de plaats worden ingevuld door
de volgende op de plaatsingslijst;
We hanteren geen aanvullende of verscherpte criteria, zoals bijvoorbeeld op behaalde resultaten in de
vooropleiding.
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Studenten die niet worden toegelaten tot de intakeprocedure, komen op een wachtlijst. Zij ontvangen
hierover binnen enkele weken informatie, met de opmerking dat het verstandig is om ook voor een andere
opleiding aan te melden. Aan studenten die zich hebben aangemeld voor de opleiding Dierenartsassistent
Paraveterinair bieden we de mogelijkheid om de opleiding op een andere locatie te volgen of om een andere
(verwante) opleiding te volgen. Uiteraard doen we dat alleen als daar nog opleidingsplaatsen beschikbaar
zijn.
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B.3.5 VAKWEDSTRIJDEN EN SKILLS
Verschillende werkvelden (Bloem, Groen, Paardenhouderij, Paraveterinair, Dierverzorging,
Loonwerk, Voeding) organiseren eigen vakwedstrijden en nemen deel aan landelijke Skills-wedstrijden. Al
vele jaren doen ook onze mbo-studenten daaraan mee. En niet zonder succes.
Silke Schoenaker volgt de mbo-opleiding Bloem & Natuurlijk ontwerp. Ze mocht als winnaar van de
voorrondes van Zone.college in 2020 meedoen aan de landelijke kwali catiewedstrijd in Velp, waar ze als
eerste eindigde. In de landelijke nale in Leeuwarden in maart 2020, vlak voor de lockdown, behaalde zij de
zilveren medaille.
Op 3 november 2020 was de Skills-wedstrijd Bloem van Zone.college. Lisanne Potuyt won de wedstrijd. De
tweede en derde plek waren voor Jasmijn Klein Oonk en Henniëlle van den Hul.
Giel Bom, student van de opleiding Wildlife in Zwolle, mocht als winnaar van de voorrondewedstrijd
Dierverzorging deelnemen aan de Nationale vakwedstrijden bij collega-school Citaverde in Born. Hij eindigde
daar als zesde en vond het een geweldige ervaring.
Olaf Wassens en Robert van Rhee, studenten van de opleiding Tuin & landschap, mochten Zone.college
vertegenwoordigen tijdens de regionale wedstrijden op de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg. Ze
wonnen deze wedstrijd en zijn uiteindelijk als tweede geëindigd tijdens de landelijke Skills- nale in februari
2020 in Den Bosch.
Bij het Nederlands Kampioenschap tuinaanleg in Den Bosch was er brons voor Dennis Eerdman en Ryan van
den Bos. Zij mochten vervolgens meedoen aan de internationale demonstratiewedstrijd tijdens Skills The
Finals in Leeuwarden en hebben deze wedstrijd gewonnen.
De voorrondewedstrijd Tuinaanleg van Zone.college in november 2020 was dit keer in Zwolle. Studenten
Niels Kappert en Kevin Thomassen van locatie Doetinchem zijn de winnaars geworden van deze wedstrijd. De
zilveren medailles gingen naar Julian Hamburg en Jonathan Kievit. Ze hadden een halve punt meer dan Robin
Besselink en Teun Wibbelink, die met de bronzen medailles naar huis gingen.
Tijdens de open dag op 31 januari 2020 vond de wedstrijd Paardenhouderij van Zone.college plaats in
Enschede. Winnares van de dressuurwedstrijd was Plien Schutten met haar paard Fabrice. De eerste prijs in
het onderdeel springen ging naar Lot van der Veen en haar paard Gunshot. Het team “De Hennies”,
bestaande uit Anouk Walmink, Gijs Haanschoten, Fleur Leijssenaar, Anouk Hendriks, Maartje Hilgenkamp en
Laura van ‘t Oever was het beste team.
De wedstrijd Voeding was in oktober 2020. Suze Visser en Nori Marcelis gingen er met de winst vandoor.
David Maris is door Zone.college geselecteerd om mee te doen met de skills-wedstrijd Ondernemer retail.
David is ook de eerste student van Zone.college die meedoet met het Keuzedeel K0877. Alle tijd die hij in de
voorbereiding stopt, kan hij verzilveren met dit Keuzedeel Voorbereiden op beroepenwedstrijden.
Zone.college organiseerde in 2020 ook wedstrijden voor het vmbo. De wedstrijd Tuinaanleg op 1 december is
gewonnen door Kevin Buil uit Haaksbergen en Tom Brunsveld uit Barchem. Zij mochten de beker en de
gouden medailles in ontvangst nemen. De tweede plaats was voor Tom Scholten en Jorn Bunte, de derde
plaats voor Sepp Holtslag en Bas Eerdman.
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De wedstrijden Cultuurtechnisch Loonwerk en Dierenartsassistent Paraveterinair konden in 2020 niet
doorgaan door de coronacrisis. Ook twee geplande wedstrijden van Paardenhouderij konden niet doorgaan.
Deelname aan de wedstrijd Internationaal ondernemen was vanwege ziekte niet mogelijk.

B.3.6 PASSEND ONDERWIJS MBO
Visie op passend onderwijs
Vanuit onze kernwaarden vinden wij dat iedere student de kans en mogelijkheid moet krijgen om ambities te
kunnen waarmaken. Ongeacht eventuele problematiek en met uitzicht op een realistisch
toekomstperspectief.
Studenten schrijven zich in om een opleiding te volgen en uiteindelijk een diploma te behalen. Bij
binnenkomst schatten we in welke ondersteuning de student nodig heeft.

Organisatie van passend onderwijs
Het onderwijsteam, dat bestaat uit docenten en coaches, zorgt zoveel mogelijk zelf voor begeleiding (eerste
lijn). Om docenten daarin te ondersteunen en te adviseren, zetten we interne experts in (tweede lijn).
Hiervoor ontwikkelen we professionaliseringstrajecten voor docenten.
Inschakelen van externe hulp (derde lijn) gebeurt in overleg met het ondersteuningsteam.
Voor de ondersteuning in tweede en derde lijn moet de coach een schriftelijk verzoek indienen bij het
ondersteuningsteam van de locatie. Dit team bepaalt welke ondersteuning kan worden geboden.
Vanaf maart 2020 heeft COVID-19 gezorgd voor ingrijpende wijzigingen en aanpassingen in de werkwijze met
betrekking tot de ondersteuning van studenten. Dankzij de exibiliteit en creativiteit van docenten en
studenten heeft het afstandsleren bij een deel van de studenten gezorgd voor mooie resultaten. Tegelijk
ondervinden met name jongeren in kwetsbare posities meer moeite met deze onderwijsvorm. We
constateren daarbij een gebrek aan zelfstandigheid en motivatie en meer problemen met het psychisch
welbevinden. Daardoor wordt vaker een beroep gedaan op begeleiding en ondersteuning van studenten.

Inrichting van de ondersteuning
Onze basisondersteuning is verankerd in het primaire proces. Denk bijvoorbeeld aan toets- en
examenfaciliteiten, een (sociaal-) veilig schoolklimaat, een rouwprotocol en een studentenservicepunt.
Extra ondersteuning bieden we onder regie van het ondersteuningsteam. Denk daarbij aan de inzet van een
schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werker, jeugdarts, plusklasbegeleider en trajectbegeleider.
Ook zijn maatwerktrajecten mogelijk, zoals een sociale vaardighedentraining en/of weerbaarheidstraining of
een traject van school naar werk.
Voor elke student die in beeld is bij het ondersteuningsteam maken we een plan van aanpak. Dit plan leggen
we vast in het leerlingvolgsysteem. We werken daarbij met de PDCA-cyclus.
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Omvang ondersteuning
Onze onderwijslocaties kenden verschillende vormen en arrangementen van (extra-) ondersteuning. Tijdens
het fusieproces van Groene Welle en AOC Oost hebben we hard gewerkt aan een locatie-overstijgende
afstemming van die ondersteuning. Dat heeft opgeleverd dat elke locatie nu ongeveer dezelfde werkwijze
hanteert. Gemiddeld is ruwweg 15% van de studenten op enigerlei wijze in beeld bij het ondersteuningsteam.
Sinds COVID-19 is dat ongeveer 18%. De inzet varieert daarbij van een gesprekscyclus tot structurele extra
ondersteuning, meermalen per week.

Financiële verantwoording
De nanciële input voor de extra ondersteuning verschilt behoorlijk per locatie en per regio. In een aantal
gevallen zorgen betrokken samenwerkende gemeenten voor een gedeeltelijke nanciering van de inzet van
trajectbegeleiders, jeugdartsen en schoolmaatschappelijk werkers. Ook de beschikbare vsv-gelden (voortijdig
schoolverlaten) verschillen per regio. De passendonderwijsgelden zijn versleuteld in de lumpsum en
daardoor niet geheel transparant.

B.3.7 KWALIFICATIESTRUCTUUR, EXAMENPRODUCTEN, KEUZEDELEN
EN ONDERWIJSTIJD
Implementatie kwali catiestructuur
Per 2016-2017 is gestart met de implementatie van de herziene kwali catiestructuur. In de opbouw van
ons onderwijsprogramma bieden we voor niveau 2, 3 en 4 vanaf leerjaar twee de mogelijkheid van
keuzedelen.
De lessen hiervoor zijn in november 2017 begonnen.

Examenproducten
De examenproducten die we in 2020 hebben ingezet voor het examineren van het beroepsspeci eke deel
van de mbo-opleidingen, kochten we in bij de Groene Norm. Voor het examineren van de generieke taal- en
rekeneisen kochten we examens in bij ICE. In enkele uitzonderingsgevallen examineerden we met examens
die we binnen Zone.college hebben ontwikkeld. Het ging daarbij om examens voor kandidaten in de
Beroepsgerichte Kwali catie Structuur (BKS) en om examens voor de keuzedelen. De (overgangsperiode
voor de) valideringsroute voor het ontwikkelen van examens volgens de collectieve afspraken in de
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is op deze examens nog niet van toepassing. De
examenprogramma’s en (ingekochte) producten zijn vastgesteld conform de richtlijnen in de procedure
‘Construeren en vaststellen examenprogramma’. Zie verder het examenverslag in bijlage 7.

Aanbodverplichting keuzedelen
Wij hebben er voor gekozen om niet af te wijken van de keuzedeelverplichting ten behoeve van persoonlijk,
cultureel of levensbeschouwelijk onderwijs. In schooljaar 2019-2020 zijn er bij de examencommissie 31
verzoeken ingediend voor niet-gekoppelde keuzedelen. Hiervan zijn 19 verzoeken gehonoreerd en 12
afgewezen. In één geval was de reden hiervoor dat het keuzedeel overlapte met de kwali catie van de
student. In de overige 11 gevallen is het verzoek afgewezen om organisatorische redenen. Uit het totale
aanbod van 77 keuzedelen zijn 8 keuzedelen niet gerealiseerd. Voor deze keuzedelen was te weinig
belangstelling om ze doelmatig te kunnen organiseren.
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Opleidingsaanbod en arbeidsmarktperspectief
Vanuit arbeidsmarktperspectief is het opleidingsaanbod in 2020 niet gewijzigd.

Afwijking wettelijke onderwijstijd
In 2015 gold al een verkorting van de wettelijke onderwijstijd voor de niveau-2-opleidingen van Veehouderij
en Loonwerk. In 2016 heeft het college van bestuur besloten deze verkorting van onderwijstijd ook door te
voeren voor onze overige opleidingen op niveau 2. Dit besluit is tot stand gekomen met input en
ondersteuning vanuit de studentenraad, de betre ende sectorraden en het management van de opleidingen.
In 2020 hebben we de onderwijstijdverkorting opnieuw vastgesteld en opgenomen in de opleidingsplannen
voor onze opleidingen op niveau 2.
Reguliere onderwijstijd krijgt meestal vorm in theorie en gesimuleerde werksituaties. Studenten van
opleidingen op niveau 2 zullen na hun diplomering vooral uitvoerende werkzaamheden verrichten. Deze
studenten hebben dan ook veel baat bij leren in authentieke praktijksituaties, waar zij zich een veelheid aan
praktische handelingen eigen kunnen maken. Met deze invulling draagt verkorting van de onderwijstijd voor
deze groep studenten bij aan de kwaliteit van de opleiding.
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B.4 ZONE.COLLEGE EN DE MAATSCHAPPIJ
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B.4.1. IN GESPREK MET STAKEHOLDERS
We zijn voortdurend in dialoog met onze in- en externe stakeholders. Zowel via formele structuren als via
informele vormen.

Interne stakeholders
In 2020 bepaalden COVID-19 en de implementatie van het strategisch beleidsplan voor een belangrijk deel de
gesprekken met interne belanghebbenden. Naast gesprekken met formele organen zoals de raad van
toezicht, ondernemingsraad, studentenraad en ouder-bestuur-commissies hebben we ook enquêtes
afgenomen, waarbij medewerkers en studenten rechtstreeks hun stem hebben kunnen laten horen. In
samenspraak met hen hebben we ervoor gezorgd dat we onze leerlingen en studenten binnen de gegeven
omstandigheden het best mogelijke onderwijs hebben geboden. Dat vroeg veel van onze medewerkers.
Daardoor hebben we prioriteiten moeten stellen over de implementatie van onderdelen van het strategische
beleidsplan. Ook dat hebben we in samenspraak gedaan. Het meest opvallende gevolg is dat we in het
werken met technologie, een speerpunt uit ons strategisch beleidsplan, in 2020 een enorme sprong
voorwaarts hebben gemaakt.

Externe stakeholders
We zijn continu in gesprek met externe belanghebbenden zoals andere onderwijsinstellingen, bedrijven,
gemeenten enz. Zowel de leden van het college van bestuur als directeuren, portefeuillehouders,
teamleiders en docenten stemmen af met externe partijen. Daarbij zijn belangrijke agendapunten:
Corona
Praktijk-rijk onderwijs
Demogra sche krimp in de regio
Macrodoelmatigheid van opleidingen
Passend onderwijs
Arbeidsmarktvraagstukken
Leven Lang Ontwikkelen
Duurzaamheid
Doorlopende Leerlijnen
Locatie Hardenberg

B.4.2 VEILIGE LEER-, LEEF- EN WERKOMGEVING
Beleid
Voor de wijze van aanstelling, de taken en het pro el van interne vertrouwenspersonen zet ons bestuur het
beleid onverkort voort. De interne vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang bij problemen van
leerlingen, studenten en ouders op het terrein van (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie,
geweld en pesten. Ook gaat de interne vertrouwenspersoon na of bemiddeling tot een oplossing kan leiden.
De interne vertrouwenspersoon verzorgt deze bemiddeling niet zelf.
Verder onderzoekt de interne vertrouwenspersoon of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van
een klacht. Op al onze scholen hebben we de aanwezigheid van vertrouwenspersonen op een eenduidige
wijze vormgegeven. Dat draagt bij aan een veilige leer- en leefomgeving voor leerlingen en studenten. Elke
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locatie heeft zowel vrouwelijke als mannelijke interne vertrouwenspersonen beschikbaar voor vmboleerlingen en mbo-studenten. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar voor leerlingen
en studenten, medewerkers en andere belanghebbenden. Deze externe vertrouwenspersoon is afkomstig
van Bureau Bezemer & Schubad.
Training vertrouwenspersonen
In 2020 hebben de interne vertrouwenspersonen een intervisiebijeenkomst bijgewoond onder leiding van de
externe vertrouwenspersoon. Dit gebeurde vanwege COVID-19 in een online sessie.
Een nieuw aangestelde interne vertrouwenspersoon heeft een vijfdaagse training gevolgd bij het bureau
Bezemer & Schubad. Deze training is verplicht voor alle startende interne vertrouwenspersonen.
Interne vertrouwenspersonen rapporteren de casuïstiek die op hun school is behandeld jaarlijks aan het
bestuur. Dat doen ze in een geanonimiseerd verslag.

B.4.3 DUURZAAMHEID
Zone.college
Een mooie stap in 2020 is dat duurzaamheid een pijler is geworden in ons strategisch beleidsplan. Met als
ambities:
Vmbo: verkrijgen internationale keurmerk voor duurzame scholen, de Groene Vlag;
Mbo: integreren van duurzaamheid in alle curricula;
Zone.college: duurzaamheid zichtbaar maken in uitingen, gebouwen en activiteiten.
In het najaar van 2020 hebben we een vacature uitgezet voor een projectleider duurzaamheid. Deze
vacature wordt vanaf 2021 ingevuld. De projectleider duurzaamheid gaat helpen om duurzaamheid nog
meer een gezicht te geven in onze organisatie. Er gebeurt veel, maar hoe kunnen we dat verbinden? Waar
kunnen we onszelf verbeteren, wat kunnen we nog leren? Waar kunnen geïnteresseerde studenten,
leerlingen, docenten en medewerkers terecht met vragen en ideeën? Welke koers willen we varen als het
gaat om duurzaamheid?
Vmbo
Al onze onderwijslocaties doen mee aan Eco-Schools en hebben inmiddels de Groene Vlag behaald, het
internationale keurmerk voor duurzame scholen. Door COVID-19 hebben veel Eco-Schools-activiteiten helaas
grotendeels stilgelegen.
Mbo
Net als in 2019 deden we ook in 2020 mee met de SustainaBul (mbo.sustainabul.com), een ranglijst van de
meest duurzame mbo-instellingen van Nederland. Er deden negentien scholen mee, een verdubbeling ten
opzichte van 2019. Wij behoorden helaas niet tot de top drie, maar het was voor ons opnieuw waardevol om
mee te doen. Het maakt ons bewust van de kansen en mogelijkheden op gebied van onderwijs, praktijk en
onze bedrijfsvoering.
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Vrijdag 9 oktober was de Dag van de Duurzaamheid. In het mbo gaven we in alle klassen een les over
duurzaamheid (‘Hoe groot is jouw voetstap?’). Docenten konden hiermee aan de slag dankzij het voorwerk
van een betrokken burgerschapsdocent. Daarnaast konden medewerkers een lezing volgen. Hierin gaf Joke
Feenstra, trainer in eco-positiviteit, ons inzicht in de gevolgen van ons handelen voor de planeet en hoe we
met kleine stappen onze voetafdruk kunnen verkleinen. De lezing was online in verband met COVID-19.
En ook na drie jaar is ons keuzedeel ‘Duurzaamheid in het beroep’ gewild bij onze studenten. Op alle drie
locaties waar we dit keuzedeel aanbieden, zijn de groepen nagenoeg vol.
Huisvesting
Wij zijn wettelijk verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen uit te voeren die binnen vijf jaar kunnen
worden terugverdiend (de Energiebesparingsplicht). In 2019 hebben we al onze gebouwen hierop gescand.
Voor vrijwel alle gebouwen geldt dat er werk te doen is. In 2020 constateerde de Omgevingsdienst bij een
eerste controle op onze locatie in Zwolle dat wij daar in gebreke zijn gebleven. In de reguliere
investeringsbegroting 2021 hebben we middelen opgenomen om een inhaalslag te maken.
Op onze locatie in Doetinchem gaan we een zuiverende kas realiseren. Uniek in Nederland! Deze kas zuivert
het afvalwater van de school en van enkele buren, waardoor het water opnieuw gebruikt kan worden.

B.4.4 INTERNATIONALISERING
Het merendeel van de bedrijven in de groene sector is internationaal georiënteerd. Denk bijvoorbeeld aan de
glastuinbouw, landbouw en visteelt, maar ook aan domeinen als groene energie, duurzaam
ondernemerschap, watermanagement, duurzame groene leefomgeving en circulaire voedselproductie.
Daarnaast is er bij het bedrijfsleven een duidelijke vraag naar meer aandacht voor ondernemers en
medewerkers met internationale competenties. Door in alle opleidingen aandacht te hebben voor het
verwerven van internationale competenties, kunnen leerlingen en studenten zich beter staande houden in
een omgeving, waarin grenzen steeds minder belangrijk zijn. Internationalisering binnen Zone.college
betekent dan ook een nieuwe ‘mindset’ aanleren (houding/attitude), kennis uitwisselen en een deel van de
opleiding in het buitenland volgen (waar mogelijk gecombineerd met een ‘workbased setting’ - Internationale
BPV).
Door de coronamaatregelen had het jaar 2020 veel impact op de mobiliteit van studenten, medewerkers en
bedrijfsopleiders. Het aantal deelnemers dat in het buitenland leerervaringen heeft kunnen opdoen, daalde
ten opzichte van voorgaande jaren dramatisch.

Het aantal Zone.college leerlingen/studenten dat gedurende meerdere weken in het buitenland leeractiviteiten heeft
gevolgd.

Gesubsidieerd, Erasmus + Key Action 1
Niet gesubsidieerd
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2020

2019

2018

2017

2016

2015

4

226

172

68

57

44

18

96

91

84

87

92

Aantal Zone.college leerlingen/studenten dat heeft deelgenomen aan internationale partnerschapsprojecten
2020

2019

2018

2017

2016

2015

VMBO

0

40

38

24

24

24

MBO

0

12

38

24

24

24

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Internationale leeractiviteiten

0

34

32

32

28

24

Partnerschapsprojecten

0

24

32

0

0

22

Het aantal buitenlandse leerlingen/studenten dat Zone.college heeft bezocht

Mbo
Het was ons streven dat meer studenten een deel van hun opleiding zouden volgen bij geselecteerde
internationale partnerscholen en/of zouden deelnemen aan een I-BPV. Het coronavirus en de
coronamaatregelen hadden een grote impact hadden op dat streven. Met name in de periode tot de
zomervakantie heeft de pandemie inke consequenties gehad voor geplande mobiliteiten.
Toch hebben veel leerlingen en studenten internationale leerervaringen kunnen opdoen. Halverwege de
eerste helft van 2020 ontwikkelden we de beleidsnotitie Internationalisering tijdens COVID-19 en brachten we
deze tot uitvoering. In tegenstelling tot studenten van vele andere mbo-instellingen konden onze studenten
hierdoor wél aan mobiliteitsactiviteiten blijven meedoen. De beleidslijn met het bijbehorende stappenplan,
checklist en protocol bood studenten veel ondersteuning .
Ondanks COVID-19 hebben onze studenten toch kunnen werken aan een deel van de internationale
competenties die zij moeten verwerven. Via onder andere een Wikiwijs-arrangement hadden ze digitaal
toegang tot goede informatie. Binnen het vak LOB konden ze een leerarrangement Internationale
betrekkingen volgen. Ook het keuzedeel 'Werken op de internationale arbeidsmarkt’ bood hun de
mogelijkheid om aan internationale competenties te werken. Daarnaast konden studenten internationale
leerervaringen opdoen door internationalisering@home-activiteiten en door met leeftijdsgenoten in andere
landen digitaal te werken aan internationale activiteiten.
Net als in voorgaande jaren hebben we ook in 2020 weer veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling en
kwaliteitsborging van internationale leereenheden en het internationaal assessment. Hierdoor kunnen we
leerresultaten valideren en borgen die in het buitenland zijn behaald.
Medewerkers en studenten uit het mbo hebben in 2020 uitvoer gegeven aan een vijftal door de EU
gesubsidieerde, sectoroverstijgende Erasmus+ strategische partnerschapsprojecten. In deze twee- of
driejarige projecten werkten ze digitaal aan de ontwikkeling van outcome based leren, internationale
leereenheden en internationaal assessment en aan de kwaliteitsborging in de opleidingen Aquacultuur,
Green design en Paraveterinair. Ook hebben ze digitaal verder gewerkt aan de ontwikkeling van een virtuele
leeromgeving en zijn er binnen deze leeromgeving train-de-trainer-modules ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van digital equipment zoals een HoloLens, 3D-printen en frezen, augmented reality, virtual reality
en het inzetten van sociale media in marketingstrategieën.
Samenwerking met het regionale bedrijfsleven, het georganiseerd Europese bedrijfsleven en geselecteerde
buitenlandse partnerscholen is een van de belangrijke pijlers in deze strategische partnerschapsprojecten.
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Vanzelfsprekend vormen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de 21st Century
Skills van de EU de basis voor ontwikkeling van de bovengenoemde producten.

Vmbo
In 2020 gaven medewerkers en leerlingen uit het vo en vmbo uitvoer aan activiteiten binnen drie
Erasmus+ scholenpartnerschapsprojecten: ‘Clean’, ‘Hotbay 21’ en ‘SILC’.
In het project 'Clean' werken leerlingen van partnerscholen uit zes verschillende EU-landen samen. Het
project ‘Hotbay’ wordt uitgevoerd door leerlingen uit vier EU-landen. Het SILC-project kent een bilaterale
samenwerking met twee partnerscholen in Roemenië.
Elk van deze drie projecten leverde een bijdrage aan een aantal geselecteerde Sustainable Development
Goals van de VN, met onderwerpen als milieuproblematiek, woon- en leefomgeving, voedselveiligheid,
samenwerken, ICT, informeel leren, creativiteit en universeel democratisch onderwijs. In deze
scholenpartnerschapsprojecten wordt gebruik gemaakt van E-Twinning, Green Circles en E-Space. Tientallen
vo- en vmbo-leerlingen werkten eerst binnen de reguliere onderwijsactiviteiten met hun klasgenoten aan het
ontwikkelen van klassikale producten. Daarna werkten ze samen met hun ‘Europese’ klasgenoten digitaal
verder aan bovengenoemde onderwerpen. Vanwege COVID-19 hebben in 2020 geen fysieke
leerlingactiviteiten in het buitenland plaatsgevonden.

Internationale samenwerking
Om onze internationale ambities vorm te geven, werken we samen met allerlei overheidsinstellingen, mboen hbo-instellingen, universiteiten en bedrijven uit binnen- en buitenland. Concrete activiteiten en
onderwerpen waaraan we in 2020 hebben gewerkt zijn:
Nationale netwerken: onder andere AOC-platform internationalisering, MBO Raad internationalisering,
stuurgroep MBO van OC&W, Zwolse8, Nationaal Coördinatiepunt ECVET, Nationaal Coördinatiepunt
EQAVET, Euphoria, AOC consortium mobiliteit;
Transnationale netwerken: onder andere Europea, Flornet, EPFVET, Aquaview, FESFA, VETNNET, SILC;
Euregio: werken aan het wegnemen van negatieve e ecten van de landsgrens tussen Nederland en
Duitsland;
Het Orange Knowledge Programme van Nu c: door samenwerking het groen onderwijs in Oeganda en
Indonesië revitaliseren;
Internationale beroepenwedstrijden;
Internationaal erkend kenniscentrum voor green design, aquacultuur en paraveterinair;
Digitale leeromgeving binnen de EU en internationale faculteit in cum laude;
Groene zorgbedrijven: ontwikkelen van een internationaal werkgerelateerd opleidingstraject
binnen groene zorgbedrijven;
Agrotoerisme: ontwikkeling van een internationaal erkende kwali catie voor de opleiding Agrotoerisme.

B.4.5 KLACHTEN: AFNAME IN HET AANTAL KLACHTEN
De klachten in het onderstaande overzicht zijn gemeld via het klachtenformulier op onze website en
vervolgens intern afgehandeld. Er is geen beroep gedaan op de externe Landelijke Klachtencommissie
Onderwijs of de Commissie van Beroep voor Examinering.
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Klachten verdeeld naar organisatorische eenheid
2018

2019

2020

vmbo Almelo

3

2

1

vmbo Borculo

1

0

0

vmbo Doetinchem

7

1

0

12

2

2

vmbo Twello

1

2

0

vmbo Zwolle

0

3

2

vmbo Enschede

mbo

19

23

22

Groeipunt

0

0

0

Central services

0

0

0

43

33

27

Totaal

B.4.6 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
Dagelijks verwerken we de persoonsgegevens (NAW-gegevens, cijfers, beoordelingen, lesnotities,
beeldmateriaal, aanwezigheid, verzuim, incidenten enz.) van ruim 7.000 leerlingen en studenten en circa
1.000 medewerkers. Dat wij werken met (bijzondere) persoonsgegevens, is voor ons als school noodzakelijk,
anders kunnen de docenten niet lesgeven en kunnen ondersteunende collega’s hun werk niet doen. Uiteraard
gaan we zorgvuldig met deze gegevens om en vinden we het van groot belang om bij het verwerken van deze
persoonsgegevens alert te blijven.
We verwerken de persoonsgegevens in verschillende (digitale) systemen. Daarbij werken we continu aan het
waarborgen van de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens in onze
informatiesystemen. In 2020 hebben we in het kader van deze waarborging diverse maatregelen genomen.
Hieronder de meeste belangrijke:
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Corona en thuiswerken
De versnelde toegenomen digitale vaardigheden van collega’s door thuiswerken en lesgeven op afstand
hebben nieuwe inzichten gegeven op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). We hebben onder
andere afspraken gemaakt omtrent het gebruik van video, audio en opnames. Dit behoeft continue aandacht;
nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet.
Bewustwording
We merken dat IBP in structurele overleggen vaker op de agenda staat. Daardoor neemt de bewustwording
toe.
Er is blijvende aandacht voor bewustwording door voorlichting via persoonlijke benadering en via publicaties
op intranet en info-borden.
Microsoft 365 tweefactorauthenticatie (2FA)
Tweefactorauthenticatie neemt een steeds belangrijkere rol in bij de bescherming van persoonsgegevens.
We hebben dit daarom uitgerold over het gehele Microsoft 365-platform. Bij Zone.college maken we onder
andere gebruik van de volgende Microsoft 365 diensten: Teams (online overleg/les en bestandsdeling),
OneDrive (persoonlijke opslag), OneNote (notities), Outlook (e-mail), Sharepoint (intranet) en Stream
(videostreaming).
Gebruik van nieuwe applicaties, tools en websites
In samenwerking met EduTech hebben we een speciale intranetpagina ontwikkeld waarop staat welke apps,
tools en websites AVG-proof zijn, welke onder voorwaarden zijn toegestaan zijn en welke niet zijn toegestaan.
Op deze pagina kunnen medewerkers nieuwe applicaties opgeven die ze willen gebruiken. Via een korte
vragenlijst bekijken we de impact van het gebruik. In sommige gevallen voeren we een DPIA (Data Protection
Impact Assessment) uit.
Datalekken
Sinds 2016 hanteren we een procedure voor het melden en registreren van datalekken. Het IBP-team houdt
de datalekken nauwkeurig bij en bespreekt ze met het CERT (computer emergency response team). Daarbij
komen advies over te nemen stappen en maatregelen aan de orde. In 2020 zijn er tien incidenten
geregistreerd, voornamelijk datalekken in het gebruik van e-mail. Deze hebben we binnen de wettelijke
termijnen afgehandeld.
Landelijke benchmark IBPE/peer review
In 2020 hebben we wederom meegedaan met de landelijke benchmark Informatiebeveiliging, Privacy en
Examinering in het mbo. Deze benchmark is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de regiegroep IBP
door saMBO-ICT en Kennisnet. We hebben als sector de ambitie om in volwassenheidsscore te groeien van 2
naar 3 (op een schaal van 1 tot 5). Het doel is om op een gemiddelde score van 3 uit te komen.
Als Zone.college zijn we goed op weg, met als resultaat een 2.9 voor de benchmark
Informatiebeveiliging (landelijk gemiddelde 2.8), een 2.5 voor de benchmark Privacy (landelijk gemiddelde
2.8) en een 2.1 voor de benchmark Examinering (landelijk gemiddelde 2.8). Met betrekking tot privacy en
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examinering hebben we steeds nauwkeuriger in beeld waar we een verbeterslag kunnen maken.
Om de validiteit van de benchmark te kunnen waarborgen, nemen we deel aan een peer review. Dat houdt in
dat de mbo-instellingen elkaar auditen op de statements van de benchmark.
Professionalisering IBP-team
We hebben aandacht voor blijvende professionalisering van het IBP-team. Dat is zichtbaar in het volgen van
opleidingen, het bijwonen van landelijke bijeenkomsten en het delen van expertise op het gebied van
wetgeving en tooling binnen samenwerkingsverbanden van mbo-scholen. Onder regie van het IBP-team
geven we uitvoering aan de wet AVG. Het IBP-team informeert de organisatie over deze wetgeving, met als
doel bewustwording.
Verder hebben we beleid gemaakt, risico’s in kaart gebracht en informatie verzameld over incidenten
(datalekken).
Naast nauwe contacten met saMBO-ICT zijn we een samenwerking aangegaan met Lumen Group. Met haar
AVG-expertise ondersteunt Lumen Group de functionaris voor gegevensbescherming en onze organisatie.
Concluderend kunnen we stellen dat de aandacht voor en bewustwording van informatiebeveiliging en
privacy in de organisatie toenemen. Dat is een goede ontwikkeling.
Kijkend naar 2021 is het plan om op het gebied van bewustwording in samenwerking met Lumen Group een
campagne te starten. Daarnaast maken we naar aanleiding van de benchmark verbeterplannen, die we
uitvoeren met de PDCA-cyclus.
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B.5 PERSONEELSBESTAND GEGROEID,
VERZUIMPERCENTAGE DUIDELIJK GEDAALD

52

B.5.1 OMVANG EN SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND
Aantal medewerkers
De groei van het aantal Fte's loopt in de pas met de groei van het aantal studenten. De exibele schil is
toegenomen tot 21%. De groei van het aantal exibele krachten is te verklaren door het ophe en van
Onderwijs Oost b.v.

Samenstelling personeelsbestand op 31-12-2020, vast en ex in FTE
2018

2019

2020

aantal fte vast

616

641

601

exibele schil

106

111

159

722

752

760

totaal

Verhouding onderwijzend personeel en overig personeel
Over de jaren heen is de verdeling van ons personeelsbestand over onderwijzend personeel en overig
personeel nagenoeg constant.

Ontwikkeling van onderwijzend personeel en overig personeel in percentages
2018

2019

2020

Zone college

Zone college

Zone college

Onderwijspersoneel

76%

75%

76%

Direct Onderwijsondersteunend Personeel

10%

11%

7%

Indirect Onderwijsondersteunend Personeel

12%

11%

15%

2%

2%

2%

Management

Stand van zaken onderwijzend personeel en overig personeel, verdeeld over de organisatorische eenheden, in procenten
2020
Onderwijspersoneel

Vmbo
Vmbo
Borculo Doetinchem

Vmbo
Enschede

Vmbo
Twello

Vmbo MBO Centraal
Zwolle

76%

83%

80%

85%

83%

77%

86%

0%

Direct
Onderwijsondersteunend
Personeel

7%

4%

8%

6%

7%

9%

7%

7%

Indirect
Onderwijsondersteunend
Personeel

15%

9%

10%

7%

9%

11%

6%

84%

2%

4%

2%

2%

1%

3%

1%

9%

75,0

42,9

91,7

83,1

103,5

68,5 232,1

61,6

Management
Aantal FTE
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Vmbo
Almelo

B.5.2 ZIEKTEVERZUIM
Ondanks de coronapandemie is het verzuimpercentage in 2020 verder afgenomen naar 4,0%. De afname
van dit verzuim zit vooral in het kort/frequent verzuim. De meldingsfrequentie bedroeg 0,62 terwijl het
percentage medewerkers die niet verzuimde in 2020 61,29% bedroeg. Ook de gemiddelde verzuimduur nam
in 2020 af. Door actieve verzuimbegeleiding bevorderen wij de re-integratie van medewerkers.

Ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage

5,0

4,91

4,8

4,72

4,6
4,4
4,2
4

4,0
3,8
2018

2019
Ziektverzuim %
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2020

B.6 FINANCIEEL RESULTAAT 2020
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FINANCIEEL RESULTAAT 2020
Financieel resultaat 2020: negatief en in lijn met de begroting
Baten

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

Totaal 3.1 - Rijksbijdragen

73.573

71.362

71.817

Totaal 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden

560

600

911

Totaal 3.4 - Baten werk in opdracht van derden

1.599

2.444

2.117

Totaal 3.5 - Overige baten

766

2.192

2.229

TOTAAL BATEN

76.497

76.598

77.074

De gerealiseerde baten liggen in lijn met de begrote baten, het verschil betreft 101K. Ondanks dat dit in lijn ligt zijn
binnen de opbrengstensoorten verschillen te zien. Enerzijds zijn er meer gelden binnengekomen als gevolg van loonen prijscompensaties OC&W (ruim 2 mln.). Anderzijds zijn er aanzienlijk minder inkomsten gerealiseerd, ten opzichte
van begroting, als gevolg van de nadelige e ecten van de corona pandemie op de exploitatie van Stichting
Groei.zone en op het niet kunnen realiseren van (interne en externe) activiteiten (ruim 2 mln.).
Lasten
4.1 - Personeelslasten

60.568

60.029

58.952

4.2 - Afschrijvingen

3.889

3.890

3.353

4.3 - Huisvestingslasten

5.342

5.366

5.614

4.4 - Overige lasten

7.737

8.587

8.379

TOTAAL LASTEN

77.537

77.872

76.297

SALDO BATEN EN LASTEN

‑1.040

‑1.273

777

06 - Financiële baten & lasten

‑121

‑91

‑65

RESULTAAT

‑1.161

‑1.364

712

07 - Belastingen

0

0

33

08 - Resultaat deelnemingen

0

0

0

RESULTAAT NA BELASTINGEN

‑1.161

‑1.364

744

De gerealiseerde lasten liggen in lijn met de begroting (-/- 335 K). Naar aanleiding van de nieuwe cao mbo zijn de
personeelslasten signi cant gestegen (1.8 mln.). Daarentegen zijn door mutaties binnen de personele voorzieningen,
minder inhuur als gevolg van de corona pandemie en minder interne (scholings)activiteiten zijn er minder personele
lasten gerealiseerd dan begroot. De corona pandemie heeft ook impact gehad op de overige lasten, zodoende zijn er
minder kosten gemaakt met betrekking tot onderwijsactiviteiten en buitenlandse excursies.
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B.7 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
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B.7.1 MEERJARENVERKENNING
Ontwikkeling aantal leerlingen en studenten
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Aantal leerlingen vmbo

4.240

4.325

4.354

4.277

4.176

4.111

Studenten mbo bol

2.395

2.365

2.415

2.456

2.503

2.549

Studenten mbo bbl

656

656

656

656

656

656

7.291

7.346

7.425

7.389

7.335

7.316

Totaal aantal

nb. Vanwege RJ regels ongewogen in de continuïteitsparagraaf

Zone.college heeft tot op heden slechts in beperkte mate gevolgen ondervonden van de demogra sche
krimp. Qua leerlingen- en studentenaantallen wordt, op totaalniveau, tot en met 2022 een stijgende lijn
verwacht. Daarna is het de verwachting dat als gevolg van demogra sche krimp de leerlingenaantallen
structureel beperkt zullen dalen weliswaar in combinatie met gelijkblijvende of stijgende marktaandelen.
De inschatting van het studentaantallen mbo sluit aan bij de kwaliteitsagenda mbo en die is ambitieus. In lijn
met voorgaand jaar is het aanmeldingsproces omgeven door onzekerheden, mede veroorzaakt door krimp
en de corona pandemie. De verwachting is dat dezelfde onzekerheden van toepassing zullen zijn op het
aanmeldingsproces voor wat betreft schooljaar 2021-2022. Met deze onvoorspelbaarheid heeft het mbo
voldoende rekening gehouden met een vast- ex formatie die rekening houdt met zowel een krimp als een
groei scenario voor het schooljaar 2021-2022. Ondanks de genoemde onzekerheden wordt voor de komende
jaren een lichte studentengroei verwacht binnen het mbo en dan met name binnen de doorlopende leerlijnen
(Het Groene Lyceum en de Vakmanschapsroute).

Ontwikkeling personeel in FTE
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Onderwijsgevend personeel

571

567

572

566

560

557

Onderwijsondersteunend personeel

168

180

179

175

174

172

23

19

18

18

18

18

763

766

769

759

752

747

Management
Totaal personeel in fte

De ontwikkeling van het aantal fte kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van leerlingen en
studenten aantallen. Conform leerlingen en studentenaantallen wordt tot en met 2022 een stijging in het
aantal fte verwacht.
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Meerjarenverkenning, staat van baten en lasten

rijksbijdragen
subsidies
cursusgelden
bedrijven
overige

2020

2021

2022

2023

2024

2025

68.382

69.444

70.240

71.256

72.296

72.579

5.191

5.108

5.098

5.109

5.080

5.042

560

567

606

615

616

614

1.599

2.300

2.779

3.429

3.857

4.232

766

2.419

2.392

2.392

2.386

2.379

Totaal baten

76.497

79.838

81.114

82.801

84.235

84.847

personeel

60.568

63.623

64.096

64.178

64.460

65.017

afschrijvingen

3.889

3.830

3.534

3.421

3.417

3.813

huisvesting

5.342

5.736

5.794

5.852

5.910

5.969

overige

7.737

8.353

8.330

8.290

8.229

8.208

Totaal lasten

77.537

81.543

81.754

81.740

82.016

83.007

Saldo baten en lasten

‑1.040

‑1.704

‑640

1.061

2.219

1.840

121

196

171

171

171

521

‑1.161

‑1.900

‑810

891

2.048

1.319

‑1.161

‑1.900

‑810

891

2.048

1.319

‑350

‑350

‑1.160

541

2.048

1.319

Saldo

nanciële baten en lasten

Resultaat voor belasting
Belastingen
Resultaat deelneming
Netto resultaat
Inzet impulsgelden vanuit Eigen Vermogen
Netto resultaat gecorrigeerd op impulsgelden

‑1.161

‑1.900

Belangrijke ontwikkelingen in de meerjarenverkenning zijn:
In 2020 is een start gemaakt met de planvorming omtrent de verbouw/nieuwbouw van het schoolgebouw
in Almelo. In de meerjarenverkenning is rekening gehouden met een (eventuele) oplevering van de
nieuwe school begin 2025. Dit resulteert in structureel hogere afschrijvingslasten en nanciële lasten in
2025 ten opzichte van de jaren daarvoor.
De inzet van impulsgelden. Impulsgelden zijn gelden die vanuit het eigen vermogen toegekend kunnen
worden om de strategische agenda sneller en of beter uit te voeren. Dit is vanwege de sterkte
solvabiliteitspositie van Zone.college mogelijk. In 2020 is een beperkt bedrag gerealiseerd aan
impulsprojecten. De toegekende impulsgelden zijn, mede vanwege de uitbraak van de corona pandemie
in 2020, doorgeschoven naar 2021. In de begroting 2021 is ca 1 mln. aan impulsgelden gealloceerd. Voor
wat betreft 2022 en 2023 zullen impulsgelden voornamelijk ingezet worden op de speerpunten
duurzaamheid en vernieuwing.
Het oprichten van Stichting Groei.zone (2019) en de overdracht van activiteiten van Groeipunt BV naar
Groei.zone (2020) om onder andere in te spelen op het belang van permanent leren (LLO) en de snel
veranderende arbeidsmarkt. Het is de verwachting dat, na de nodige investeringen in de jaren 2019 tot
en met 2022 (aanloopverliezen), Groei.zone een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het resultaat van
Zone.college.
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De Corona pandemie heeft in 2020 grote impact gehad op het onderwijs in het algemeen en daarmee
ook op Zone.college. Ook in 2021 zal de impact van deze pandemie merkbaar zijn. Vanuit het ministerie
worden daarom additionele programma’s opgesteld (zoals nationaal programma onderwijs) en middelen
beschikbaar gesteld in 2021 en mogelijk de jaren daarna. Deze additionele middelen zijn in de
meerjarenverkenning buiten beschouwing gelaten, aangezien de hoogte van de eventuele toegekende
middelen vooraf niet in te schatten zijn.
Met betrekking tot het groot onderhoud heeft Zone.college een voorziening groot onderhoud gevormd
volgens de egalisatiemethode. Vanaf 2023 moet een nieuwe systematiek toegepast worden op basis van
componenten. Voor de verslaggevingsjaren 2020 tot en met 2022 is de overgangsregeling van kracht. In
aanloop van het opstellen van de begroting 2022 gaat de impact van deze omschakeling in beeld
gebracht worden.

Meerjarenverkenning balans

materiële vaste activa
nanciële vaste activa

2020

2021

2022

2023

2024

2025

64.898

63.451

61.666

59.996

58.329

76.266

2.287

2.287

2.287

2.287

2.287

2.287

vlottende activa

20.812

19.859

19.984

21.695

24.910

17.793

Totaal activa

87.997

85.597

83.937

83.978

85.526

96.345

eigen vermogen

62.548

60.648

59.488

60.029

62.077

63.396

Algemene reserve

43.765

42.878

42.442

42.924

44.733

45.786

Bestemmingsreserve publiek

16.000

15.605

15.105

15.105

15.105

15.105

Bestemmingsreserve privaat

2.783

2.166

1.942

2.000

2.239

2.506

voorzieningen

8.518

8.518

8.518

8.518

8.518

8.518

langlopende schulden

3.458

2.958

2.458

1.958

1.458

10.958

kortlopende schulden

13.473

13.473

13.473

13.473

13.473

13.473

Totaal passiva

87.997

85.597

83.937

83.978

85.526

96.345

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Meerjarenverkenning kengetallen

liquiditeit

1,5

1,5

1,5

1,6

1,8

1,3

rentabiliteit

‑2%

‑2%

‑1%

1%

2%

2%

huisvesting

9,8%

9,8%

9,8%

9,9%

9,9%

10,5%

solvabiliteit 2

81%

81%

81%

82%

83%

75%

ratio eigen vermogen tov normatief
vermogen

85%

82%

81%

81%

83%

72%

Nb. De leerlingen- en studentenaantallen en de gepresenteerde balanscijfers (en daarmee ratio’s) wijken af
ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de leerlingen- en studentenaantallen en
de balanscijfers gebaseerd zijn op de daadwerkelijke cijfers 2020 en de begroting 2021 gebaseerd is op de
geprognosticeerde cijfers 2020
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B.7.2 RISICOPARAGRAAF
Strategie en strategische risico’s
In het strategisch beleidsplan 2020-2023 zijn de missie, visie, de kernwaarden en de strategische doelen voor
Zone.college beschreven. Naast het bepalen van de strategische doelen is er tegelijkertijd sprake van risico’s
die het realiseren van de gestelde doelen in de weg kunnen staan. Goed risicomanagement geeft inzicht in
de risico’s die de organisatie loopt en de e ectiviteit van de beheersmaatregelen die de organisatie inzet om
betre ende risico’s te mitigeren. In het kader hiervan wordt jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd.
Deze risico-inventarisatie is gebaseerd op het strategisch beleidsplan. De strategiekaart die hieronder wordt
gepresenteerd is daarvan afgeleid.

De risico-inventarisatie heeft geleid tot 24 strategische risico’s. Daarbij is per risico de (gepercipieerde) kans
van optreden en de impact vastgesteld. De strategische risico’s (A t/m X) zijn in bovenstaande afbeelding
gekoppeld aan het de strategische doelen. Hierbij is bepaald welke beheersmaatregelen, in opzet aanwezig
zijn (of zou moeten zijn), om de gespeci ceerde risico’s te mitigeren. In 2021 zullen de strategische risico’s en
de daarbij behorende beheersmaatregelen integraal verder uitgewerkt worden. De meest urgente risico’s
zijn oranje gemarkeerd en zijn onder te verdelen naar drie risicogebeurtenissen.
Hieronder kort ingegaan op de risicogebeurtenissen:
1. De verwachte demogra sche krimp en daarmee de betaalbaarheid van de opleidingen wordt als meest
urgent risico aangemerkt, voornamelijk vanaf 2022. De verwachte krimp wordt onder andere
opgevangen door onderwijsvernieuwingen en exibilsering van het personeelsbestand
(toekomstbestendig maken organisatie). De doelstelling is om het marktaandeel minimaal te
bestendigen. In de strategiekaart zijn deze risico’s gealloceerd aan Centraal aangezien de Rijksbijdragen
toegekend wordt op instellingsniveau, echter dit risico is van toepassing op alle onderdelen binnen
Zone.college.
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2. De disbalans tussen gevraagde en aanwezige competenties. Dit risico hangt nauw samen met het risico
krapte op de arbeidsmarkt. Het voeren van goed HR-beleid, waarin onder andere leiderschap/coachingtrajecten, scholingsaanbod en het bouwen aan een inspirerende werkomgeving beschreven zijn
opgenomen, dragen bij aan het reduceren van het risico.
3. Onvoldoende integraliteit in de sturing van de organisatieonderdelen. Adequate interne communicatie,
het optimaliseren van de processen binnen de ondersteuningsorganisatie, het opzetten van een
leiderschapsprogramma en meer integrale besturing (door periodieke dialoog directeuren versus
bestuur) zijn beheersmaatregelen die de kans op uiting van dit risico verkleinen.
Zoals hierboven bij risico 3 is beschreven wordt ingezet op een meer integrale besturing waarbij de
strategische doelen en strategische risico’s expliciet betrokken worden in de periodieke rapportages en
gesprekken tussen het bestuur en de directeuren. Hierdoor is er niet alleen aandacht voor de lopende zaken,
betrekking hebbende op de korte termijn zoals nanciële verantwoording, maar is er ook aandacht voor de
realisatie van de strategische doelen op lange termijn.
In bijlage 8 is de risico control matrix opgenomen waarin van de drie bovengenoemde risico’s de
beheersmaatregelen zijn beschreven die betre ende risico’s dienen te mitigeren.

Operationele activiteiten
De operationele en tactische risico’s worden beoordeeld en gemonitord door middel van activiteiten die
voortkomen uit de reguliere planning en control cyclus en maken daarmee onderdeel uit het risicoraamwerk. Verplichtingen door wet- en regelgeving (compliance risico’s) worden hierbij meegenomen.

Financiële positie
Zone.college voert een prudent beleid en is mede daardoor in staat tegenslagen op te vangen. De liquiditeit
en solvabiliteit zijn goed op orde. Voor de belangrijkste risico’s met impact op de resultaten zijn
bestemmingsreserves gevormd, zoals de terugloop van de middelen voor passend onderwijs, de krimp in
leerlingen- en studentenaantallen en calamiteiten. Voor deze risico’s is een inschatting gemaakt van de
mogelijke impact om te komen tot een omvang van de bestemmingsreserve. Daarnaast zijn voor de grootste
risico’s beheersmaatregelen geformuleerd.

B.7.3. PLANNING EN CONTROL
Naast de per risico benoemde beheersmaatregelen is de planning & controlcyclus versterkt door de
strategische doelen uit het Strategisch Beleidsplan hierin explicieter op te nemen. 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 termijn doelen en risico’s.

B.7.4. Treasury
Eind 2017 is het treasurystatuut vastgesteld door het college van bestuur en heeft een geldigheid van 5 jaar.
In het treasurystatuut is het treasurybeleid en de daaraan gerelateerde taken en verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd. Het gevoerde treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de regeling van het Ministerie van
OC&W. Deze regeling is gewijzigd op 19 december 2018. Het vingerende treasury statuut wordt daarop
aangepast.
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Het treasurystatuut heeft betrekking op de publieke middelen die Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland
beheert en de leningen die ze vanuit genoemde stichting ten behoeve van haar publieke taak aangaat.
Tevens zijn beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken
zijn. Daarnaast zijn in het treasurystatuut afspraken vastgelegd over de beheersing van rentekosten en
risico’s, nancierings- en beleggingsvraagstukken.
Treasury heeft bij Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland primair als doel het beheersen van nanciële
risico’s en het optimaliseren van nancieringsopbrengsten. Een secundair doel is het reduceren van
nancieringskosten. De primaire doelstelling van Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland is het verzorgen
van goed onderwijs, zoals vastgelegd in de statuten van de stichting. Als gevolg hiervan is het nancieren en
beleggen ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling. De algehele doelstelling voor de
treasuryfunctie bij Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland is dat deze de nanciële continuïteit van de
organisatie waarborgt. Gedurende het verslagjaar hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Bij Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland is sprake van de volgende beleggingen en leningen:
Beleggingen: Er is geen sprake van beleggingen. De liquide middelen zijn in het verslagjaar belegd in
rekening courant en spaarrekeningen bij banken met dubbel A status (Rabobank, ING en ABN-Amro (cf.
voorgaande jaren). Er is geen sprake van derivaten of overige nanciële producten.
o/g Leningen: Voor de nanciering van de nieuwbouw Doetinchem zijn hypothecaire leningen
aangetrokken (2018) met een looptijd van 10 jaar. Jaarlijks wordt deze lening afgelost. Voor verdere
toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening.
De uitvoering van de treasuryfunctie is door het college van bestuur belegd bij de manager nanciën.
Daarnaast wordt het college van bestuur, bij treasury aangelegenheden, geadviseerd door de
treasurycommissie. De samenstelling van deze commissie bestaat uit het lid college van bestuur met de
portefeuille nanciën en de concern controller.
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C.1 TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
C1. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Algemene toelichting
De statutaire naam is Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. In de jaarrekening worden de toelichtingen
onder de naam Zone.college toegelicht.
Activiteiten
De activiteiten van de instelling en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het verzorgen van
onderwijs in het vmbo en mbo.
Stelselwijzigingen
In 2020 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden in de personele voorzieningen. Deze wijziging had geen
(direct) e ect op de V&W maar kan geclassi ceerd worden als een stelselwijziging met rente e ect. De
personele voorzieningen met een looptijd langer dan een jaar zijn “contant” gemaakt tegen een rente
percentage van 0%.
Schattingswijzigingen
In 2020 zijn er geen schattingswijzigingen.
Consolidatie
In de consolidatie worden de nanciële gegevens van de instelling opgenomen, samen met haar
groepsmaatschappijen en andere instellingen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of
waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin de instelling
overheersende zeggenschap, direct of indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van
de stemrechten of op enig andere wijze de nanciële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij
wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op
balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende
zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie
betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk
vermeld.
De in de consolidatie van Zone.college begrepen groepsmaatschappijen zijn:
Onderwijs Oost B.V., te Lochem (100%), welke vanaf 1 augustus 2020 haar activiteiten heeft beëindigd;
Groeipunt B.V., te Lochem (100%) welke met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020 is gefuseerd met
Stichting Groei.zone;
Stichting Groei.zone; Per 31-12-2020 is het aantal medewerkers 12, dit is 9,54 FTE.
Groene Onderwijsdiensten B.V., Lochem (100%). Geen medewerkers in dienst.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor
zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde
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verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere
waardevermindering.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 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 normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden. Hiervan worden toegelicht de aard en de
omvang van de transactie en de andere informatie die nodig is voor het verscha en van inzicht.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een
geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn
opgenomen onder de kasstroom uit nancieringsactiviteiten. Onder de investeringen in materiële vaste
activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2020 geldmiddelen zijn opgeo erd, daarnaast
zijn de desinvesteringen hierop gecorrigeerd.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
de leiding van de instelling zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de leiding schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien voor het geven van
het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betre ende
jaarrekeningposten.
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C.2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en Hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de
stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Verder is rekening gehouden met de bepalingen van de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’).
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de aanschaf- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen speci eke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.
Continuïteit
De jaarrekening is gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. De COVID-19 pandemie zal niet leiden tot
nanciële discontinuïteit.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Immateriële vaste activa
In 2020 heeft Stichting GOON de aandelen van Groeipunt BV verkocht aan de stichting Groei.zone. Bij deze
verkooptransactie is (interne) goodwill ontstaan bij stichting Groei.zone. Deze goodwill wordt op
groepsniveau aangemerkt als intern gegenereerde goodwill en is derhalve geëlimineerd in de
geconsolideerde jaarrekening. Dit geldt eveneens voor de ontstane boekwinst van de verkoop van Groeipunt
B.V.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd volgens aanschafwaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren
wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met
bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanscha ngskosten van grond en
hulpsto en en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.
Verder is besloten de desinvesteringen te baseren op basis van een ideaalcomplex. Gelet op de geogra sche
spreiding van locaties en het aantal investeringen wegen de kosten om dit op basis van werkelijkheid bij te
houden niet op tegen de baten. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is
een voorziening voor groot onderhoud gevormd.
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Overige vaste activa
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien in een deelneming invloed van betekenis
wordt uitgeoefend ( > 20 %) , wordt deze gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Deze is te berekenen
door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor
de moederstichting geldende waarderingsgrondslagen. Voor ingehouden winsten van tegen
nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen, waarover niet vrijelijk beschikt kan worden, wordt een
wettelijke reserve gevormd. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde
negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover de instelling in deze situatie geheel of
gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de
deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getro en.
Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identi ceerbare activa en passiva van de
overgenomen vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het
moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetre ende vennootschap.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de
verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten.
Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identi ceerbare activa
en passiva wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de
verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identi ceerbare activa en passiva,
dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.
De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het
moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap
wordt overgedragen.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde
van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

69

Voor het vastgoed zal in voorkomende gevallen beoordeeld worden of een breed impairment onderzoek
dient plaats te vinden.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de e ectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is tevens
een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.
De algemene reserve betreft een bu er ter waarborging van de continuïteit van de school en wordt
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten en tekorten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en de werkelijke gemaakte kosten.
De publieke bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, die door het
bestuur is aangebracht.
De bestemmingsreserve privaat is gevormd voor de door Zone.college geleverde cursussen aan haar
klanten, die zich kwali ceren als private activiteit. Dat wil zeggen dat zij niet ge nancierd mogen worden met
publieke middelen. Het nanciële resultaat van deze cursussen kwali ceert zich daarom als privaat
vermogen.
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 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 waar mogelijk gewaardeerd
tegen de contante waarde en voor een aantal voorzieningen doen we dit op basis van de nominale waarde.
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Personeelsvoorzieningen
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Ambtsjubilea: Deze wordt opgenomen tegen de contante waarde (rentepercentage 0%) van de
verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder
meer rekening gehouden met de blijf kans.
Generatiepact: Deze wordt opgenomen tegen de contante waarde (rentepercentage 0%)van de
verwachte uitstroom van middelen. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening
gehouden met de blijf kans.
Voorziening verlof: De voorziening verlof wordt gevormd (o.b.v. contante waarde (rentepercentage 0%))
door het toepassen van een kansberekening op mogelijke toekomstige uitstroom van middelen als
gevolg van niet genoten verlofuren.
Voorziening langdurig zieken: De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor
op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De voorziening loondoorbetaling bij
ziekte wordt opgenomen tegen de nominale waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende
het dienstverband.
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
vanaf 52 jaar o.b.v. de deelnamekans en deelname, de toekomstige kosten te bepalen. De voorziening is
opgenomen tegen de contante waarde (rentepercentage 0%)
Wachtgeld: Jaarlijks wordt met betrekking tot latente verplichtingen voor 10 jaar vooruit, een actuele
risico inschatting gedaan en de hiermee gepaard gaande schuldstand vastgesteld op basis van directe
salariskosten, monitorings- en begeleidingskosten. De voorziening wachtgeld is opgenomen tegen de
contante waarde (rentepercentage 0%).
Voorziening spaarverlof: voor drie medewerkers geldt er nog een “oud” recht op ADV-spaarverlof. De
opbouw van deze verlofuren hebben reeds plaatsgevonden en worden jaarlijks o.b.v. benutting in
mindering gebracht.
Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot
onderhoud verloopt.
In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor
onderwijsinstellingen voor de boekjaren tot en met 2022 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de
voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de
gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal
jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is
gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op enig moment negatief
wordt.
Langlopende schulden

71

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering
bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke a ossingswaarde
wordt op basis van de e ectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de staat van baten
en lasten als interestlast verwerkt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
Leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij
de instelling ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de
looptijd van het contract.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Opbrengstverantwoording
Verlenen van diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op
de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de personele en materiële exploitatie opgenomen
verstrekt door het Ministerie OCW. De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen uit hoofde van de
basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft (in het jaar van
toewijzing) volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.
Niet-geoormerkte OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten. De niet bestede nietgeoormerkte OCW-subsidies worden op uitzondering verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies
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OCW (overlopende passiva) indien er een afgebakend bestedingsplan is opgesteld waarmee expliciet kan
worden aangetoond dat de middelen in de toekomst worden aangewend.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekening-clausule heeft) worden naar rato van de voortgang (%) van de gesubsidieerde activiteiten
verwerkt in de staat van baten en lasten. De subsidies waarvoor nog niet (alle) activiteiten (prestaties) zijn
verricht per balansdatum worden verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende
passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.
Geoormerkte OCW-subsidies (G2-doelsubsidies met verrekening-clausule) worden ten gunste van de staat
van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de werkelijke subsidiabele lasten komen (naar rato
van de aan het verslagjaar toe te rekenen werkelijke subsidiabele uitgaven). Niet bestede middelen worden
verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn
(subsidietijdvak) nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord als schuld aan het
Ministerie van OCW onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn (subsidietijdvak) is verlopen
op balansdatum (terugvordering door Ministerie OCW).
Overige overheidsbijdragen en –subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het ministerie van
OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. Dit zijn baten uit verhuur, detachering,
ouderbijdragen en overige baten.
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen, lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenen
De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting pensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de
bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis
premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP
probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren
overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De
premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugbetaling of een vermindering van
toekomstige betalingen leidt. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP is per 31 december 2020 conform
berekeningssystematiek 93,2%.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen
wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de e ectieve rentevoet
van de betre ende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de
e ectieve rente worden meegenomen.
Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen zijn verantwoord overeenkomstig de
nettovermogenswaardemethode. Voor zover niet op nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd betreft het
resultaat de in het boekjaar ontvangen dividenden.
Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen
Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen
rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen
voor de groep.
Investerings- en beleggingsbeleid
Investeringsbeleid
Zone.college investeert in haar toekomst. Dat vindt voornamelijk plaats in mensen en in
onderwijsontwikkeling. Bovendien is er sprake van materiële investeringen. Deze investeringen worden
gedaan binnen het kader van de jaarlijks opgestelde investeringsbegroting. Opstelling hiervan vindt niet
alleen plaats op basis van het Strategisch beleidsplan, maar ook op basis van de vervangingsbehoeften en
vereisten vanuit veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De investeringen gebaseerd op het Strategisch
beleidsplan zijn gespeci ceerd en onderverdeeld in een tweetal categorieën: uitbreidings- en
ontwikkelingsinvesteringen. Het Bestuur stelt de investeringsbegroting vast, rekening houdend met de
nancieringsplannen en -mogelijkheden.
Beleggingsbeleid (Treasury)
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Het beleggings- en beleningsbeleid van Zone.college ligt vast in het Treasury Statuut. Dit Treasury Statuut
richt zich allereerst op het beheersen van de nanciële risico’s en het optimaliseren van de
nancieringsopbrengsten. Secundair doel is het reduceren van nancieringskosten. Belangrijke inkadering
van beleggingen vindt hierbij plaats. Uit de beleggingen mogen nooit nieuwe risico’s ontstaan. Zone.college
voldoet aan de Regeling Beleggen, belenen en derivaten OC&W 2016 (gewijzigd d.d. 18/12/2018).
De liquide middelen van Zone.college zijn in het verslagjaar slechts belegd in rekening-courant en
spaarrekeningen bij banken met dubbel A status (Rabobank, ING en ABN-Amro)
Belastingen
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting
over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld
op verslagdatum. Deze vennootschapsbelasting heeft uitsluitend betrekking op de meegeconsolideerde
vennootschappen.
Er is geen sprake van tijdelijke verschillen, latenties en compensabele verliezen.
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C.3 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31
DECEMBER 2020
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C.3 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
in €
ACTIVA

Ref:

31 december 2020

31 december 2019

1.1.2 - Materiële vaste activa
1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen

58.828.267

43.541.604

1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur

5.972.020

5.335.378

1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa

56.912

87.101

1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

41.035

14.377.731

64.898.234

63.341.813

1.1.3.2 - Overige deelnemingen

2.286.510

2.310.660

Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa

2.286.510

2.310.660

1.2.2.01 - Debiteuren algemeen

354.340

661.703

1.2.2.02 - Vorderingen op OCW

0

0

1.2.2.04 - Vordering op groepsmaatschappijen

0

0

Totaal 1.1.2 - Materiële vaste activa

1

1.1.3 - Financiële vaste activa

1.2 - Vlottende activa
1.2.2 - Vorderingen

1.2.2.10 - Overige vorderingen

2.022.628

1.237.618

1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten

512.141

1.460.127

1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten

2.866

7.175

0

1.433

2.891.974

3.368.055

1.2.2.14 - Te ontvangen interest
Totaal 1.2.2 - Vorderingen

2

1.2.4 - Liquide middelen
1.2.4.1 - Kasmiddelen

5.382

5.998

1.2.4.2 - Tegoeden op Bankrekeningen

6.593.026

3.517.577

1.2.4.4 - Spaarrekeningen en deposito's

11.319.215

17.362.916

2.390

2.215

17.920.014

20.888.705

87.996.732

89.909.234

1.2.4.5 - Kruisposten en moneycards
Totaal 1.2.4 - Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA
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3

in €
PASSIVA

Ref:

31 december 2020

31 december 2019

2.1 - Eigen vermogen
2.1.1.1 - Algemene reserve

43.764.674

42.947.853

2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek

16.000.000

17.200.000

2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat

2.783.204

3.560.702

62.547.878

63.708.555

4.200.610

4.258.733

Totaal 2.1 - Eigen vermogen

4

2.2 - Voorzieningen
2.2.1 - Personele voorzieningen
2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten
2.2.3 - Voorziening groot onderhoud
Totaal 2.2 - Voorzieningen

5

0

80.000

4.317.060

4.318.635

8.517.670

8.657.368

3.458.333

3.958.333

3.458.333

3.958.333

2.3 - Langlopende schulden
2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL
Totaal 2.3 - Langlopende schulden

6

2.4 - Kortlopende schulden
2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL

500.000

500.000

2.4.08 - Crediteuren

1.374.142

3.074.256

2.4.09 - Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.464.631

2.416.877

2.4.10 - Schulden terzake pensioenen

796.068

734.508

2.4.12 - Overige kortlopende schulden

563.491

565.902

2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, les- en examen

246.518

411.348

2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW

3.183.549

2.579.973

2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen

1.898.567

617.947

2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen

1.844.545

2.283.232

2.4.18 - Te betalen interest
2.4.19 - Overige overlopende passiva
Totaal 2.4 - Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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7

10.460

4.806

590.880

396.129

13.472.851

13.584.978

87.996.732

89.909.234

C.4 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN
LASTEN 2020
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C.4 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
in €
Baten

Ref:

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

03 - Baten
3.1 - Rijksbijdragen
3.1.1 - Rijksbijdrage OCW

63.628.521

61.883.320

62.659.398

3.1.2 - Overige subsidies OCW

5.190.990

4.828.596

4.818.713

3.1.3 - Inkomensoverdracht van rijksbijdragen

4.753.477

4.650.532

4.338.840

73.572.987

71.362.448

71.816.951

3.3.1 - Lesgelden sector VO

204.922

251.050

205.845

3.3.2 - Cursusgelden sector MBO

354.704

348.500

704.897

Totaal 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden

559.626

599.550

910.743

3.4.5 - Overige baten in opdracht van derden

1.598.551

2.443.957

2.117.402

Totaal 3.4 - Baten werk in opdracht van derden

1.598.551

2.443.957

2.117.402

Totaal 3.1 - Rijksbijdragen
3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden

3.4 - Baten werk in opdracht van derden

3.5 - Overige baten
3.5.01 - Opbrengst verhuur
3.5.02 - Detachering personeel
3.5.05 - Ouderbijdragen

54.743

56.800

53.436

280.295

931.436

486.063

47.709

195.000

389.941

3.5.10 - Overige baten

382.891

1.009.110

1.299.390

Totaal 3.5 - Overige baten

765.638

2.192.346

2.228.831

76.496.802

76.598.300

77.073.927

TOTAAL BATEN

8

Lasten
04 - Lasten
4.1 - Personeelslasten

60.568.154

60.029.222

58.951.760

4.2 - Afschrijvingen

3.888.682

3.889.748

3.352.642

4.3 - Huisvestingslasten

5.342.386

5.366.000

5.613.691

4.4 - Overige lasten

7.737.417

8.586.711

8.379.201

77.536.639

77.871.680

76.297.294

‑1.039.837

‑1.273.380

776.633

‑120.839

‑90.500

‑65.050

‑1.160.676

‑1.363.880

711.583

07 - Belastingen

0

0

32.642

08 - Resultaat deelnemingen / opbrengst verbonden partij

0

0

0

‑1.160.676

‑1.363.880

744.224

TOTAAL LASTEN
SALDO BATEN EN LASTEN
06 - Financiële baten & lasten
RESULTAAT

RESULTAAT NA BELASTINGEN
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9

Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten
Activa
Referentie 1;
Materiële vaste activa
De boekwaarde van de materiële vaste activa is in 2020 toegenomen met circa € 1.556 K als gevolg van de
afronding van de nieuwbouw vmbo Doetinchem.
Vlottende activa
Referentie 2;
Vorderingen
Debiteuren algemeen
Mede als gevolg van Corona is de vordering met circa € 307K afgenomen.
Overige vorderingen
De vordering is in 2020 met € 785K toegenomen mede als gevolg van de vordering die is ontstaan na de
verkoop van Groeipunt BV, welke gerubriceerd is onder intercompany.
Vooruitbetaalde kosten
In 2020 is de post met ca. € 947K afgenomen als gevolg van de in gebruik name van ProActive als
factuurverwerkingssysteem.
Referentie 3;
Liquide middelen
Onze liquide middelen zijn met circa € 2.968K afgenomen als gevolg van de nanciering nieuwbouw vmbo
Doetinchem. Een deel van de kosten (€ 5 mio) is ge nancierd met een hypothecaire lening.
Passiva
Referentie 4;
Eigen vermogen
Het exploitatie resultaat 2020 van € 1.160K is onttrokken aan het eigen vermogen.
Referentie 5;
Voorzieningen
De verplichtingen die voortvloeien uit de voorzieningen liggen in lijn met 2019.
Referentie 6;
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Langlopende schulden
Voor de nanciering van de nieuwbouw vmbo in Doetinchem is vreemd vermogen aangewend. Hiervoor zijn
3 hypothecaire geldleningen met de Rabobank afgesloten met een totale waarde van 5 miljoen euro. Door
a ossingen is deze schuld met € 500K afgenomen t.o.v. 2019
Referentie 7;
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn met circa € 112K afgenomen t.o.v. 2019. Enerzijds is de balanspositie omtrent
vooruit ontvangen subsidies €603K en voortuit ontvangen bedragen € 1.280K toegenomen en anderzijds zijn
de schulden aan crediteuren met € 1.700K afgenomen.
Geconsolideerde staat van baten en lasten
Referentie 8;
Baten
De baten zijn circa € 101K lager dan begroot. De rijksbijdragen zijn € 2.210K hoger dan begroot door hogere
rijksbijdragen als gevolg van leerling groei vmbo, prijs- en loonbijstellingen en meer nanciering uit
samenwerkingsverbanden en corona gerelateerde subsidies. Tegenover deze hogere rijksbijdragen staan
aanzienlijk lagere inkomsten (totaal ca. € 2.272K) uit de commerciële activiteiten van Groei.zone en overige
activiteiten die geen doorgang hebben kunnen vinden als gevolg van Corona.
Referentie 9;
Lasten
De lasten zijn op totaal niveau circa € 335K lager dan begroot. Als gevolg van minder commerciële
activiteiten en overige activiteiten zijn er aanzienlijk minder kosten € 793K gemaakt dan begroot. De
personeelskosten zijn € 539K hoger dan begroot als gevolg van extra inzet fte’s in het primair proces en
incidentele (externe) personele kosten.
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C.5 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
2020
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C.5 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2020
Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2020
geldmiddelen zijn opgeo erd.

in €
31 december 2020

31 december 2019

‑1.039.837

776.633

0

32.642

3.888.682

3.352.642

‑139.698

‑224.680

0

0

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Belastingen
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutatie voorzieningen
- mutatie eigen vermogen
Veranderingen in vlottende middelen
- vorderingen
- schulden

476.081

892.169

‑1.114.974

‑749.925

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

2.070.254

4.079.480

383

25.079

110.763

‑86.832

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

111.146

‑61.753

2.181.400

4.017.727

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Investeringen in

‑19.090.450

‑13.752.092

14.416.208

1.374.104

24.150

0

nanciële vaste actia

Desinvesteringen in

nanciële vaste actia

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit

‑12.377.988

nancieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

0

0

Nieuw uitgegeven leningen

0

0

‑500.000

‑500.000

A ossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit

nancieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

84

‑4.650.092

‑500.000

‑500.000

‑2.968.692

‑8.860.261

C.6 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2020
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C.6 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER
2020
01 - Vaste Activa
in €
1.1 - Vaste activa

31 december 2020

31 december 2019

58.828.267

43.541.604

5.972.020

5.335.378

1.1.2 - Materiële vaste activa
1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen
1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur
1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa

56.912

87.101

1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

41.035

14.377.731

64.898.234

63.341.813

Totaal 1.1.2 - Materiële vaste activa

Overzicht afschrijvingsgroep en afschrijvingstermijn
Overzicht afschrijvingsgroep en afschrijvingstermijn
Terreinen
Gebouwen - 40 jaar
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n.v.t.
40
jaar

Gebouwen (semi permanent), machines en installaties, schoolmeubilair,
verbouwing/aanpassing gebouwen, kantoormeubilair, inventaris gymzaal en
overig inventaris

10 of
15
jaar

Gebouwen (noodhuisvesting), audiovisuele middelen, computerapparatuur,
gereedschappen en vervoermiddelen

5 jaar

in €
31‑dec‑20

31‑dec‑19

0

0

2.286.510

2.310.660

0

0

2.286.510

2.310.660

1.1.3 - Financiële vaste activa
1.1.3.1 - Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
1.1.3.2 - Overige deelnemingen
1.1.3.3 - Vorderingen op
groepsmaatschappijen
Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa

in €
Boekwaarde 11-2020

LOC+ Hardenberg
Leningen aan
groepsmaatschappijen
Financiële vaste activa
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2.310.660

Investeringen en
verstrekte leningen

Desinvestering en
afgeloste leningen

0

24.150

Resultaat
deelnemingen

Boekwaarde 3112-2020

0

0

2.310.660

2.286.510
0

0

24.150

0

2.286.510

02 - Vlottende activa
31‑dec‑20

31‑dec‑19

02 - Vlottende activa
1.5 - Vorderingen
1.2.2.01 - Debiteuren algemeen

354.340

661.703

2.022.628

1.237.618

512.141

1.460.127

2.866

7.175

0

1.433

2.891.974

3.368.055

Debiteuren

405.753

742.175

Af: voorziening voor oninbaarheid

‑51.413

‑80.472

354.340

661.703

2020

2019

‑80.472

‑39.452

1.2.2.10 - Overige vorderingen
1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten
1.2.2.14 - Te ontvangen interest
Totaal 1.5 - Vorderingen

Verloop voorziening debiteuren
Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Vrijval
Stand per 31 december

954

20.023

0

‑61.043

28.105
‑51.413

‑80.472

31‑dec‑20

31‑dec‑19

1.7 - Liquide middelen
1.2.4.1 - Kasmiddelen

5.382

5.998

1.2.4.2 - Tegoeden op Bankrekeningen

6.593.026

3.517.577

1.2.4.4 - Spaarrekeningen en deposito's

11.319.215

17.362.916

2.390

2.215

17.920.014

20.888.705

2020

2019

Stand per 1 januari

20.888.705

29.748.966

Mutatie boekjaar

‑2.968.692

‑8.860.261

17.920.014

20.888.705

1.2.4.5 - Kruisposten en moneycards
Totaal 1.7 - Liquide middelen
Verloop liquide middelen

Stand per 31 december

De deposito's staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld ter dekking van de uitgestelde investeringen in de
huisvesting.
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Passiva
03 - Eigen vermogen
in €
2.1 - Eigen vermogen

31‑dec‑20

31‑dec‑19

2.1.1.1 - Algemene reserve

43.764.674

42.947.853

2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek

16.000.000

17.200.000

2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat

2.783.204

3.560.702

62.547.878

63.708.555

Totaal 2.1 - Eigen vermogen

in €
2.1.1.1 - Algemene reserve
Algemene reserve

Saldo 1-1-2020

Bestemming resultaat

42.947.853

‑383.179

Overige mutaties

Saldo 31-12-2020

1.200.000

43.764.674

2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve fusie
Bestemmingsreserve risicoreserve krimp

1.200.000

‑1.200.000

10.000.000

10.000.000

Bestemmingsreserve praktijkvz MBO

2.000.000

2.000.000

Bestemmingsreserve passend onderwijs

3.000.000

3.000.000

Bestemmingsreserve calamiteitenreserve

1.000.000

1.000.000

2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsreserve
Lening transactie aandelen Groeipunt BV

3.560.702

63.708.555

89

‑777.498

0
‑1.160.676

‑1.400.000

1.383.204

1.400.000

1.400.000

0

62.547.878

04 - Voorzieningen
in €
2.2 - Voorzieningen

31‑dec‑20

2.2.1 - Personele voorzieningen

31‑dec‑19

4.200.610

2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten

4.258.733

0

80.000

2.2.3 - Voorziening groot onderhoud

4.317.060

4.318.635

Totaal 2.2 - Voorzieningen

8.517.670

8.657.368

2.2.1 - Personele
voorzieningen
Voorziening
spaarverlof

Saldo 01- Dotaties Onttrekkingen Vrijval
01-2020
2020
2020
2020
32.212

0

0

Voorziening
generatiepact[1]

1.183.865

0

Voorziening
seniorenverlof[2]

1.273.442

0

Voorziening verlof
Voorziening
wachtgeld
Voorziening
langdurig zieken
Voorziening
transitievergoeding
Voorziening
ambtsjubilea

Overige Rente mutatie Saldo 31mutaties (discontering) 12-2020
2020

6.463

< 1jaar

1 tot 5
jaar

> 5 jaar

n.v.t

25.749

25.749

0

0

0 279.009

0%

904.856

413.288

480.642

10.926

0 201.479

0%

1.071.963

107.260

440.372

524.331

22.617

15.688

0

0

n.v.t

945.877

494.002

136.121

0

0%

38.305

38.305

0

0

1.303.758

537.387

756.401

9.970

88.700

89.576

88.700

0

n.v.t

89.576

89.576

0

0

0

63.431

0

0

n.v.t

63.431

63.431

0

0

712.019

67.063

76.111

0

0%

702.971

72.599

254.152

376.220

4.258.733

729.760

4.200.610 1.347.595 1.931.567

921.447

80.000

0

20.000

60.000

0

4.318.635

669.796

671.371

0

4.317.060

300.931 486.951

0

2.2.2 - Voorziening
verlieslatende
contracten
Voorziening SLAR

0

0

0

2.2.3 - Voorziening
groot onderhoud
Voorziening groot
onderhoud

8.657.368 1.399.556

992.303 546.951

0

677.926 1.340.712 2.298.422

8.517.670

De voorziening generatiepact wordt alleen per einde balansdatum berekend en opgesteld en de som wordt als vrijval dan
wel onttrekking gepresenteerd.
De voorziening seniorenverlof wordt alleen per einde balansdatum berekend en opgesteld en de som wordt als vrijval dan
wel onttrekking gepresenteerd.
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05 - Langlopende schulden
2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL

Saldo 01-01-2020 Aangegaan 2020 A ossingen 2020 Saldo 31-12-2020

> 5 jaar

Geldlening A

791.667

100.000

Geldlening B

1.583.333

200.000

1.383.333 1.000.000 383.333

Geldlening C

1.583.333

200.000

1.383.333 1.000.000 383.333

Totaal 2.3 - Langlopende schulden

3.958.333

500.000

3.458.333 2.500.000 958.333

0

691.667

> 1 jaar

500.000 191.667

06 - Kortlopende schulden
in €
2.4 - Kortlopende schulden

31‑dec‑20

2.4.01 - Schulden aan groepsmaatschappijen
2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL
2.4.08 - Crediteuren

31‑dec‑19
0

0

500.000

500.000

1.374.142

3.074.256

2.4.09.1 - Loonbelasting en sociale premies

2.534.031

2.4.09.2 - Omzetbelasting

‑43.397

92.121

2.4.09.3 - Vennootschapsbelasting

‑26.003

‑54.738

2.4.09 - Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.379.493

2.464.631

2.416.877

2.4.10 - Schulden terzake pensioenen

796.068

734.508

2.4.12 - Overige kortlopende schulden

563.491

565.902

2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, les- en examen

246.518

411.348

2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW / EZ

3.183.549

2.579.973

2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen

1.898.567

617.947

2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen

1.844.545

2.283.232

2.4.18 - Te betalen interest
2.4.19 - Overige overlopende passiva
Totaal 2.4 - Kortlopende schulden

10.460

4.806

590.880

396.129

13.472.851

13.584.978

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter
ervan.
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C.7 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN PER 31
DECEMBER 2020
Fiscale eenheid
Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland vormt een scale eenheid voor de omzetbelasting met Onderwijs
Oost BV, Groene Onderwijsdiensten BV en Stichting Groei.zone. Alle groepsmaatschappijen van deze eenheid
zijn hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de eenheid.

Huurovereenkomsten
In 2020 zijn de volgende huurovereenkomsten[1] van toepassing:
Leverancier

Omschrijving

Bedrag in
€

Verplichting Verplichting
< 1 jr.
>1 jr. < 5 jr.

C.V.
Huur nevenlocatie, Parkweg
Beheermaatschappij 1 Hardenberg
Loc+

€ 1.490.400 € 165.600

€ 496.800

De Meeuw

Huur units

€ 192.912

€ 129.746

Lont en Nijhof

Huur parkeerplaatsen,
Hoe ingweg 9 Lochem

€ 73.524

€ 6.684

€ 20.052

Lont en Nijhof

Huur nevenlocatie Groeipunt € 42.348
BV

€ 10.587

€ 21.174

Manege Het
Twentsche Veld

Huur praktijklocatie,
Vliegeveldweg 225 Enschede

€ 142.700

€ 47.567

SVB Bank

Huur nevenlocatie,
Snipperlingsdijk 2 Deventer

€ 226.706

€ 83.277

Verplichting Betaaltermijn Contractduur
>5 jr.
€ 496.800

€ 33.420

€ 48.578

Kwartaal

01-09-2007/3108-2027

Maand

20-08-2019/2008-2020

Jaar

01-01-2010/3112-2029

Kwartaal

01-01-2017/3112-2022

Maand

01-09-2019/3108-2021

Kwartaal

01-08-2018/3107-2021

Stichting waarborgfonds
Als uitvloeisel van de aansluitovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds MBO, kent elke instelling, zo ook
Zone.college, een voorwaardelijke verplichting van 2% van de jaarlijkse rijksbijdragen.

Leaseverplichtingen
In 2020 had Zone college onderstaande Operationele Leaseverplichtingen.
Leverancier Omschrijving Bedrag in
€

Verplichting < 1
jr.

Verplichting >1 jr. < 5
jr.

Verplichting >5
jr.

Betaaltermijn Contractduur

Noki Lock

€ 10.575

€ 42.300

€ 68.737

Per jaar

Kluisjes

€ 158.625

28-06-16 / 27-0631

Huurgarantie
Aan de SVB bank is een huurgarantie afgegeven ad € 13.630,-. Betreft de huur van een pand aan de
Snipperlingsdijk 2 te Deventer.
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C.8 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Ref: Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

3.1.1.1 - Rijksbijdrage OCW

63.628.521

61.883.320

62.659.398

5.190.990

4.828.596

2.102.632

0

0

2.716.082

4.753.477

4.650.532

4.338.840

73.572.987

71.362.448

71.816.951

3.3.1 - Lesgelden sector VO

204.922

251.050

205.845

3.3.2 - Cursusgelden sector MBO

354.704

348.500

704.897

559.626

599.550

910.743

0

0

0

1.598.551

2.443.957

2.117.402

1.598.551

2.443.957

2.117.402

3.1.2.1 - Overige subsidies OCW
3.1.2.2 - Overige subsidies EZ
3.1.3.1 - Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Totaal 3.1 - Rijksbijdragen

10

3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden

Totaal 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden

11

3.4 - Baten werk in opdracht van derden
3.4.1 - Contractonderwijs
3.4.5 - Overige baten in opdracht van derden
Totaal 3.4 - Baten werk in opdracht van derden

12

3.5 - Overige baten
3.5.01 - Opbrengst verhuur
3.5.02 - Detachering personeel
3.5.05 - Ouderbijdragen
3.5.10 - Overige baten
Totaal 3.5 - Overige baten

13

Lasten

54.743

56.800

53.436

280.295

931.436

486.063

47.709

195.000

389.941

382.891

1.009.110

1.299.390

765.638

2.192.346

2.228.831

Ref: Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

4.1 - Personeelslasten
4.1.1.1 - Lonen en salarissen

43.027.493

41.470.174

39.716.814

4.1.1.2 - Sociale lasten

6.050.048

5.713.530

5.906.255

4.1.1.5 - Pensioenlasten

6.781.426

6.666.699

6.338.479
51.961.548

4.1.1 - Lonen, salarissen, sociale en pensioenlasten

55.858.967

53.850.403

4.1.2.1 - Dotaties personele voorzieningen

242.809

600.000

383.777

4.1.2.2 - Lasten personeel niet in loondienst

2.970.628

2.629.600

4.407.400

4.1.2.3 - Overige personeelslasten

1.892.628

3.101.718

2.474.368

5.106.064

6.331.318

7.265.545

‑396.877

‑152.500

‑275.333

4.1.2 - Overige personele kosten
4.1.3.3 - Overige uitkeringen
4.1 - Personeelslasten
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60.568.154

60.029.222

58.951.760

4.2 - Afschrijvingen

15

3.888.682

3.889.748

3.352.642

0

0

0

3.888.682

3.889.748

3.352.642

Resultaat op desinvesteringen
4.2 - Afschrijvingen
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Lasten

Ref: Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

4.3 - Huisvestingslasten
4.3.1 - Huurlasten
4.3.2 - Verzekeringslasten
4.3.3 - Onderhoudslasten (klein onderhoud)
4.3.4 - Energie en water

1.175.558

953.000

1.171.526

78.218

140.000

80.821

722.564

598.000

711.690

822.569

1.090.000

828.447

1.191.623

1.320.000

1.218.460

4.3.6 - Belastingen en he ngen ter zaken van huisvesting

507.809

450.000

439.811

4.3.7 - Dotatie voorziening onderhoud

669.796

660.000

969.745

4.3.8 - Overige huisvestingslasten

174.249

155.000

193.191

5.342.386

5.366.000

5.613.691

4.4.1.01 - Lidmaatschappen

390.249

243.000

380.250

4.4.1.02 - Advies extern

741.180

708.300

525.885

4.4.1.03 - Uitbestede leerlingen

96.415

137.500

212.479

4.4.1.04 - Accountant

116.058

100.000

133.220

4.3.5 - Schoonmaakkosten

4.3 - Huisvestingslasten

16

4.4 - Overige lasten

4.4.1.05 - Kopieerkosten

172.944

211.500

194.505

4.4.1.06 - PR / communicatie

637.591

641.000

857.874

4.4.1.07 - Reis- en verblijfkosten

120.382

136.250

209.623

4.4.1.08 - Debiteurenrisico

‑28.105

25.000

61.052

4.4.1.09 - Verzekeringen

128.974

140.000

128.915

4.4.1.10 - Beheerskosten

434.122

405.750

340.452

4.4.1.11 - Doorbelasting beheerskosten MBO

‑19.709

‑32.000

‑31.507

4.4.1.12 - Kantinekosten

163.689

241.500

240.646
3.253.396

4.4.1 - Administratie en beheer

2.953.790

2.957.800

4.4.2.1 - Inventaris

237.998

223.000

224.747

4.4.2.2 - ICT

1.355.805

1.360.200

1.151.315

1.593.803

1.583.200

1.376.062

2.714.525

3.214.186

2.453.330

2.714.525

3.214.186

2.453.330

‑60.000

0

0

‑60.000

0

0

4.4.5.1 - Activiteiten

408.175

694.525

620.872

4.4.5.2 - Excursies

79.499

137.000

619.901

4.4.5.3 - Overige instellingslasten

47.624

0

55.641

535.299

831.525

1.296.414

7.737.417

8.586.711

8.379.201

4.4.2 - Inventaris en apparatuur
4.4.3.1 - Onderwijsmaterialen
4.4.3 - Leer- en hulpmiddelen
4.4.4.1 - Dotatie overige voorzieningen
4.4.4 - Dotatie overige voorzieningen

4.4.5 - Overige lasten
4.4 - Overige lasten

17

06 - Financiële baten & lasten
6.1.1 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

383

5.000

26.511

6.2.1 - Rentelasten en soortgelijke lasten

‑121.223

‑95.500

‑91.561

06 - Financiële baten & lasten

‑120.839

‑90.500

‑65.050

7.1.1 - Vennootschapsbelasting

0

0

32.642

08 - Resultaat deelnemingen

0

0

0

07 - Belastingen
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Accountantshonoraria
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountants honoraria ten laste van
het resultaat gebracht.

in €
Realisatie 2020 Realisatie 2020 Realisatie 2020 Begroting 2020
Astium
BDO
Totaal
Controle jaarrekening en
bekostiging lopend
boekjaar

72600

Controle jaarrekening en
bekostiging vorige
boekjaren
Overige controle
werkzaamheden
Adviesdiensten op
terrein

37632

5000
scaal

Andere niet controle
diensten
Totaal

Realisatie 2019

72600

70.180

37632

43.197

5000

4.356

-

-

3.750

826

826

11.737

78426

37632

116058

100000 133.220

Toelichtingen op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten 2020
Baten
Referentie 10;
Rijksbijdragen
De rijksbijdragen zijn € 2.210K hoger dan begroot door hogere rijksbijdragen als gevolg van leerling groei
vmbo, prijs- en loonbijstellingen en meer nanciering uit samenwerkingsverbanden en corona gerelateerde
subsidies
Referentie 11;
College-, cursus-, les-, en examengelden
De opbrengsten liggen in lijn met de begroting 2020. T.o.v. 2019 is door een gewijzigde systematiek in de
verwerking van cursusgelden een eenmalige meevaller gerealiseerd van circa € 474K.
Referentie 12;
Baten werk in opdracht van derden
De baten zijn € 845K lager dan begroot als gevolg van minder (project-) activiteiten met name als gevolg van
de COVID-19 pandemie.
Referentie 13;
Overige baten
De overige baten zijn circa € 1.426K lager dan begroot door als gevolg van hierboven genoemde redenen.
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Lasten
Referentie 14;
Personeelslasten
De lonen en salarissen zijn circa € 539K hoger dan begroot als gevolg van extra inzet fte’s in het primair
proces en incidentele (externe) personele kosten.
Referentie 15;
Afschrijvingen
De afschrijvingslasten liggen (volledig) in lijn met de begroting.
Referentie 16;
Huisvestingslasten
De huisvestingskosten liggen in lijn met de begroting 2020.
Referentie 17;
Overige lasten
De overige lasten zijn circa € 849K lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder
activiteiten als gevolge van de COVID-19 pandemie.
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C.9 WNT-VERANTWOORDING 2020 ZONE.COLLEGE
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ingegaan. Deze verantwoording is
opgesteld op basis van de volgende op Zone.college van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum
voor het onderwijs, plafond € 201.000.
Zone.college is voorafgaand aan het verslagleggingsjaar ontstaan uit een fusie, derhalve is
het bezoldigingsmaximum in 2020 vastgesteld op klasse E met een maximum van € 170.000. Het individuele
WNT-maximum voor de leden van raad van toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2020 College van Bestuur
Bedragen x € 1

Mevr. K.A.
Pullen

Dhr. W.
Huiskamp

Dhr. R.J. van
Kuilenburg

Functiegegevens

voorzitter

Voorzitter tot 1/5

lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/5 - 31/12

1/1 - 16/09

1/1 - 30/09

1,0 fte

1,0 fte

1,0 fte

ja

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

99.200

96.162

100.765

Beloningen betaalbaar op termijn

13.969

14.724

15.532

Subtotaal

113.169

110.886

116.297

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

113.798

120.765

127.268

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

113.169

110.886

116.297

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Gegevens 2019 College van Bestuur
Bedragen x € 1

Dhr. W. Huiskamp

Dhr. R.J. van Kuilenburg

Functiegegevens

voorzitter

lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0 fte

1,0 fte

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

128.809

129.654

Beloningen betaalbaar op termijn

20.157

20.071

Subtotaal

148.966

149.725

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

152.000

152.000

Bezoldiging

148.966

149.725

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging

1b Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12" is niet
van toepassing.
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1c Toezichthoudende topfunctionarissen.

Gegevens 2020 Raad van Toezicht
Bedragen x € 1

Dhr. J.
Brink

Functiegegevens

Dhr. J.R.
Meesters

Mw. J.
Nuys

Dhr. M.
Geessink

Dhr. I.
Konings

voorzitter

lid

lid

lid

lid

1/1 31/12

1/1 - 31/12

1/1 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging

17.000

14.450

14.450

14.450

14.450

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

25.500

17.000

17.000

17.000

17.000

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging (*)

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

17.000

14.450

14.450

14.450

14.450

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

Gegevens 2019 Raad van Toezicht
Bedragen x € 1

Dhr. J. Brink

Dhr. J.R. Meesters

Mw. J. Nuys

Dhr. M. Geessink

Functiegegevens

voorzitter

lid

lid

lid

Dhr. I. Konings
lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging (*)
Bezoldiging

10.950

7.600

7.600

7.600

7.600

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

22.800

15.200

15.200

15.200

15.200

vz = 15% en lid 10% vh maximum

1d Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder" is niet van toepassing
1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700" is niet van toepassing
1f "Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling van
toepassing is" is niet van toepassing
1g "Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is" is niet van toepassing
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2. Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Dhr. W. Huiskamp

Functiegegevens

voorzitter

Functie(s) bij beëindiging dienstverband

1/1 - 16/09

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0 fte

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2020

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

74.633

Individueel toepasselijk maximum

75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

74.633

Waarvan betaald in 2020

74.633

Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.
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C.10 VERBONDEN PARTIJEN
De aan Zone.college verbonden partijen zijn ingedeeld in de categorieën deelnemingen,
samenwerkingsverbanden, samenwerking onderwijsinstellingen, samenwerking regio, samenwerking
bedrijfsleven en overige. Veel verbonden partijen zijn geen rechtspersoon (RP) of natuurlijk persoon (NP). Met
deze verbonden partijen is de samenwerkingsvorm via onderlinge afspraken (oa) vorm gegeven.
Vanzelfsprekend hebben die geen statutaire zetel.

Deelnemingen
Verbonden partij

Vorm Inhoud verbinding

Transacties
(J/N)

Stichting Groei.zone

RP

Bestuur

Groene Onderwijsdiensten
B.V.

RP

Onderwijs Oost B.V.
CV Beheersmaatschappij
LOC+

Verplichtingen voor de
jaarrekening

Statutaire
zetel

J, zie
Detachering,
jaarrekening diensten

Ja, consolidatie

Lochem

Eigenaar

J, zie
jaarrekening

Ja, consolidatie

Lochem

RP

Dochter van Groene
Onderwijsdiensten B.V.

J, zie
Detachering
jaarrekening

Ja, consolidatie

Lochem

RP

Commanditair Vennoot

J, zie
Huur, kapitaal
jaarrekening + rente

Ja, verwerking deelneming Hardenberg

Bestuur

N

Nee

Stichting Studentenbedrijven RP
Zone.college

Aard v/d
transacties

Zwolle

Samenwerkingsverbanden
Verbonden partij

Vorm Inhoud verbinding

Transacties Aard v/d
Verplichtingen
(J/N)
transacties voor de
jaarrekening

Statutaire
zetel

Coöperatie
RP
Samenwerkingsverband 25-05 U.A.
(Apeldoorn)

Samenwerken, samen uitvoeren
leerlingzorg en (tijdelijke) opvang
leerlingen

J

Zorggelden Nee

Apeldoorn

Samenwerkingsverband VO IJsselVecht (Zwolle)

RP

Samenwerken, samen uitvoeren
leerlingzorg en (tijdelijke) opvang
leerlingen

J

Zorggelden Nee

Zwolle

Stichting Samenwerkingsverband
Regio Almelo VO/VSO

RP

Samenwerken, samen uitvoeren
leerlingzorg en (tijdelijke) opvang
leerlingen

J

Zorggelden Nee

Almelo

Stichting Samenwerkingsverband
Slinge-Berkel Borculo

RP

Samenwerken, samen uitvoeren
leerlingzorg en (tijdelijke) opvang
leerlingen

J

Zorggelden Nee

Borculo

Stichting Samenwerkingsverband
VO 2302 Enschede

RP

Samenwerken, samen uitvoeren
leerlingzorg en (tijdelijke) opvang
leerlingen

J

Zorggelden Nee

Enschede

Vereniging
Samenwerkingsverband VO
Doetinchem en omstreken

RP

Samenwerken, samen uitvoeren
leerlingzorg en (tijdelijke) opvang
leerlingen

J

Zorggelden Nee

Doetinchem

Samenwerking onderwijsinstellingen
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Verbonden partij

Vorm Inhoud verbinding

Transacties Aard v/d
(J/N)
transacties

Verplichtingen voor de Statutaire
jaarrekening
zetel

Connect Groen

OA

Lidmaatschap, bestuurslidmaatschap

N

Nee

n.v.t.

MBO Raad

RP

Lidmaatschap

N

Nee

Woerden

VO raad

RP

Lidmaatschap

N

Nee

Utrecht

Stichting saMBO-ICT RP

Lidmaatschap

N

Nee

Woerden

Stichting
waarborgfonds
MBO

RP

Storgingsverplichting indien eigen vermogen
fonds onder € 9,98 miljoen

N

Nee

Zwolle

Groenpact

OA

Lidmaatschap

N

Nee

n.v.t.

Stichting
Examenservices

RP

Deelnemer, detacherings-overeenkomst

J

Nee

Nieuwegein

Stichting
Kwaliteitsnetwerk
mbo

RP

Deelnemer

N

Nee

Nijmegen

Detachering

Samenwerking regio
Tabel ontbreekt
Verbonden partij

Vorm Inhoud
verbinding

Transacties
(J/N)

Aansluitingsnetwerk
stedendriehoek (ASB)

OA

Lidmaatschap

Aansluitingsnetwerk Twente

OA

Gelders mbo-overleg

OA

Pro jt (aansluitingsnetwerk
Achterhoek)
RegioOpleiders

Aard v/d
transacties

Verplichtingen voor de
jaarrekening

Statutaire
zetel

N

Nee

n.v.t.

Lidmaatschap

N

Nee

n.v.t.

Lidmaatschap

N

Nee

n.v.t.

OA

Lidmaatschap

N

Nee

n.v.t.

RP

Lidmaatschap

N

Nee

Zwolle

Samenwerking bedrijfsleven
Verbonden partij

Vorm Inhoud
verbinding

Transacties
(J/N)

CIV Groen

OA

Deelnemer

Coöperatie Zuivelopleidingen
Nederland

RP

Lidmaatschap

Cooperatie PCPT Oost Nederland

RP

Stichting Groen Grond Infra

RP

Aard v/d
transacties

Verplichtingen voor de
jaarrekening

Statutaire
zetel

N

Nee

n.v.t.

N

Nee

Leeuwarden

Deelnemer

N

Nee

Hengelo

Deelnemer

N

Nee

Nijkerk

Verplichtingen voor de
jaarrekening

Statutaire
zetel

Overige verbonden partijen
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Verbonden partij

Vorm Inhoud
verbinding

Transacties
(J/N)

Aard v/d
transacties

Onderwijsgeschillen

RP

Aansluiting

N

Nee

Utrecht

Stichting Deltaplan
Biodiversiteitsherstel

RP

Partner

N

Nee

Wageningen

C.11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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C.11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Brand in Doetinchem
Op vrijdag 22 januari is als gevolg van een brand in een lokaal in onze vmbo-locatie te Doetinchem, door roeten rookontwikkeling een forse schade ontstaan. Het totale schadebedrag, inclusief opruim- en
herstelwerkzaamheden en tijdelijke huisvesting, kan uitkomen tussen de EUR 4 en 5 miljoen. Naar het zich
laat aanzien zullen de opstal- en inventarisverzekering afdoende dekking bieden om het pand en de
inventaris in de oude staat terug te brengen en alle bijkomende kosten waaronder tijdelijke huisvesting, op te
brengen. Onze polis loopt via makelaar Aon, de verzekeringsexpertise vindt plaats via de rma Lengkeek en
onze belangen worden behartigd door de rma De Raad. Op korte termijn zullen wij een eerste voorschot
gaan ontvangen van de verzekeraar ad EUR 1 mln.
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C.12 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
in €
ACTIVA

31 december 2020

31 december 2019

1.1 - Vaste activa
1.1.2 - Materiële vaste activa
1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen

58.788.340

43.497.156

1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur

5.942.261

5.301.557

1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa

56.912

87.101

1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

41.035

14.377.731

64.828.549

63.263.545

Totaal 1.1.2 - Materiële vaste activa
1.1.3 - Financiële vaste activa
1.1.3.1 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen

‑1.138

212.612

1.1.3.2 - Overige deelnemingen

2.286.510

2.310.660

1.1.3.3 - Vorderingen op groepsmaatschappijen

1.400.000

0

Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa

3.685.372

2.523.272

1.2.2.01 - Debiteuren algemeen

195.082

393.703

1.2.2.04 - Vordering op groepsmaatschappijen

289.114

505.748

1.2 - Vlottende activa
1.2.2 - Vorderingen

1.2.2.10 - Overige vorderingen

1.996.823

1.228.508

1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten

503.975

1.397.774

1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten

2.866

7.175

0

1.433

2.987.860

3.534.339

1.2.2.14 - Te ontvangen interest
Totaal 1.2.2 - Vorderingen
1.2.4 - Liquide middelen
1.2.4.1 - Kasmiddelen

5.382

5.998

1.2.4.2 - Tegoeden op Bankrekeningen

6.566.422

2.268.240

1.2.4.4 - Spaarrekeningen en deposito's

11.319.215

17.362.916

235

2.215

Totaal 1.2.4 - Liquide middelen

17.891.255

19.639.368

TOTAAL ACTIVA

89.393.036

88.960.525

1.2.4.5 - Kruisposten en moneycards
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in €
PASSIVA

31 december 2020

31 december 2019

2.1 - Eigen vermogen
2.1.1.1 - Algemene reserve

43.928.153

43.111.332

2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek

16.000.000

17.200.000

2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat

3.397.223

3.397.223

63.325.376

63.708.555

4.200.610

4.258.733

0

80.000

2.2.3 - Voorziening groot onderhoud

4.317.060

4.318.635

Totaal 2.2 - Voorzieningen

8.517.670

8.657.368

2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL

3.458.333

3.958.333

Totaal 2.3 - Langlopende schulden

3.458.333

3.958.333

Totaal 2.1 - Eigen vermogen
2.2 - Voorzieningen
2.2.1 - Personele voorzieningen
2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten

2.3 - Langlopende schulden
2.3.1 - Schulden aan groepsmaatschappijen LL

2.4 - Kortlopende schulden
2.4.01 - Schulden aan groepsmaatschappijen

992.736

9.116

2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL

500.000

500.000

2.4.08 - Crediteuren

1.355.008

2.933.702

2.4.09 - Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.523.855

2.096.436

2.4.10 - Schulden terzake pensioenen

793.192

636.922

2.4.12 - Overige kortlopende schulden

333.870

555.244

2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, les- en examen

229.746

296.348

2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW / EZ

3.183.549

2.579.973

2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen

1.898.567

617.947

2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen

1.819.612

2.037.729

2.4.18 - Te betalen interest

10.316

4.585

451.205

368.267

Totaal 2.4 - Kortlopende schulden

14.091.657

12.636.270

TOTAAL PASSIVA

89.393.036

88.960.525

2.4.19 - Overige overlopende passiva

Het eigen vermogen van de enkelvoudige jaarrekening wijkt af van het eigen vermogen van de geconsolideerde
jaarrekening door het resultaat van Groei.zone.
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C.13 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN
LASTEN 2020
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C.13 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
in €
Baten

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

03 - Baten
3.1 - Rijksbijdragen
3.1.1 - Rijksbijdrage OCW / EZ

63.628.521

61.883.320

62.659.398

3.1.2 - Overige subsidies OCW / EZ

5.190.990

4.828.596

4.818.713

3.1.3 - Inkomensoverdracht van rijksbijdragen

4.753.477

4.650.532

4.338.840

73.572.987

71.362.448

71.816.951

3.3.1 - Lesgelden sector VO

204.922

251.050

205.845

3.3.2 - Cursusgelden sector MBO

354.704

348.500

704.897

Totaal 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden

559.626

599.550

910.743

Totaal 3.1 - Rijksbijdragen
3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden

3.4 - Baten werk in opdracht van derden
3.4.1 - Contractonderwijs

0

0

0

3.4.5 - Overige baten in opdracht van derden

886.814

493.957

629.659

Totaal 3.4 - Baten werk in opdracht van derden

886.814

493.957

629.659

3.5 - Overige baten
3.5.01 - Opbrengst verhuur
3.5.02 - Detachering personeel
3.5.05 - Ouderbijdragen
3.5.10 - Overige baten
Totaal 3.5 - Overige baten

TOTAAL BATEN

54.743

56.800

53.436

661.603

760.436

1.013.829

47.709

195.000

389.941

381.329

259.110

1.299.013

1.145.384

1.271.346

2.756.220

76.164.811

73.727.300

76.113.573

Lasten
04 - Lasten
4.1 - Personeelslasten

59.582.392

56.681.763

58.211.077

4.2 - Afschrijvingen

3.878.181

3.834.748

3.349.652

4.3 - Huisvestingslasten

5.305.160

5.341.000

5.587.828

4.4 - Overige lasten

7.450.919

8.583.711

8.010.344

76.216.652

74.441.221

75.158.901

‑51.840

‑713.921

954.672

06 - Financiële baten & lasten

‑117.589

‑90.500

‑65.050

RESULTAAT

‑169.429

‑804.421

889.622

TOTAAL LASTEN
SALDO BATEN EN LASTEN
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07 - Belastingen

113

0

0

0

08 - Resultaat deelnemingen

‑213.750

0

‑145.398

RESULTAAT NA BELASTINGEN

‑383.179

‑804.421

744.224

C.14 ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT
2020
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C.14 ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT 2020
in €
31 december 2020

31 december 2019

‑51.840

954.672

0

0

3.878.181

3.349.652

‑139.698

‑224.680

0

0

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Belastingen
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutatie voorzieningen
- mutatie eigen vermogen
Veranderingen in vlottende middelen
- vorderingen
- schulden

‑443.006

516.114

1.445.133

‑629.830

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

4.688.769

3.965.928

383

25.079

110.906

‑86.976

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

111.290

‑61.897

4.800.058

3.904.031

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Investeringen in

‑19.088.530

‑13.678.952

14.416.208

1.374.104

24.150

0

nanciële vaste activa

Desinvesteringen in

nanciële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit

‑12.304.848

nancieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen
Nieuw uitgegeven leningen
A ossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit

nancieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen
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‑4.648.172

0

0

‑1.400.000

0

‑500.000

‑500.000
‑1.900.000

‑500.000

‑1.748.114

‑8.900.818

C.15 TOELICHTING ENKELVOUDIGE BALANS
PER 31 DECEMBER 2020
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C.15 TOELICHTING ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
01- Vaste activa
in €
1.1.2 - M ateriële vaste activa

31 december 2020

1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen
1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur

31 december 2019

58.788.340

43.497.156

5.942.261

5.301.557

1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa

56.912

87.101

1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

41.035

14.377.731

64.828.549

63.263.545

Totaal 1.1.2 - M ateriële vaste activa

Overzicht afschrijvingsgroep en afschrijvingstermijn
Terreinen

n.v.t.

Gebouwen

40
jaar

Gebouwen (semi permanent), machines en installaties, schoolmeubilair,
verbouwing/aanpassing gebouwen, kantoormeubilair, inventaris gymzaal en
overig inventaris

10 of
15
jaar

Gebouwen (noodhuisvesting), audiovisuele middelen, computerapparatuur,
gereedschappen en vervoermiddelen

5 jaar

1.1.3 - Financiële vaste activa

31 december 2020

1.1.3.1 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen

212.612

1.1.3.2 - Overige deelnemingen

2.286.510

2.310.660

1.1.3.3 - Vorderingen op groepsmaatschappijen

1.400.000

0

Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa

3.685.372

2.523.272

Boekwaarde 11-2020
Groene
Onderwijsdiensten BV
LOC+ Hardenberg
Leningen aan
groepsmaatschappijen
Financiële vaste activa
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31 december 2019

‑1.138

212.612

Investeringen en
verstrekte leningen

Desinvestering en
afgeloste leningen

Resultaat
deelnemingen

Boekwaarde 3112-2020

0

0

‑213.750

‑1.138

2.310.660

0

24.150

0

2.286.510

0

1.400.000

0

0

1.400.000

2.523.272

1.400.000

24.150

‑213.750

3.685.372

02 - Vlottende activa
in €
1.5 - Vorderingen

31 december 2020

31 december 2019

1.2.2.01 - Debiteuren algemeen

195.082

1.2.2.04 - Vordering op groepsmaatschappijen

289.114

505.748

1.996.823

1.228.508

503.975

1.397.774

2.866

7.175

0

1.433

2.987.860

3.534.339

Debiteuren

246.495

474.176

Af: voorziening voor oninbaarheid

‑51.413

‑80.472

195.082

393.703

2020

2019

‑80.472

‑39.452

1.2.2.10 - Overige vorderingen
1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten
1.2.2.14 - Te ontvangen interest
Totaal 1.5 - Vorderingen

Verloop voorziening debiteuren
Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Vrijval
Stand per 31 december

393.703

954

20.023

0

‑61.043

28.105

0

‑51.413

‑80.472

De deposito's staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld ter dekking van de uitgestelde investeringen in de
huisvesting.
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03 - Eigen vermogen
in €
03 - Eigen vermogen

31 december 2020

31 december 2019

2.1 - Eigen vermogen
2.1.1.1 - Algemene reserve

43.928.153

43.111.332

2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek

16.000.000

17.200.000

2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat

3.397.223

3.397.223

63.325.376

63.708.555

Totaal 2.1 - Eigen vermogen

Saldo 01-01-2020

Bestemming resultaat

Overige mutaties

Saldo 31-12-2020

2.1.1.1 - Algemene reserve
Algemene reserve

43.111.332

‑383.179

1.200.000

43.928.153

2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve fusie
Bestemmingsreserve risicoreserve krimp
Bestemmingsreserve nwbouw VMBO Dchem

1.200.000

‑1.200.000

10.000.000

0
10.000.000

0

0

Bestemmingsreserve praktijkvz MBO

2.000.000

2.000.000

Bestemmingsreserve passend onderwijs

3.000.000

3.000.000

Bestemmingsreserve calamiteitenreserve

1.000.000

1.000.000

2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsreserve

3.397.223

Lening transactie aandelen Groeipunt BV

0

Ondersteuning Studenten

0
63.708.555
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0

‑1.400.000

1.997.223

1.400.000

1.400.000
0

‑383.179

0

63.325.376

04 - Voorzieningen
in €
2.2 - Voorzieningen

31 december 2020

2.2.1 - Personele voorzieningen

31 december 2019

4.200.610

2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten

4.258.733

0

80.000

2.2.3 - Voorziening groot onderhoud

4.317.060

4.318.635

Totaal 2.2 - Voorzieningen

8.517.670

8.657.368

in €
2.2.1 - Personele
voorzieningen
Voorziening
spaarverlof

Saldo 01- Dotaties Ontrekkingen Vrijval
01-2020
2020
2020
2020

Overige
mutaties
2020

Rente mutatie Saldo 31(discontering) 12-2020

< 1jaar

1 tot 5
jaar

> 5 jaar

32.212

0

0

6.463

0

n.v.t

25.749

25.749

0

0

Voorziening
generatiepact

1.183.865

0

0 279.009

0

0%

904.856

413.288

480.642

10.926

Voorziening
seniorenverlof

1.273.442

0

0 201.479

0

0%

1.071.963

107.260

440.372

524.331

Voorziening verlof
Voorziening
wachtgeld
Voorziening
langdurig zieken
Voorziening
transitievergoeding
Voorziening
ambtsjubilea

22.617

15.688

0

0

0

n.v.t

945.877

494.002

136.121

0

0

0%

38.305

38.305

0

0

1.303.758

537.387

756.401

9.970

88.700

89.576

88.700

0

0

n.v.t

89.576

89.576

0

0

0

63.431

0

0

0

n.v.t

63.431

63.431

0

0

712.019

67.063

76.111

0

0

0%

702.971

72.599

254.152

376.220

4.258.733

729.760

300.931 486.951

0

4.200.610 1.347.595 1.931.567

921.447

80.000

0

20.000

60.000

0

0

4.318.635

669.796

671.371

0

0

4.317.060

992.303 546.951

0

8.517.670

2.2.2 - Voorziening
verlieslatende
contracten
Voorziening SLAR

0

0

0

2.2.3 - Voorziening
groot onderhoud
Voorziening groot
onderhoud

8.657.368 1.399.556

677.926 1.340.712 2.298.422

05 - Langlopende schulden
2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL
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Saldo 01-01-2020 Aangegaan 2020 A ossingen 2020 Saldo 31-12-2020

> 5 jaar

Geldlening A

791.667

100.000

Geldlening B

1.583.333

200.000

1.383.333 1.000.000 383.333

Geldlening C

1.583.333

200.000

1.383.333 1.000.000 383.333

Totaal 2.3 - Langlopende schulden

3.958.333

500.000

3.458.333 2.500.000 958.333

0

691.667

> 1 jaar

500.000 191.667

06 - Kortlopende schulden
06 - Kortlopende schulden

31 december 2020

31 december 2019

2.4 - Kortlopende schulden
2.4.01 - Schulden aan
groepsmaatschappijen

992.736

2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL
2.4.08 - Crediteuren

9.116

500.000

500.000

1.355.008

2.933.702

2.4.09.1 - Loonbelasting en sociale premies

2.500.539

2.078.556

2.4.09.2 - Omzetbelasting

23.316

17.880

2.4.09.3 - Vennootschapsbelasting

0

0

2.4.09 - Belastingen en premies sociale
verzekeringen

2.523.855

2.096.436

2.4.10 - Schulden terzake pensioenen

793.192

636.922

2.4.12 - Overige kortlopende schulden

333.870

555.244

2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, lesen examen

229.746

296.348

2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW / EZ

3.183.549

2.579.973

2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen

1.898.567

617.947

2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen

1.819.612

2.037.729

2.4.18 - Te betalen interest
2.4.19 - Overige overlopende passiva
Totaal 2.4 - Kortlopende schulden

10.316

4.585

451.205

368.267

14.091.657

12.636.270

Voor de speci catie van de geoormerkte en de niet-geoormerkte subsidies OCW en EL&I verwijzen wij naar
model G.
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C.16 TOELICHTING ENKELVOUDIGE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN
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C.16 TOELICHTING ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
in €
Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

63.628.521

61.883.320

62.659.398

5.190.990

4.828.596

2.102.632

0

0

2.716.082

4.753.477

4.650.532

4.338.840

73.572.987

71.362.448

71.816.951

3.3.1 - Lesgelden sector VO

204.922

251.050

205.845

3.3.2 - Cursusgelden sector MBO

354.704

348.500

704.897

Totaal 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden

559.626

599.550

910.743

3.4.5 - Overige baten in opdracht van derden

886.814

493.957

629.659

Totaal 3.4 - Baten werk in opdracht van derden

886.814

493.957

629.659

54.743

56.800

53.436

661.603

760.436

1.013.829

47.709

195.000

389.941

381.329

259.110

1.299.013

1.145.384

1.271.346

2.756.220

Baten
3.1.1.1 - Rijksbijdrage OCW
3.1.2.1 - Overige subsidies OCW
3.1.2.2 - Overige subsidies EZ
3.1.3.1 - Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Totaal 3.1 - Rijksbijdragen
3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden

3.4 - Baten werk in opdracht van derden

3.5 - Overige baten
3.5.01 - Opbrengst verhuur
3.5.02 - Detachering personeel
3.5.05 - Ouderbijdragen
3.5.10 - Overige baten
Totaal 3.5 - Overige baten
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Lasten

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

4.1 - Personeelslasten
4.1.1.1 - Lonen en salarissen

42.424.000

40.508.737

39.118.468

4.1.1.2 - Sociale lasten

5.962.674

5.581.070

5.811.224

4.1.1.5 - Pensioenlasten

6.688.190

6.512.137

6.244.822
51.174.514

4.1.1 - Lonen, salarissen, sociale en pensioenlasten

55.074.864

52.601.944

4.1.2.1 - Dotaties personele voorzieningen

242.809

600.000

383.777

4.1.2.2 - Lasten personeel niet in loondienst

2.760.667

1.709.600

4.093.794

4.1.2.3 - Overige personeelslasten

1.898.864

1.922.718

2.816.742

4.902.340

4.232.318

7.294.312

‑394.813

‑152.500

‑257.749

59.582.392

56.681.763

58.211.077

3.878.181

3.834.748

3.349.652

0

0

0

3.878.181

3.834.748

3.349.652

1.138.332

928.000

1.149.675

78.218

140.000

77.221
711.690

4.1.2 - Overige personele kosten
4.1.3.3 - Overige uitkeringen
4.1 - Personeelslasten

4.2 - Afschrijvingen
Resultaat op desinvesteringen
4.2 - Afschrijvingen

4.3 - Huisvestingslasten
4.3.1 - Huurlasten
4.3.2 - Verzekeringslasten
4.3.3 - Onderhoudslasten (klein onderhoud)

722.564

598.000

4.3.4 - Energie en water

822.569

1.090.000

828.447

1.191.623

1.320.000

1.218.048

4.3.6 - Belastingen en he ngen ter zaken van huisvesting

507.809

450.000

439.811

4.3.7 - Dotatie voorziening onderhoud

669.796

660.000

969.745

4.3.8 - Overige huisvestingslasten

174.249

155.000

193.191

5.305.160

5.341.000

5.587.828

4.4.1.01 - Lidmaatschappen

381.707

243.000

377.534

4.4.1.02 - Advies extern

630.526

708.300

473.457

4.4.1.03 - Uitbestede leerlingen

96.415

137.500

212.479

4.3.5 - Schoonmaakkosten

4.3 - Huisvestingslasten
4.4 - Overige lasten

4.4.1.04 - Accountant

116.058

100.000

129.470

4.4.1.05 - Kopieerkosten

164.781

211.500

192.135

4.4.1.06 - PR / communicatie

609.963

641.000

809.751

4.4.1.07 - Reis- en verblijfkosten

119.945

136.250

206.795

4.4.1.08 - Debiteurenrisico

‑28.105

25.000

61.052

4.4.1.09 - Verzekeringen

119.929

140.000

119.870

4.4.1.10 - Beheerskosten

418.824

390.750

334.181

4.4.1.11 - Doorbelasting beheerskosten MBO

‑19.709

0

‑91.134

4.4.1.12 - Kantinekosten

163.400

241.500

240.188

2.773.733

2.974.800

3.065.779

4.4.2.1 - Inventaris

230.463

223.000

221.016

4.4.2.2 - ICT

1.351.447

1.340.200

1.139.548

1.581.910

1.563.200

1.360.564

2.627.109

3.214.186

2.300.383

4.4.1 - Administratie en beheer

4.4.2 - Inventaris en apparatuur
4.4.3.1 - Onderwijsmaterialen
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Lasten

Realisatie 2020

4.4.3 - Leer- en hulpmiddelen

Begroting 2020

Realisatie 2019

2.627.109

3.214.186

2.300.383

‑60.000

0

0

‑60.000

0

0

4.4.5.1 - Activiteiten

408.175

694.525

620.872

4.4.5.2 - Excursies

72.367

137.000

607.105

4.4.5.3 - Overige instellingslasten

47.624

0

55.641

528.167

831.525

1.283.618

7.450.919

8.583.711

8.010.344

4.4.4.1 - Dotatie overige voorzieningen
4.4.4 - Dotatie overige voorzieningen

4.4.5 - Overige lasten
4.4 - Overige lasten
06 - Financiële baten & lasten
6.1.1 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

3.634

5.000

26.511

6.2.1 - Rentelasten en soortgelijke lasten

‑121.223

‑95.500

‑91.561

06 - Financiële baten & lasten

‑117.589

‑90.500

‑65.050

0

0

0

‑213.750

0

‑145.398

07 - Belastingen
7.1.1 - Vennootschapsbelasting
08 - Resultaat deelnemingen

Accountantshonoraria
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountants honoraria ten laste van
het resultaat gebracht.
Realisatie 2020
Astium
Controle jaarrekening en bekostiging
lopend boekjaar

72.600

Controle jaarrekening en bekostiging
vorige boekjaren
Overige controle werkzaamheden
Andere niet controle diensten
Totaal
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Realisatie
2020 BDO

37.632

Realisatie 2020
Totaal

Begroting
2020

Realisatie
2019

72.600

70.180

37.632

43.197

5.000

5.000

4.356

826

826

11.737

78.426

37.632

116.058

100.000

129.470

C.17 GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON
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C.17 GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON
Bestuursnummer: 40979
Naam instelling: Zone.college
Postadres: Postbus 190,7240 AD Lochem
Bezoekadres: Hoe ingweg 9, 7241 CJ Lochem
Kvk-nr: 09098652
Telefoon: 088-2620282
E-mail: info@zone.college
Internet: www.zone.college
Contactpersoon: Dhr. R. Lie ering
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C.18 MODEL G: VERANTWOORDING SUBSIDIES
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C.18 MODEL G: VERANTWOORDING SUBSIDIES
G.1 VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER
VERREKENINGSCLAUSULE
Omschrijving

Toewijzing

kenmerk

bedrag van
toewijzing

ontvangen t/m
verslagjaar

De prestatie is ultimo
verslagjaar conform de
subdisiebeschikking
geheel uitgevoerd en
afgerond

nog niet
geheel
afgerond

jaar
Aankruisen wat van
toepassing is

Kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 1002075-1
investeringsbudget 2019

2019

€ 2.636.606

€ 2.636.606

Kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 1012683
investeringsbudget 2020

2020

€ 3.207.829

€ 3.207.829

X

Subsidie zij-instroom 2019

962626

2019

€ 40.000

€ 40.000

X

Subsidie zij-instroom 2020

1102723

2020

€ 40.000

€ 40.000

Voorziening leermiddelen
minimagezinnen 2019

1003953

2019

€ 68.580

€ 68.580

Voorziening leermiddelen
minimagezinnen 2020

1088121

2020

€ 69.040

€ 69.040

X

Lerarenbeurs LBV5

804a0-52154

2015

€ 49.873

€ 49.873

X

Lerarenbeurs 2017 BVE

2017/2/538996 2017

€ 36.314

€ 36.314

X
X

X
X

Doorstroomprogramma MBO-HBO 923351
2018

2018

€ 85.370

€ 85.370

Nieuwe Technologie in het
onderwijs

LOF18-0045

2019

€ 51.268

€ 51.268

Practoraat betekenisvolle
leerprocessen

LOF20-0273

2020

€ 25.000

€ 25.000

X

Subsidiereg inhaal en onderst
programma's 2020-2021 MBO

IOP2-40979MBO

2020

€ 116.100

€ 116.100

X

Subsidiereg inhaal en onderst
programma's 2020-2021 VO

IOP2-40979VO

2020

€ 315.000

€ 315.000

X

Subsidie voor studieverlof 2020

1091708

X

2020

€ 29.488

€ 29.488

X

Subsidie voor studieverlof BVE 2019 958700

2019

€ 170.712

€ 170.712

X

Subsidie voor studieverlof 2019

2019

€ 91.806

€ 91.806

X

2020

€ 33.846

€ 33.846

X

€ 7.066.832

€ 7.066.832

958763

Subsidie voor studieverlof BVE 2020 1090562
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X

G.2 VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES DIE VOLLEDIG AAN HET
DOEL/ACTIVITEIT MOETEN WORDEN BESTEED MET VERREKENING
VAN HET EVENTUELE VOORSCHOT
G2-A A opend per ultimo verslagjaar
Omschrijving Toewijzing

kenmerk

Bedrag
Ontvangen
van de
tm vorig
toewijzing verslagjaar

Totale subsidiabele Saldo per 1 Ontvangen Subsidiabele
kosten tm vorig
januari
in
kosten in
verslagjaar
verslagjaar verslagjaar verslagjaar

Saldo per 31
december
verslagjaar

datum
€0

€0

€0

€0

€0

€0

0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

kenmerk
Subsidie RIF MBO
RIF18031, Educating
people foor the future
of smart agri business
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Bedrag
Ontvangen
Totale
Saldo per Ontvangen Subsidiabele Saldo per
van de
tm vorig subsidiabele 1 januari
in
kosten in
31
toewijzing verslagjaar kosten tm
verslagjaar verslagjaar verslagjaar december
vorig
verslagjaar
verslagjaar
datum

1429823 23/10/2018 € 1.051.331

€ 473.099

€ 59.293

€ 413.806

€ 210.266

€ 92.386

531.686

€ 1.051.331

€ 473.099

€ 59.293

€ 413.806

€ 210.266

€ 92.386

€ 531.686

BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht heeft overlegd met het College van Bestuur op 3 februari, 20 april, 2 juni, 30 september
en op 9 december. Daarnaast heeft het CvB vier keer met de Commissie Financiën overlegd en drie keer met
de Commissie Onderwijs. De Commissie Governance heeft diverse gesprekken gevoerd met het College van
Bestuur en de Bestuursleden individueel ten behoeve van de werving en selectie van opvolging voor Willem
Huiskamp (voormalig voorzitter van het College van Bestuur, per 16 september 2020 uit dienst) en Rene van
Kuilenburg (voormalig lid van het College van Bestuur, per 1-10-2020 uit dienst) en het installeren van Karin
Pullen als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (per 1-5-2020)

Overzicht agendapunten RvT-overleggen
Onderwerp

Besluit Goedkeuring
gegeven

Aanpassing statuten Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland

3/feb

Aanpassing statuten Groei.zone

3/feb

Management Letter BDO

Informatie
ontvangen

3/feb

Staking deelname aan haalbaarheidsonderzoek gemeenschappelijk
Campus Almelo

3/feb

Update impact Corona

20/apr

Rapportage Q4 2019

20/apr

Update impact Corona

2/jun

Rapportage Q1 2020

2/jun

Astrium Accountant aanstellen

2/jun

Jaarverslag 2019

2/jun

Canvas business model Groei.zone

2/jun

Updat impact Corona

30/sep

Rapportage Q2 2020

30/sep

Vacaturestelling lid CvB

30/sep

Kaderbrief 2020

30/sep

Strategie huisvesting

30/sep

Fusie Groeipunt en Groei.zone

30/sep

Convenant Innovatiekwartier Zwolle

30/sep

Update impact Corona

9/dec

Herstelonderzoek inspectie

9/dec

Begroting 2021

9/dec

Rapportage Q3 2020

9/dec

Management Letter Astrium Accountants

9/dec

Indeling WNT klasse

9/dec

Business plan Groei.zone

9/dec

BIJLAGE 2: NEVENFUNCTIES TOEZICHTHOUDERS EN BESTUURSLEDEN
Dhr. J. Brink, toezichthouder
Naam organisatie
Jan Brink TCT
Curios BV
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KvK nr.

Functie

73293393 Eigenaar
80796621

Eigenaar

Betaald/niet betaald

Tijdvak 2020

Betaald

01.01- 31.12

Betaald

01.01- 31.12

Metricks VOF

81031882 mede-eigenaar

Betaald

01.12- 31.12

Rode Kruis District IJsselland

40409352 Voorzitter

niet betaald

01.01- 31.12

Stichting Stadsproductie Zwolle

66830273 Voorzitter

niet betaald

01.01- 31.12

Dhr. M. Geessink, toezichthouder
Naam organisatie

KvK nr.

Functie

Betaald/niet betaald

Tijdvak 2020

Maatschap Ros Managementregie

9186626

Directeur

Betaald

01.01- 31.12

Hemstea Wijnen B.V.

9102986

Directeur

Betaald

01.01- 31.12

Hooge Raedt Groep B.V.

50037226

Directeur

Betaald

01.01- 31.12

Hooge Raedt Social Venture B.V.

32124832

Directeur

Betaald

01.01- 31.12

Stichting Cool Classic Challenge

53889029

Voorzitter

Niet betaald

01.01- 31.12

Dhr. I. Konings, toezichthouder
Naam organisatie

KvK nr.

Collegamento

Functie

Betaald/niet betaald

Organisatieadviseur

Betaald

Tijdvak 2020
01.01- 31.12

Dhr. J.R. Meesters, toezichthouder
Naam organisatie

KvK nr.

LTO
Landbouwbedrijf Meesters

1149292

Sectortafel Agro en Food
Etenuitderegio

Functie

Betaald/niet
betaald

Tijdvak
2020

Lid afdelingsbestuur

Niet betaald

01.01- 31.12

Eigenaar

Betaald

01.01- 31.12

Algemeen lid
stuurgroep

Niet betaald

01.01- 31.12

71395415 Mede-eigenaar (0,33%) Betaald

Regio Zwolle Incubator
Living Wave company/MeestersinAgri,
consultancy

1149292

Gemeenteraadslid Meppel

01.01- 31.12

Ingezete

Niet betaald

01.01- 31.12

Eigenaar

Betaald

01.01- 31.12

Raadslid

Betaald

01.01- 31.12

Mw. J. Nuys, toezichthouder
Naam organisatie

KvK nr.

Functie

Betaald/niet betaald Tijdvak 2020

Dairy Data Warehouse 51385309 Head of Global Key Account Management

Betaald

01.01- 31.12

Karin Pullen, Voorzitter College van Bestuur, aangetreden in mei 2020
Naam organisatie

KvK nr.

Functie

Betaald/niet betaald

Tijdvak 2020

KleinGeluk

Voorzitter Raad van Toezicht

Betaald

01.01-31.12

Stichting Ygdrasil

Voorzitter Raad van Toezicht

Betaald

01.01-31.12

Cultura

Voorzitter Raad van Toezicht

Betaald

01.01-31.12

Willem Huiskamp, Voorzitter College van bestuur, afgetreden in 2020
Geen nevenfuncties

Rene van Kuilenburg, lid College van Bestuur, afgetreden in 2020
Naam organisatie
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KvK
nr.

Functie

Betaald/niet
betaald

Tijdvak
2020

Universiteit Twente, Master of Public
Management

Lid Raad van Advies Master of Public
Management

Niet betaald

01.0131.12

Volleybal Vereniging Springendal Set
Up '65

Voorzitter

Niet betaald

01.0131.12

BIJLAGE 3: JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD
Aandachtspunten 2020
Onderwerp

Wat zegt de OR hierover

Proces
Functiewaardering

In het voorjaar is het geharmoniseerde functieboek vastgesteld. Daarna lag de focus op de
invoering ervan onder personeel ondersteunende diensten. Er is afgesproken dat door
deze operatie niemand er in salaris op achteruit gaat. Door de invoering van
zelforganiserende teams in het MBO bestaat de behoefte om voor docenten een andere
systematiek te hanteren. Hiervoor is echter nog geen beleid ontwikkeld.

Harmonisatie
arbeidsvoorwaarden

OR stemt in, maar wijst op goede publicatie van deze regelingen en vraagt duidelijkheid
inzake dienstreizen in relatie tot het begrip standplaats. Het standpunt van de OR luidt:
iedere medewerker heeft één standplaats. Bij werkzaamheden elders wordt een
vergoeding voor dienstreizen betaald.

Consequenties
invoering Wet
Arbeidsmarkt in balans

OR wijst m.n. op de risico’s voor de organisatie wanneer bij benoemingen onvoldoende
aandacht is voor de werkhistorie.

Advies n.a.v. BAC
Voorzitter College van
Bestuur

De OR is door de raad van toezicht betrokken bij het opstellen van de pro elschets en bij
de advisering benoeming van een lid van het College van bestuur. Dit heeft geleid tot een
positief advies op de benoeming van Karin Pullen.

Ophe ng van
Groeipunt BV en
oprichting van de
stichting Groei.Zone

De OR gaf de voorkeur aan het onderbrengen van Groei.zone bij Zone.college. Het bestuur
heeft besloten om een aparte Stichting op te richten.De OR adviseert om de private en
publieke geldstromen strikt gescheiden te houden.

Instemming Reiskosten

Uitdrukkelijke verzoek de Regeling te verduidelijken met een aantal praktische
rekenvoorbeelden

Inventarisatie Open
eindjes Stap2

De fusie is gebaseerd op uitgangspunten die zijn vastgelegd in document Stap 2. De OR wil
dit graag evalueren: wat hebben we kunnen realiseren, wat is anders gelopen dan
verwacht, en wat zouden we, met de kennis van nu, anders doen? Wordt vervolgd in 2021

Online werken met
OR is buiten de Taskforce gehouden. Op advies van de OR is het CvB ertoe over gegaan de
corona: eerst op
OR meer te betrekken in de besluitvorming. De inbreng van de mensen die het werk
afstand, vervolgens
moeten uitvoeren is cruciaal voor het welslagen van de maatregelen.
anderhalvemeterruimte,
ten slotte op afstand
Initiatiefadvies
Taskforce
Nieuw OR-reglement
met mogelijkheid voor
personeel na drie
maanden diensttijd
actief en passief
kiesrecht te gunnen

Aanpassing was op het moment nog niet wettelijk vereist, maar de SER stimuleert al de
toepassing ervan. Met OR verkiezingen in aantocht vindt de OR het belangrijk dat een zo
groot mogelijk deel van de medewerkers actief bij de medezeggenschap wordt betrokken.

Advies Organisatie VMR OR adviseert de VMR zodanig in te richten dat doorstroommogelijkheden worden
gestimuleerd. Werkoverleg dient nadrukkelijker als instrument voor medezeggenschap
worden ingezet.
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Advies Magister.ME

Ter overweging heeft de OR in zijn advies opgenomen: let erop dat de keuze voor
leerplatform niet een obstakel vormt in de doorlopende leerlijnen. Neem de werkvloer
mee in de implementatie van het platform. Draagvlak stimuleert het gebruik ervan. De OR
adviseert CumLaude te evalueren teneinde gerichter te zoeken naar een passend platform.

Initiatiefadvies
CumLaude

OR adviseert CumLaude te evalueren en op basis van de resultaten aan te passen of te
verbeteren. Deze evaluatie is extra relevant nu voor het VMBO voor Magister-ME is
gekozen.

Voorbereiding en
uitvoering ORverkiezingen 08/02/21 –
12/02/21

Er zijn vijf vacatures, waarvan een door een voortijdig aftredend lid, vier vanwege het
verlopen van de zittingstermijn. Uitvoering in 2021

Harmonisatie
arbeidsvoorwaarden:
Reiskosten

OR adviseert nogmaals: publiceer de regeling met de erbij horende rekenvoorbeelden.

Strategisch Beleidsplan
2020 – 2023

De OR adviseert op cruciale ontwikkelingslijnen evaluatiemomenten in te bouwen (PDCAcyclus).

Instemming Fuwa en
Implementatie ervan

Door verschillen tussen de fusiepartners dreigde een grote diversiteit aan functienamen en
inschalingen te ontstaan. Om dit te harmoniseren is dit traject opgestart. Uitgangspunt:
niemand gaat erop achteruit. In voorjaar 2020 is het nieuwe functieboek vastgesteld. Mede
door de Coronacrisis is het uitreiken van de functies aan de medewerkers vertraagd. Voor
het OOP zijn de functies aan het einde van 2020 uitgereikt. De OR heeft een zetel in de
Interne Bezwarencommissie. Vervolg 2021.

Onderwerp

Wat zegt de OR hierover

Advies hGL => intensief Na ampel overleg met een aantal betrokkenen verwijst de OR dit beleidsstuk terug naar de
overleg hGL
tekentafel: de werkvloer dient nadrukkelijker te worden betrekken bij de ontwikkeling en
implementatie. Vervolg in 2021
Advies fusie Groei.zone Positief advies met de volgende aandachtspunten: private en publieke geldstromen strikt
en Groeipunt
gescheiden houden; aandacht voor medezeggenschap personeel; beleidsontwikkeling op
professionalisering van personeel in de Zone.academie.
Instemming
Examenreglement
vmbo-hgl-vmr

Instemming met als adviespunten: pas de stijl van de tekst aan. Met name de verwijzingen
naar de wet maken dat ouders en deelnemers moeite hebben hun rechten en plichten
eruit te halen.

Evaluatie Functionaris
AVG

Ter kennisname. Deze functie is naar tevredenheid van de OR geëvalueerd en kan worden
gecontinueerd.

Installatie werkgroep
Fuwa

OR is hierbij goed meegenomen in de beleidsontwikkeling en -uitvoering

Voorbereiding Overleg
Instemming op
hoofdlijnen van de
begroting

Instemming gegeven met het advies voorzichtig te zijn als het gaat om de inzet van
incidentele inkomsten (projectgelden) voor structurele uitgavenposten te gebruiken.

Rapport vierjaarlijks
onderzoek door de
onderwijsinspectie

Ter kennisname. De directeur mbo is gevraagd naar de stand van zaken

Instemming draagplicht Het is goed dat deze maatregel langs de OR is gegaan, daar ARBO in het DNA van de OR zit.
mondkapje
Initiatiefvoorstel Pro el OR heeft m.n. onderwijsbeleid en relatie met de groene sector als voorwaarden in de
Lid CvB
werving en selectie gesteld.
Behandeling
Strategische
huisvestingsagenda
2020 - 2030

Ter kennisname. De OR wil de Strategische huisvestingsagenda 2020 - 2030 en de
evaluatiedatum ervan graag agenderen!

BIJLAGE 4: CENTRALE STUDENTENRAAD MBO
Overleg
De centrale studentenraad heeft in 2020 zeven keer overlegd. Vanzelfsprekend heeft vanaf maart Corona
altijd boven aan de agenda gestaan. Enerzijds om ervaringen met elkaar en het College van Bestuur te delen.
Anderzijds om af te stemmen over ingrijpende maatregelen als gevolg van Corona, zoals het gebruik van
mondkapjes.
Naast Corona zijn de volgende onderwerpen besproken:
De resultaten van de Job-monitor 2020.
Oprichting Studenten Service Punten op locaties.
Nakijktermijnen. De studentenraad heeft geadviseerd eenduidige termijnen te hanteren.
Begroting 2021. De studentenraad heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting 2021

Samenstelling
De centrale studentenraad bestaat uit 3 personen:
Anouk Hannink
Bobby Knopjes
Kay de Bruin
Eind 2020 is een start gemaakt met het werven van nieuwe leden en het versterken van de deelraden op
locaties.
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BIJLAGE 5: OUDER BESTUUR COMMISSIES
De dialoog met ouders vindt op twee niveaus plaats. Op elke locatie wordt de dialoog gevoerd met een
Ouder Advies Commissie. Op bestuursniveau vindt de dialoog plaats met een Ouder Bestuur Commissie
Financiën en met een Ouder Bestuur Commissie Onderwijs.

Ouder Bestuur Commissie Onderwijs
Naam

Locatie

Janine Poliste

Enschede

Kay Beumers

Enschede

Marieke de Haan

Borculo

Peter de Zeeuw

Twello

Simone Arentz

Doetinchem

Bianca Sluijer

Almelo

Irna Koot

Zwolle

Tamara Donkers

Doetinchem

Ouder Bestuur Commissie Financien
Naam

Locatie

Henk Alberts

Enschede

Annie Harmsen

Borculo

Daan Bekhuis

Twello

Mark Barenbrug

Doetinchem

Janny Veneman

Almelo

In het gesprek met de Commissie Onderwijs was vanzelfsprekend Corona het belangrijkste agendapunt. Met
de Commissie Financiën is het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 doorgenomen. Zij hebben gezamenlijk
met de Ondernemingsraad en Studentenraad ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting.

BIJLAGE 6: PERSONEELSGEGEVENS
Strategisch personeelsbeleid
Medewerkers zijn de sleutel tot het succes van onze organisatie; de kwaliteit van onze medewerkers bepaalt
de kwaliteit van ons onderwijs. Wij gunnen onze studenten topdocenten met diverse achtergronden die
samen Groots Groen Onderwijs bieden. Nieuwsgierige bevlogen mensen die het beste voor hebben met onze
studenten en leerlingen en eigenaarschap tonen, onder andere op het gebied van de eigen ontwikkeling. We
gaan onze medewerkers helpen ‘top-medewerkers’ te worden én te blijven. Vanzelfsprekend kan dat alleen
als Zone.college een aantrekkelijke werkgever is. Daartoe bieden wij onze werknemers leidinggevenden die
inspireren en een voorbeeldfunctie vervullen. Maar ook faciliteren wij medewerkers optimaal in hun
ontwikkeling en bieden we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. En daarmee zijn wij ook in staat top
werknemers aan te trekken.
Vanuit dit perspectief hebben wij in 2020 hard gewerkt aan het vorm geven van het (strategisch) HRM-beleid
voor 2020 - 2024. In dit beleidsplan staan onze visie, missie, kernwaarden, doelen en ambities beschreven en
wat dit vraagt van onze medewerkers, onze werkomgeving en van de organisatie als werkgever. We hebben
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een route uitgestippeld hoe wij met onze medewerkers onze doelen en ambities willen gaan realiseren.
Vanuit HRM-beleid geven directies en leidinggevenden uitvoering aan het personeelsbeleid op hun scholen in
samenspraak met hun medewerkers.

Onderwijs Oost b.v.
De afgelopen jaren heeft Zone.college gebruik gemaakt van de diensten van Oost b.v. Deze bv
(oprichtingsdatum 9 juli 2012) is 100% dochter van Groene Onderwijsdiensten BV en werkte uitsluitend voor
Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. In deze bv werden medewerkers aangesteld en gedetacheerd bij
Zone.college voor wie op termijn (nog) geen vaste reguliere formatieplaats kon worden gerealiseerd. Als
gevolg van de wet WAB, waarin er geen verschillen meer zijn tussen een ingeleende (payroll) medewerker en
een medewerker in loondienst, heeft er in 2020 geen instroom meer in deze bv plaats gevonden en is de
bv afgebouwd. Dat heeft tot gevolg dat nieuwe medewerkers vanaf 2020 worden aangesteld middels een
uitzendbureau dan wel in loondienst.

Verdeling docenten over salarisschalen
In 2020 is het aantal LC en LD docenten (in aantallen fte) ten opzichte van 2018 en 2019 gedaald binnen de
stichting. Dit is te verklaren doordat er meer LB docenten in vaste dienst zijn getreden en er een aantal LC en
LD docenten uit dienst of met pensioen zijn gegaan.

Verdeling docenten over salarisschalen in procenten
Salarisschaal

2018

2019

2020

Docent LB

79%

81%

86%

Docent LC

20%

18%

13%

Docent LD

1%

1%

1%

2018

2019

2020

Docent LB

336

348

457

Docent LC

83

78

73

Docent LD

6

6

3

Verdeling docenten over salarisschalen in aantallen
Salarisschaal

Beleid inzake beheersing uitkeringen na ontslag
Zone.college voert een stringent beleid omtrent de beheersing van uitkeringslasten na ontslag. Hiervoor is
een voorziening wachtgeld getro en en daarnaast wordt door HRM nauw samengewerkt met externe
partners om de kosten voor uitkeringslasten zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast streven wij het doel na
om uitkeringsgerechtigden, eventueel met de juiste ondersteuning, zo spoedig mogelijk aan een nieuwe
baan te helpen.

Wet Evenredige Verantwoording (WEV) vrouwen in leidinggevende functies
In het managementteam zijn vier vrouwelijke locatiedirecteuren/portefeuillehouders (36% van het totaal)
vertegenwoordigd. In de onderstaande tabel wordt de man-vrouw verhouding op alle leidinggevende functies
gepresenteerd.
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Verhouding mannen-vrouwen in leidinggevende functies
Functie

Man

Vrouw

Directeur/Portefeuillehouder

62%

38%

Teamleider

59%

41%

Stafhoofd

67%

33%

Coordinator Onderwijsservices

38%

63%

100%

0%

Hoofdconcierge

Lerarenbeurs
Docenten die een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelorsdiploma als leraar in het hbo hebben
konden in het verleden een lerarenbeurs aanvragen voor een aanvullende bachelor of master opleiding. In
2020 is door het ministerie van OCW het budget voor de Lerarenbeurs tijdelijk verlaagd. Reden hiervoor is
dat er door OCW middelen uit de Lerarenbeurs verschoven zijn ten behoeve van een bredere bestrijding van
het lerarentekort. Door deze beleidskeuze hebben dit jaar geen docenten van het Zone.college een nieuwe
lerarenbeurs toegekend gekregen.

Werkdrukplan
Op 1 juli 2019 is een werkdrukplan met instemming van de OR vastgesteld binnen de organisatie. Bij het
maken van het plan heeft de werkgroep Werkgeluk (met een vertegenwoordiging van docenten,
ondersteuners, OR en leidinggevenden) gefungeerd als denktank. In verschillende bijeenkomsten en met
uitkomsten van het MTO is een handreiking opgesteld waarmee medewerkers en leidinggevenden zelf, in
hun team en op hun locatie aan de slag kunnen om werkdruk te verlagen en werkgeluk te vergroten. In 2020
is het plan geëvalueerd en het is goed te zien dat op de locaties verbeteracties zijn ondernomen. Daarnaast
zijn er vanuit de evaluatie een vooral op het gebied van HR een aantal actiepunten gekomen die in 2021
zullen worden opgepakt. Denk hierbij aan het uitrollen van het nieuwe functieboek, gericht opleidingsaanbod
vanuit de Zone.academie.

Taakbelastingsbeleid
Binnen het strategisch personeelsbeleid is uitgebreid aandacht voor taakbesteding en taakbelasting van de
medewerkers. Door inzet van instrumenten zoals het georganiseerde werkoverleg binnen team wordt actief
sturing gegeven aan een evenredige taakbelasting.
Het Generatiepact is op 1 januari 2017 in werking getreden is op 1 april 2020 de nitief beëindigd. Zoals reeds
vorig jaar in het jaarverslag aangegeven zijn de beoogde doelstellingen van de regeling niet volledig zijn
behaald. Aandacht voor het onderwerp blijft uiteraard nodig. Daarom heeft het College van Bestuur de
afdeling HR de opdracht gegeven te kijken naar een alternatieve generatie-neutrale regeling die valt binnen
het kader van het vitaliteitsbeleid.

Participatiewet
Op 1 januari 2015 is - als gevolg van de afspraken uit het Sociaal Akkoord in 2013 - de Participatiewet van
kracht geworden, om voor mensen met een arbeidsbeperking banen beschikbaar te stellen om doorstroom
naar een reguliere baan te bevorderen. De doelstelling die vanuit het UWV is opgelegd is het realiseren van
17 banen (van 25,5 uur). Op dit moment zijn er 4 banen binnen Zone.college gerealiseerd.
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BIJLAGE 7: EXAMENVERSLAG MBO 2018-2019
Examenorganisatie
Zone.college heeft de organisatie van de examinering zodanig ingericht dat de kwaliteitsdoelstellingen van
Zone.college ten aanzien van de examinering kunnen worden verwezenlijkt en dat wordt voldaan aan de
wettelijke eisen. Hiertoe heeft het bevoegd gezag van Zone.college examencommissies ingesteld met
vastgestelde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de organisatie en het afnemen van de
examens voor alle door Zone.college verzorgde opleidingen. Eindverantwoordelijke voor het proces van
examinering is het bevoegd gezag. In de examenstructuur bij Zone.college zijn voor het mbo te
onderscheiden:
het College van Bestuur (CvB) als bevoegd gezag;
de Examencommissie mbo, ondersteund door een Werkgroep Examinering mbo (WEM),
productauditoren (inhoudelijke vaststellers) en het Examenbureau mbo;
een Commissie van Beroep voor de examens.
Om de kwaliteit van de examencyclus te waarborgen is geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van
iedereen die hierin een rol speelt.

Valide examinering
Voor de instellingsexamens worden valide exameninstrumenten ingezet, die afgenomen worden in de
voorgeschreven examenomstandigheden. De examenproducten die wij in het schooljaar 2019-2020 hebben
ingezet voor het examineren van het beroepsspeci eke deel in de mbo-opleidingen, zijn ingekocht bij de
Groene Norm. Voor het examineren van de generieke taal- en rekeneisen hebben we examens ingekocht bij
ICE. In enkele uitzonderingsgevallen is geëxamineerd met examens die binnen Zone.college ontwikkeld zijn.
Het betreft hier examens die afgenomen zijn van kandidaten in de Beroepsgerichte Kwali catie Structuur
(BKS) en examens voor de keuzedelen. De (overgangsperiode voor de) valideringsroute voor het ontwikkelen
van examens volgens de collectieve afspraken in de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), is
op deze examens nog niet van toepassing.
De examenprogramma’s en (ingekochte) producten zijn vastgesteld conform de richtlijnen in onze procedure
‘Construeren en vaststellen examenprogramma’. Voor de Centraal Ontwikkelde Examens (COE’s) Taal en
Rekenen zijn procedures en instructies vastgesteld voor de afname en de logistieke processen rond die
afname.

Resultaten beroepsspeci eke examens
Bij de afname van de beroepsspeci eke examens worden de kerntaken van de kwali catie beoordeeld. Deze
examens zijn in de digitale examentool van de Groene Norm beoordeeld. Van deze examens wordt in de
volgende tabel weergegeven hoe vaak het eindoordeel van een kerntaak (evt. na herkansing) met een goed,
voldoende of onvoldoende is beoordeeld.

Resultaten beroepsspeci eke examens
Totaal aantal beoordelingen

goed
1708

139

485

voldoende
1179

onvoldoende
44

Resultaten centrale examens taal en rekenen
In onderstaande tabel staan de resultaten voor Nederlandse taal en Rekenen in het schooljaar 2019-2020 die
we met de examensoftware Facet hebben afgenomen. Hieruit valt op dat onze kandidaten voor Engels B1
duidelijk onder het landelijk gemiddelde zitten, maar daarentegen de kandidaten voor Engels B2 hoger
scoren dan het landelijk gemiddelde. Nog een kanttekening is dat veel onvoldoendes na 1 of 2 herkansingen
zijn omgezet in voldoendes.

Resultaten centrale examens taal en rekenen
Mbo
Vak
niveau

aantal
gemiddeld percentage gemiddelde score
kandidaten
voldoendes Zon.college

2 en 3 Nederlands
2F

gemiddelde afwijking
score
t.v.
landelijk
landelijke
score (- is
onder
gemiddeld)

596

6,8

89%

63

62,8

0,40%

2 Rekenen
2A

18

5,8

78% Voor deze examenvarianten
publiceert het college voor
toetsen en examens geen
vaardigheidsscores

2 en 3 Rekenen
2F

732

5,5

47%

40,7

4,20%

2 en 3 Rekenen
2ER

11

4,6

45% Voor deze examenvarianten
publiceert het college voor
toetsen en examens geen
vaardigheidsscores

4 Nederlands
3F

487

5,8

63%

49,7

49,5

0,50%

4 Rekenen
3F

545

5,3

39%

42,4

39,2

8,30%

4 Engels B1

464

4 Engels B2

65

7,3

87%

492,6

512,2

‑3,80%

7,2

94%

612,1

558,4

9,60%

42,4

Opmerkelijke zaken
Het beleidsdocument ‘Uitvoering examinering mbo tijdens Corona’ is vastgesteld door bevoegd gezag.
Aanpassingen in de (uitvoering) van de examinering t.g.v. COVID-19 zijn goedgekeurd door de
examencommissie.
Van het totale aantal van 905 gediplomeerden, hadden 38 kandidaten niet voldaan aan de
keuzedeelverplichting. Doordat dit het gevolg was van COVID-19 kwamen deze kandidaten wel in
aanmerking voor een diploma.
Per 1 oktober 2020 waren 3 kandidaten nog niet geslaagd als gevolg van de situatie door COVID-19.
Er zijn in dit schooljaar 7 bezwaarschriften ingediend en afgehandeld door de examencommissie. Geen
enkele kandidaat is na afhandeling van het bezwaar in beroep gegaan.

BIJLAGE 8: RISICO-CONTROLMATRIX
De risico control matrix is een overzicht waarbij inzichtelijk wordt gemaakt:
Welke (top)risico’s we lopen op (sturings)aspecten te weten klant, onderwijs, personeel en
middelen/budget;
Welke beheersmaatregelen genomen zijn, gecategoriseerd naar de vier onderscheiden
(sturings)aspecten;
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Op welke risico’s een beheersmaatregel impact heeft.
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BIJLAGE 9: NOTITIE HELDERHEID
Om de doelmatige en rechtmatige besteding van de rijksbijdrage te ondersteunen nemen we in deze bijlage
een toelichting op over de onderwerpen die in de Notitie Helderheid 2004 zijn vermeld.
Thema 1: Uitbesteding
Wij hebben 22 uitbestedingen gerapporteerd die voldoen aan de gestelde eisen. Dit is aantoonbaar middels
afgesloten contracten. Het betreft de uitbestedingen aan de volgende instellingen:
Attendiz, locatie Het Fundament
Attendiz, locatie onderwijscentrum Het Roessingh
Boerderij de Huppe
Graafschap College Sector Educatie & Participatie
Hoeve op Vollenhof
Ivio School
Kwaliteitsrijke zorg
MaxX Onderwijs
St. Carmelcollege, Etty Hillesum Lyceum
Stayble
SWV 23-01 Passend Onderwijs VO Regio Almelo
SWV VO 2505
Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten
Zone.college investeert geen publieke middelen in private activiteiten.
Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen
Indien studenten vrijstellingen krijgen dan is de regel dat de onderwijstijd alternatief wordt ingevuld. In
incidentele gevallen wordt, als gevolg van persoonlijke omstandigheden, de onderwijstijd niet geheel
gerealiseerd; in die gevallen is altijd overleg met leerplicht resp. het RMC.
Thema 4: Les- en cursusgelden niet betaald door deelnemer zelf
Wij maken geen gebruik van een fonds om les- en cursusgeld voor deelnemers te vergoeden. Wij hebben
voor geen enkele deelnemer meer dan één keer les- en/of cursusgeld in rekening gebracht.
Thema 5: In- en uitschrijven van deelnemers
Deelnemers die uitstromen tussen de eerste en tweede teldatum Uitstroom tussen 01/10/2019 en
01/02/2020
vmbo mbo Totaal
Uitval met diploma

0

20

20

Uitval zonder diploma

17

94

111

Totaal

17

114

131

Redenen van vertrek
Geogra sche afstand, verhuizing, ziekte, overlijden
Onbekend
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2

3

5

16

16

Persoonsgebonden, geen invloed

34

34

Persoonsgebonden, geen invloed wel opvang

5

5

Geen uitval

3

3

School gebonden redenen: inhoud, vormgeving opleiding,
relatie docenten

6

6

Arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren

1

1

Situatie op de arbeidsmarkt, BPV-markt, ontslag, indienst bij
BPV

2

2

Sociaal-emotioneel, leervermogen, psychische stoornis,
thuissituatie

6

6

Verkeerde studie, beroepskeuze

15

18

33

Totaal

17

94

111

Thema 6: De deelnemers volgt een andere opleiding dan waarvoor hij/zij ingeschreven is.
Verandering

Aantal
deelnemers
2019/2020

Van leerweg vmbo

27

Van leerweg mbo

27

Van opleidingscluster (wereld)

40

Van niveau

99

In 2020 zijn 998 mbo-diploma's uitgereikt. Per deelnemer is maximaal één diploma uitgereikt. 9
Kandidaten ontvingen aanvullend op hun diploma een certi caat.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven.
Binnen Zone.college worden uitsluitend reguliere opleidingen verzorgd.
Thema 8: Buitenlandse deelnemers
Wij hebben geen buitenlandse deelnemers gerapporteerd.

BIJLAGE 10: KWALITEITSAGENDA, VERANTWOORDING VOORTGANG
Inleiding
Paragraaf B.3.3. van het jaarverslag 2020 beschrijft op hoofdlijnen de voortgang in de jaren 2019 en 2020
van de implementatie van de Kwaliteitsagenda. In die paragraaf is onder andere de onderstaande tabel
opgenomen over de voortgang. Deze bijlage geeft van de voortgang een gedetailleerde beschrijving.

Leeswijzer
De Kwaliteitsagenda bevat 21 maatregelen. Elke maatregel wordt in dit document apart beschreven op de
volgende aspecten:
De stand van zaken: een beschrijving op hoofdlijnen van de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2019 en
2020. De beschrijving van activiteiten is geordend naar de doelen die aan de maatregel ten grondslag
liggen.
De verwachting ten aanzien van de doelen: een vooruitblik op het al dan niet behalen van de beoogde
doelen die ten grondslag liggen aan de maatregel.
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De verwachting ten aanzien van uitvoering van de maatregel: een vooruitblik op de stappen die nog
volgen bij de uitvoering van de maatregel.
In de laatste paragraaf wordt de realisatie van de indicatieve begroting weergegeven, inclusief een
toelichting.
Nr. Werkveld
1 Bloem

Maatregel

Voortgang ligt voor Voortgang ligt
op schema
op schema

Opleiding herinrichten met een
speci eke hotspot

x

2 Dierverzorging N4 Dierverzorging naar een
hoger plan brengen
3 Dierverzorging Praktijklocaties uitbreiden

Voortgang ligt achter
op schema

x
x

4 Dierverzorging Aanbod softskills versterken

x

5 Groen

Uitbreiden entree- en N2opleiding

x

6 Groen

Bijscholen Waterschappen

7 Groen

Hotspot groen creëren

x

8 Groen

Opzetten Urban Green

x

9 GGI

Herbezinning opleidingslocaties

x

10 GGI

Opleidingsprogramma
vernieuwen

x

11 GGI

Bij- en nascholingsprogramma

12 Paard

Bij- en nascholingsprogramma

13 Paard

Maatwerk

x

x
x
x

14 Paraveterinair Internationalisering
15 Paraveterinair Honoursprogramma

x
x

16 Teelt

Vernieuwing aanbod

17 Veehouderij

Leren in de praktijk

x

x

18 Veehouderij

Praktijklocaties en docenten

x

19 Voeding

Praktijklocatie

x

20 Voeding

N4 Voeding & voorlichting
ontwikkelen

x

21 Organisatie
breed

Professionalisering docenten

x

Maatregel 1: Bloem, opleiding herinrichten met een speci eke locatie (hotspot)
Stand van zaken
Doel 1: Stabiele en toonaangevende opleiding voor professionals in binnengroen
Het herinrichtingsplan is gemaakt. In het schooljaar 2020-2021 is klas 1 gestart met de opleiding nieuwe stijl.
Vanaf schooljaar 2021-2022 volgt klas 2 de opleiding nieuwe stijl en in de jaren daarna klas 3. Vanaf
schooljaar 2023-2024 hebben alle drie klassen minimaal een jaar volgens de nieuwe opzet gedraaid en kan
worden gesproken van een stabiele opleiding.
Doel 2: Betere afstemming tussen niveaus van de opleiding
In het herinrichtingsplan is het onderscheid tussen de eindniveaus aangescherpt en zijn verschillende
niveaus in een groep opgenomen. Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt volgens deze opzet gewerkt. Uit
tussentijdse evaluaties, inclusief studentarena’s, blijkt dat het verschil tussen N2 en N3 scherper is geworden.
Het verschil tussen N3 en N4 is nog onvoldoende scherp.
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Doel 3: Goede aansluiting bij de werkpraktijk
Bij het maken van het maken van het herinrichtingsplan zijn het bedrijfsleven, oud-studenten bloem,
docenten van andere scholen en de brancheorganisatie VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers) betrokken. In
het schooljaar 2020-2021 hebben bijna twintig bedrijven (waaronder Bloesembar, Klavertje Vijf,
Foodatelier/Digital Chef, Planting Power, Studio Carolijn Slottje, Slow Flowers Nederland en Floral Touch) een
bijdrage geleverd aan de praktijklessen. Deze inzet bestond uit
Doel 4: Doelmatige benutting van locaties
De opleiding werd verzorgd vanuit de locaties Zwolle, Almelo en Doetinchem. Vanaf schooljaar 2021-2022
wordt de opleiding alleen nog verzorgd vanuit de locatie Zwolle. De vrijgevallen ruimtes in Doetinchem en
Almelo worden gebruikt voor andere opleidingen.

Verwachting ten aanzien van doelen
We gaan uit van een groeiscenario naar in totaal vierhonderd studenten (studenten N2, N3 en N4,
buitenlandse studenten en volwassenen). Om dit doel te realiseren hebben we meer tijd nodig dan de looptijd
van de Kwaliteitsagenda.
Uit feedback van studenten en bedrijven blijkt dat we op de goede weg zijn. Studenten geven wel aan dat ze
nog moeten wennen aan de verbreding van het vakgebied. Bedrijven laten hun waardering blijken door aan
te geven zich blijvend te willen binden aan deze opleiding. Ook de branchevereniging (VBW) is tevreden over
de koers die we varen en heeft dit gewaardeerd met het keurmerk Floral Education Centre.

Verwachting ten aanzien van uitvoering van de maatregel
Het herinrichten van de opleiding en met een speci eke locatie verloopt volgens planning. We vervolgen de
ingeslagen weg met de volgende ambities:
Doorontwikkelen van de opleiding tot een stabiele topopleiding;
De scheiding tussen N4 en N3 aanscherpen;
Uitbreiding van het aantal aangesloten bedrijven, praktijklocaties en vakdocenten uit de praktijk;
De inrichting van locatie Zwolle beter laten aansluiten op de praktijk.

Maatregel 2: Samen met Hogeschool van Hall Larenstein het aanbod van
Dierverzorging niveau 4 naar een hoger plan brengen
Stand van zaken
Doel 1: Minder uitval mbo-doorstromers eerste jaar hbo.
In samenspraak met Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) is besloten dat het ontwikkelen van een
Associate degree (Ad) Diermanagement de beste manier is om de uitval te verminderen. Op dit moment
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Ad. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt de Ad Diermanagement
aangeboden op locatie Velp van HVHL. Drie docenten Zone.college ontwikkelen mee aan de Ad.
Daarnaast is er een eerste contact geweest tussen docenten van de verschillende niveau-4-teams
Dierverzorging en een manager en docent van HVHL Leeuwarden. Dit contact ging over het nader tot elkaar
komen in de opleiding. HVHL is het curriculum aan het wijzigen en deelt dit. Zone.college-docenten geven een
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inkijk in het mbo-curriculum.
Er wordt gezamenlijk gedacht over inbedden van de doorstroom bij Zone.college. Ideeën zijn: aansluiten bij
bestaand keuzedeel, bij het vak verbreden en verdiepen challenge weken, doorstroomweek, inzet op open
dagen, meeloopdagen en doorstroom onderzoek. Vervolg is dat er eerst wordt gekeken naar het brede mbohbo-doorstroomonderzoeksplan van Zone.college. Dit plan is in concept en ligt bij het MT ter goedkeuring. Als
dit helder is, is er opnieuw contact tussen Zone.college-collega’s en HVHL.

Verwachting ten aanzien van doelen
We hebben ons ten doel gesteld de uitval van onze mbo-studenten in het eerste leerjaar hbo met 50% te
reduceren. Het e ect van de inzet van het Ad Diermanagement op de uitval is niet eerder meetbaar dan in
zomer 2023. Het mbo-hbo-doorstroomonderzoeksplan wordt voor de zomer van 2021 goedgekeurd en het
onderzoek zal eind 2021 worden uitgevoerd.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De uitvoering van de maatregel loopt achter op schema. Het proces van accreditering van de Ad door HVHL
vraagt meer tijd was voorzien. De vertraging leidt niet tot andere keuzes. We blijven samen met HVHL
werken aan minder uitval van mbo-doorstromers in het eerste jaar.

Maatregel 3: Praktijklocaties Dierverzorging uitbreiden op alle mbo-locaties van
Zone.college
Stand van zaken
Doel 1: Meer onderwijs in en met de praktijk en minder] (alleen) theorie. Daardoor betere intrinsieke
motivatie van de studenten en betere aansluiting op de arbeidsmarkt
Op alle vijf locaties zijn met kinderboerderijen/asielen/dierenpensions afspraken gemaakt over
samenwerking. Op de bedrijven krijgen leerlingen les in een praktijkomgeving, waarbij tevens theorie aan de
orde komt. Variërend per locatie en klas krijgen studenten gemiddeld een dagdeel per week les op een
praktijklocatie. Er kan zowel gewerkt worden met docenten van Zone.college als met externe vakspecialisten
die lessen verzorgen op hun locatie.
Periodiek vinden studentarena’s plaats. Daaruit blijkt dat studenten de lessen in de praktijk erg waarderen.
Regelmatig geven studenten aan dat ze graag meer praktijkles willen.
In hoeverre deze maatregel heeft geleid tot een betere plek op de arbeidsmarkt, kan worden gemeten nadat
voldoende studenten deze vorm van opleiden hebben afgerond. Daarvan is voor het eerst sprake in januari
2022.
Doel 2: Minder kosten aan opzet, beheer en bij-de-tijd houden van eigen opstallen
De opleiding in Twello is verhuisd naar Deventer. Omdat het praktijkdeel in Deventer is verhuisd naar een
kinderboerderij, is de dierenopstal niet meeverhuisd naar Deventer en opgeheven.
In Doetinchem heeft het leren in de praktijk ervoor gezorgd dat studenten lessen over de grote dieren volgen
op de nabijgelegen kinderboerderij. Op school zijn enkel wat kleine gezelschapsdieren en enkele herpeten
aanwezig. Ook in Zwolle worden enkel kleinere gezelschapsdieren gehouden en worden lessen rondom
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productiedieren en andere grote diersoorten extern aangeboden. Dit in samenwerking met het vmbo, dat
ook gebruikmaakt van de dierverblijven. In Almelo wordt de opstal samen met het vmbo gebruikt en
onderhouden. In Hardenberg is gesneden in de hoeveelheid dieren op school en wordt het dierbestand een
dezer dagen overgedragen aan het vmbo.
Doel 3: Goed bereikbaar onderwijs, thuisnabij
Alle praktijklocaties waarmee wordt samengewerkt liggen in de regio van onze scholen en zijn daarmee goed
bereikbaar. Als de bereikbaarheid lastig is, wordt gebruik gemaakt van busjes om de studenten op de locatie
te krijgen.

Verwachting ten aanzien van doelen
Doordat we op elke locatie samenwerken met kinderboerderijen/asielen/dierenpensions is het doel
‘Aansluiting bij de praktijk’ bereikt. Het e ect op baankansen wordt gemeten vanaf januari 2022. De doelen
‘Minder kosten aan opstallen’ en ‘Goed bereikbaar onderwijs’ hebben we in de Kwaliteitsagenda niet
gekwanti ceerd in meetbare resultaten. Alle signalen die tot op heden zijn verzameld over de
studenttevredenheid en minder kosten aan opstallen, wijzen erop dat dit een goede richting is.
Ons doel om uitstroomrichtingen vorm te geven voor studenten in de derde jaar, is in een ander daglicht
komen te staan. Het kwali catiedossier wordt aangepast als gevolg van het onderzoek door de
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wij vormen een groep van docenten en
vertegenwoordigers van bedrijven die de impact van het nieuwe kwali catiedossier en de inzet op softskills
verder vertalen naar de opleiding.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De uitvoering van de maatregel loopt op schema. Elke locatie heeft een samenwerking met een
praktijklocatie zoals we hebben beoogd. Een volgende stap is de borging van het praktijk-rijk opleiden, zowel
in organisatorische, inhoudelijke als nanciële zin.

Maatregel 4: Versterken van het opleidingsdeel softskills bij Dierverzorging
Stand van zaken
Doel 1: Beter kunnen inspelen op wat de individuele student kan en nodig heeft
Er is een nieuw instrument geïntroduceerd, Kompas 21, waarmee de softskills van studenten in kaart kunnen
worden gebracht. Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt op kleine schaal - in drie klassen - met dit instrument
gewerkt. In waarderende gesprekken van studenten met coaches wordt op maat van de student gekeken hoe
softskills kunnen worden versterkt met opdrachten in het curriculum. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt deze
werkwijze in nagenoeg alle klassen ingezet. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de gesprekken met studenten
logischer kunnen worden aangesloten op het curriculum en zal er in het lesaanbod ruimte worden gecreëerd
voor het waarderend gesprek (planning najaar 2021).
Doel 2: Een betere voorbereiding van (kwetsbare) studenten op de arbeidsmarkt
Over de beste voorbereiding op de arbeidsmarkt heeft de SBB in recent onderzoek (“Trend- en
beroepenonderzoek (vakbekwaam) medewerker Dierverzorging”) dezelfde conclusie getrokken als wij:
ontwikkeling van softskills is daarvoor essentieel.
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Verwachting ten aanzien van doelen
Het rapport van de SBB heeft ons gesteund in de koers die we hebben uitgezet. Het e ect van deze koers op
het vinden van een plek op de arbeidsmarkt is niet eerder te meten dan in het schooljaar 2023-2024.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregelen
De uitvoering van de maatregel ligt op schema. In schooljaar 2021-2022 ontwikkelen alle studenten
Dierverzorging N2 hun softskills en wordt deze methode van ontwikkeling van softskills ook in andere
werkvelden uitgezet. De methode blijven we verder ontwikkelen. Daarbij staan vier speerpunten centraal:
Kompas 21 in steeds meer klassen toepassen;
Kompas 21 beter inpassen in het programma;
Docenten trainen in gesprekstechnieken (waarderend gesprek) en in toepassing van het instrument;
Meer mogelijkheden creëren voor maatwerk in het curriculum.

Maatregel 5: Opzetten en uitbreiden entree- en N2-opleidingen groen
Stand van zaken
Doel 1: Vergroten van de kans van kwetsbare jongeren op een baan of doorstroming naar hogere
niveaus
Entreeopleiding
Tot 01-08-2020 had Zone.college geen “groen entree-aanbod”. In schooljaar 2020-2021 is de nieuwe
entreeopleiding (nieuw crebonummer) gestart in Almelo en Zwolle met in totaal 26 deelnemers. De huidige
deelnemers ronden de opleiding af in juli 2021.
Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt de entree-opleiding voor het eerst in Doetinchem aangeboden.
Zonder dit aanbod hadden deze jongeren minder kans gehad op een baan of was doorstroming naar mboniveau 2 niet mogelijk.
Opleiding Natuur, water en recreatie N2
Ter voorbereiding op het opstarten van een opleiding Natuur, water en recreatie N2 is een onderzoek
gedaan naar de haalbaarheid. Daaruit is gebleken dat het niet zinvol is deze opleiding op te zetten. Er blijkt
geen arbeidsmarktrelevantie te zijn voor medewerkers op niveau 2. Tevens blijkt de belangstelling voor een
dergelijke opleiding bij de doelgroep gering te zijn.
Doel 2: Getalsmatig verder versterken van de opleidingen Bos- & natuurbeheer en Sportvisserij &
waterbeheer
De studentaantallen zijn het afgelopen jaar met circa vijftien toegenomen tot 135. In het schooljaar 20212022 bedraagt de stijging wederom circa vijftien studenten en komt het totaal op ongeveer 150.

Verwachting ten aanzien van doelen
Om inzicht te krijgen in het e ect van de entreeopleiding, meten we vanaf 2021 het ‘vergroten van de kans op
van kwetsbare jongeren op een baan of doorstroming naar hogere niveaus’.
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We streven in 2023 naar een verdubbeling van het aantal deelnemers aan onze entreeopleidingen. In 2023
willen we tussen de vijfenveertig en vijftig entreestudenten bedienen. Dat willen we gaan realiseren door de
naamsbekendheid te vergroten en met meer partners te gaan samenwerken.
We verwachten groei van het aantal studenten Bos- & natuurbeheer en Sportvisserij & waterbeheer naar
minimaal 170 in 2023. Daartoe zetten we in op een betere marketing en communicatie, waarbij we
vanzelfsprekend voortdurend blijven werken aan kwaliteitsverbetering van de opleiding. We richten ons op
geleidelijke groei. Op personeelsgebied moeten we mee kunnen groeien om de kwaliteit op hoog niveau te
houden.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De uitvoering van de maatregel ligt op schema. In 2020 hebben we een go/no-go besluit genomen over het
ontwikkelen van een brede groene N2-opleiding. Besloten is dat niet te doen. De entreeopleiding is volgens
planning opgezet en is in uitvoering.
De entreeopleiding gaan we verbreden en verdiepen. Dat doen we onder andere door:
Nauwe en uniforme samenwerking met pro- en vso-scholen uitbreiden naar ons hele werkgebied;
Opstellen van een geheel nieuw globaal en speci ek opleidingsplan voor het nieuwe kwali catiedossier
met passende opdrachten in iedere beroepscontext (plantenteelt, dierverzorging, groen, loonwerk).
Daarmee hebben we een breder en praktijk-rijker aanbod;
Goede samenwerking met gemeenten, RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten) en leerplicht om uitval te voorkomen en een sluitende aanpak te verkrijgen;
Bekendheid nieuwe entreeopleiding vergroten (intern binnen Zone.college vmbo, mbo, Groei.zone en
daarnaast met de pro- en vso-scholen in ons hele werkgebied).

Maatregel 6: Bijscholen medewerkers waterschappen
Stand van zaken
Doel 1: Compenseren van het kennislek door pensionering van oude medewerkers bij de
waterschappen
In samenwerking met CIV Water, Nordwin College, Terra, Helicon en Clusius College is een opleiding opgezet
voor zittende medewerkers van waterschappen. Veel waterschappen (Noorderzijlvest, Fryslân, Aa en Maas,
Drents Overijsselse Delta, Rivierenland, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland) kampen met vergrijzing. Met het vertrek
van oudere medewerkers gaat ook veel kennis verloren. Daarom is geïnvesteerd in jongere medewerkers.
De eerste acht deelnemers hebben de opleidingen N3 en N4 afgerond. Allen waren werkzaam bij
waterschappen.
Inmiddels heeft CIV Water zich uit het project teruggetrokken. De overige betrokken partijen hebben nog
geen commitment over het vervolg. Mede daardoor is de werving gestagneerd en staan er vooralsnog geen
nieuwe klassen gepland.
Doel 2: Onderwijs in co-creatie met partnerbedrijven realiseren
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De opleidingen BBL Waterbeheer N3 en N4 zijn verzorgd op praktijklocaties van het waterschap, niet in
gebouwen van school. Docenten van de AOC’s hebben de opleiding verzorgd met gebruikmaking van lopende
projecten binnen de waterschappen. Daarmee is een mooie combinatie gevonden tussen praktijk en theorie.

Verwachting ten aanzien van doelen
De vraag vanuit de waterschappen is op dit moment onvoldoende bekend. De verwachting is dat het
bijscholen van (potentiële) medewerkers voor waterschappen voorlopig niet plaatsvindt.

Verwachting ten aanzien van uitvoering van de maatregel
De verwachting is dat het bijscholen van waterschappen voorlopig niet plaatsvindt. Dat was wel beoogd in de
Kwaliteitsagenda. Eerst zal een herijking van de samenwerking tussen de onderwijspartners moeten
plaatsvinden. Welke onderwijspartner wil zich hiervoor in de toekomst op welke wijze blijven inzetten
(commitment)? Onderdeel van de herijking is het versterken van de contacten met de waterschappen. De
werving en selectie van kandidaten voor een opleiding is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Maatregel 7: Hotspot groen creëren
Stand van zaken
Doel 1: De aansluiting van onderwijs op praktijk optimaliseren
Er is een masterplan Groen gemaakt, in samenspraak met bedrijven en de branchevereniging VHG. Het
masterplan is in uitvoering. Dat heeft ertoe geleid dat onderwijs meer in de praktijk plaatsvindt. Met de
commitmentbedrijven (waaronder idverde, Donkergroen, Farwick Groenspecialisten, Outlook Groenprojecten
en SIGHT Landscaping) zijn afspraken gemaakt over gebruik van hun kennis en expertise. Enerzijds door
middel van gastlessen op school en anderzijds via praktijk-rijk leren in de regio. Vakexperts die werkzaam zijn
bij bedrijven worden structureel ingezet op onderdelen van het curriculum. Daarnaast worden over het hele
jaar praktijkopdrachten aangeboden. Dit zijn opdrachten binnen thema’s die vernieuwend zijn voor de sector,
zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuur en groen in de stad. Maar ook thema’s waarbij machine-inzet
nodig is en complexe groenprojecten die op de schoollocatie niet reëel genoeg zijn. Dat leidt ertoe dat op dit
moment ongeveer 20% van de opleiding Tuin & landschap praktijk-rijk wordt ingevuld. Studenten waarderen
deze beweging. Dat blijkt uit de feedback die we ontvangen uit studentarena’s, evaluaties en de app FeedMe.
Het is voor studenten leuker, waardevoller en afwisselender om buiten de schoollocatie kennis op te doen en
aan de slag te gaan. 'Op een echt klusje zie je verschillende manieren van werken,' volgens Robert (student
Tuin & landschap). 'Je ziet dat het dan toch echt afwisselend is.’
Doel 2: Leven Lang Leren optimaal faciliteren
Op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is de samenwerking tussen Groei.zone (dat zich richt op
volwassenen) en het mbo opgestart. Het domein groen is een speerpunt als het gaat om LLO. De behoefte
aan opleidingen op het gebied van LLO is bij bedrijven en de VHG in kaart gebracht. Voor het nemen van
vervolgstappen hebben het mbo, Groei.zone, de VHG en provincie Overijssel samenwerkingsafspraken
gemaakt. Ondertussen zijn voor tientallen deelnemers brancheopleidingen verzorgd en hebben diverse
events voor het bedrijfsleven op onze locaties plaatsgevonden.
Doel 3: Faciliteren van onderwijsontwikkeling in co-creatie met partnerbedrijven en
brancheorganisaties
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Met de meeste hechte partners uit het bedrijfsleven - vijftien bedrijven - werken we samen aan de
ontwikkeling van het onderwijs. Dat faciliteren we doordat tien docenten veertig uur per jaar stagelopen bij
onze partners. We faciliteren bedrijven en vakmensen door hen modules didactiek aan te bieden. Voor het
werkveld groen is er een ‘checklist’ voor de ontwikkeling van gastdocenten en vakexperts.

Verwachting ten aanzien van doelen
Voor de doelen ‘Optimaliseren van de aansluiting van onderwijs op praktijk’ en ‘Faciliteren van
onderwijsontwikkeling in co-creatie met partnerbedrijven en brancheorganisaties’ streven we in 2023 naar
40% praktijk-rijk leren in samenwerking met onze groene bedrijven. De verwachting is dat we dat gaan
realiseren.
De komende jaren streven we naar een uitbreiding van ons aanbod en het aantal deelnemers op het gebied
van LLO.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
Het opzetten van de Hotspot groen verloopt volgens planning. Wat achterblijft is het ontwikkelen en
verzorgen van cursussen en opleidingen voor volwassenen. Voor het grootste deel is dat toe te schrijven aan
COVID-19. LLO staat de komende jaren in het teken van:
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de brancheorganisatie VHG en de Provincie
Overijssel;
Bijdragen aan de zijinstroom naar de branche.

Maatregel 8: Het opzetten van de opleiding Urban green (N3 en 4)
Stand van zaken
Doel 1: Toekomstbestendigheid van groen versterken door focus op (ook) de stedelijke groene
omgeving
Motivaction heeft onderzoek gedaan naar urban green. Daarnaast hebben we met de brancheorganisatie
VHG, bedrijven en Wellant college gesproken over de beste invulling voor wat betreft stedelijk groen. Daaruit
is geconcludeerd dat het belangrijker maken van het thema urban green in de bestaande opleidingen de
voorkeur heeft boven het ontwikkelen van een aparte opleiding Urban green. Vervolgens zijn we gestart met
het aanpassen van het curriculum.
Het thema urban green heeft vanaf het schooljaar 2020-2021 voor leerjaar 1 een plek gekregen in het
speci ek ontwerp van de opleidingen Medewerker hovenier, Vakbekwaam hovenier en Opzichter/uitvoerder
groene ruimte. Bij de ontwikkeling van leerjaar 2 en 3 krijgt urban green ook een plek in het curriculum, zodat
daarmee is gewaarborgd dat deze thema’s voldoende aandacht krijgen.
Excellente bedrijven zijn en blijven betrokken bij het bepalen van de opleidingsinhoud. In maart 2020 heeft in
regio Borne een pilot-themabijeenkomst over klimaatadaptatie plaatsgevonden met hoveniersbedrijven,
gemeente, waterschap en provincie.
Doel 2: Interesseren van nieuwe doelgroepen voor de opleiding groen
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Uit het onderzoek naar urban green ontstond de indruk dat er behoefte is aan een nieuwe opleiding. Dat is
nader onderzocht bij het bedrijfsleven, samen met Vista College en HAS Hogeschool. Dit heeft geleid tot het
opzetten van een nieuwe cross-over: de opleiding Geo, Data en Design. Vanaf het schooljaar 2021-2022
wordt deze opleiding aangeboden.

Verwachting ten aanzien van doelen
De verwachting is dat we het doel ‘Toekomstbestendigheid van groen versterken door focus op (ook) de
stedelijke groene omgeving’ weten te realiseren in 2023. Het thema urban green is geïntegreerd in klas 1 van
de bestaande opleidingen. De komende jaren volgen klas 2 en 3. Voor wat betreft het doel ‘Interesseren van
nieuwe doelgroepen voor de opleiding groen’ wordt in de Kwaliteitsagenda gestreefd naar veertig nieuwe
studenten in het schooljaar 2021-2022. Dat is gelukt. Het aantal studenten voor deze opleiding is met veertig
toegenomen.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De uitvoering van de maatregel ligt op schema. De komende jaren staan in het teken van doorontwikkeling.
Daarbij staande volgende thema’s centraal:
Beter aansluiten bij de actualiteit;
Grotere betrokkenheid bedrijfsleven in de regio’s waar dat nog onvoldoende is;
Meer praktijk , bijvoorbeeld door projecten/werkzaamheden zoals beplantingsconcepten in woonwijken,
aanleggen van een blotevoetenpad, aanleggen en onderhoud van natuurlijke zwemvijvers en
natuurzwembaden enzovoort;
Het keuzedeel Het Levende Gebouw ontwikkelen en uitvoeren, in opdracht van de brancheorganisatie
VHG.
De opleiding Geo, data & design is nog niet volledig ontwikkeld. Daar gaan we de komende jaren hard aan
werken. Vanzelfsprekend doen we dat samen met bedrijven zoals bijvoorbeeld de Landmeetdienst en
Ortageo en gebruiken we de feedback die studenten ons geven.

Maatregel 9: Herbezinning opleidingslocaties (locatie én accent van de
opleiding) GGI
Stand van zaken
Doel 1: Aard en ligging van school- en praktijklocaties richten op de vraag uit het bedrijfsleven in de
regio
Naar aanleiding van gesprekken met studenten en docenten is besloten om geen opleidingslocaties te
sluiten. We gaan alle locaties handhaven en daarvoor is het van essentieel belang de samenwerking tussen
locaties en werkvelden te versterken. Op die manier kunnen studenten de opleiding volgen in hun eigen regio
en kan kennis en kunde tussen locaties en werkvelden worden uitgewisseld.
Voorbeelden van opbrengsten van een betere samenwerking zijn:
Er nu één GGI-opleiding in plaats van meerdere locatiegebonden GGI-opleidingen;
De opleidingen Veehouderij en Loonwerk in Almelo en Hardenberg organiseren gezamenlijke een dag
rondom Bodem en Teelt, waarbij studenten N3 en N4 van beide opleidingen samen lessen volgen;
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In Hardenberg hebben de afspraken met het bedrijfsleven ertoe geleid dat het lokaal van GGI op de
schoollocatie vrijwel niet meer wordt gebruikt. Alle praktijklessen worden bij twee bedrijven in de regio
vormgegeven. Het schoolgebouw wordt door deze studenten nagenoeg alleen nog gebruikt voor AVOvakken.
Doel 2: Versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven (co-creatie)
Het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven heeft sinds de start van de Kwaliteitsagenda een
duidelijke impuls gekregen. Met name in structurele samenwerkingen zijn grote stappen gemaakt. Zo liggen
er contracten en afspraken over inzet in de lessentabel. Het leren van praktische vaardigheden vindt
daardoor zoveel mogelijk in de praktijk plaats. Zo oefenen studenten in Almelo elke week
praktijkvaardigheden bij een bedrijf in de regio, onder leiding van werknemers van het bedrijf. Een ander
voorbeeld is dat studenten in Doetinchem beschikken over een proefperceel van een bedrijf. Daar maken ze
plannen en voeren zij deze ook uit.
Tot slot wordt in overleg met Cumela en bedrijven uit de regio in gezamenlijkheid inhoud gegeven aan het
opleidingsplan. Zij hebben aangegeven dat meer aandacht voor onder andere softskills gewenst is. Nu wordt
uitgewerkt hoe dat in de opleiding kan worden opgenomen.

Verwachting ten aanzien van doelen
Voor de opleiding GGI is het de nadrukkelijke wens om thuisnabij opleidingen te kunnen aanbieden. Dat
betekent dat de student de opleiding kan volgen in de regio waar hij of zij woont. De studentenaantallen van
de opleiding GGI zijn net groot genoeg om deze middels goede samenwerking tussen de locaties en met het
bedrijfsleven thuisnabij te organiseren. Elke locatie is nu verbonden met voldoende bedrijven in de regio. Ons
streven is dat 40% van de onderwijstijd praktijk-rijk is. Onze verwachting is dat we dat gaan realiseren in
2023.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De uitvoering van deze maatregel ligt op schema. De verwachting is dat het praktijk-rijk leren uitgebreid gaat
worden door meer gebruik te maken van praktijklocaties, dit ook in gezamenlijkheid met het werkveld
Veehouderij. De vormen van praktijk-rijk onderwijs (individueel versus groepsgewijs, praktijkles versus BPV)
en hoe onderwijsteams hieraan invulling kunnen geven, gaan we uitwerken. Daarnaast zal er nog meer
samengewerkt worden tussen de locaties door gezamenlijke lessen te organiseren, zowel online als fysiek.
Het gebruik van praktijklocaties wordt ook meer in samenwerking opgepakt. Zo zijn er plannen voor een
vergaande samenwerking in de vorm van gezamenlijke praktijklessen voor studenten Hardenberg en Almelo.

Maatregel 10: Vernieuwen van het opleidingsprogramma GGI
Stand van zaken
Doel 1: Het werkveld heeft een actueel en toekomstgericht opleidingsplan
Het realiseren van een toekomstgericht opleidingsplan over de locaties heen is gelukt. Het inrichten van een
werkveldregiegroep is hiervoor van essentieel belang geweest. Deze werkgroep, bestaand uit collega’s van
verschillende locaties, zorgt voor verbinding en voor signalering van wat er speelt op de locaties.
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De vakexperts van de betrokken locaties hebben gezamenlijk leerdoelen opgesteld. Een volgende stap is het
ontwikkelen van gezamenlijk lesmateriaal op basis van die leerdoelen.
Inmiddels is er al wel een gezamenlijk stageplan vastgesteld en worden dezelfde stageperiodes gehanteerd.

Verwachting ten aanzien van doelen
Het doel is gerealiseerd, er ligt een actueel opleidingsplan. De volgende stap is het verder uitwerken van de
inhoud van opleiding in samenwerking met het bedrijfsleven. Door het onderwijs in gezamenlijkheid te
ontwikkelen en de elektronische leeromgeving in te richten en toe te passen, werken we e ciënter en is er
meer uniformiteit in de kwaliteit van de verschillende opleidingslocaties.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De uitwerking van het toetsplan en de lessentabel zal in de komende periode de aandacht krijgen. Ook het
ontwikkelen van gezamenlijk materiaal op basis van overeenkomende leerdoelen krijgt meer vorm. Hierbij
speelt het bedrijfsleven een grote rol door middel van het RIF (regionaal investeringsfonds). Ook wordt
nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere werkvelden, zoals Veehouderij. Denk hierbij aan het
gezamenlijk ontwikkelen van curriculum en lesmateriaal en het inzetten van bedrijven.

Maatregel 11: Bij- en nascholingsprogramma GGI
Stand van zaken
Doel 1: Het werkveld heeft een na- en bijscholingsprogramma dat aansluit bij de vraag uit de markt.
Voor de uitvoering van bij- en nascholingsprogramma’s wordt vanuit het werkveld samengewerkt met
Groei.zone, de cursuspoot van Zone.college.
Op dit moment wordt de cursus Gewasbescherming aangeboden aan loonwerkbedrijven, zowel op locatie als
door middel van individuele inschrijving. Daarnaast worden cursussen aangeboden over de Wet op
Natuurbescherming. Met de branchevereniging Cumela stemmen we af over verdere uitbreiding van het
aanbod.
Voor onze docenten is in samenwerking met Cumela een training opgezet rondom technologische
bedrijfsprocessen in een loonwerkbedrijf. In een vierdaags programma geeft een expert docenten inzicht in
de laatste technologische ontwikkelingen. Dat wordt gecombineerd met een stage.
Daarnaast wordt samen met Cumela een educatieve dag voor basisschoolleerlingen opgezet: ‘Veilig met
(land)bouwverkeer’. Hierbij doen de leerlingen kennis op over de gevaren van (land)bouwverkeer.
Loonwerkbedrijven en studenten GGI werken deze dag uit. Binnen dit initiatief oefenen studenten
vaardigheden in het leidinggeven, organiseren en geven van instructie.

Verwachting ten aanzien van doelen
Op dit moment is ons aanbod voor bij- en nascholingsprogramma’s in onze ogen onvoldoende. Door de
samenwerking met Cumela en Groei.zone te vergroten, verwachten we op lange termijn - nadat de looptijd
van de Kwaliteitsagenda is verstreken - een goed na- en bijscholingsprogramma te kunnen aanbieden.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
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De uitvoering van de maatregel loopt achter op schema. De uitvoering van het bij- en nascholingsprogramma
voor GGI leek eenvoudig en voor het oprapen, maar dat is tegengevallen. We zullen met Cumela in gesprek
blijven over de rol die Groei.zone kan spelen in het aanbieden van cursussen, ook op bestuurlijk niveau. Op dit
moment is het vooral aftasten. De verwachting is dat we in de komende jaren meer na- en
bijscholingsprogramma’s opzetten en uitvoeren.

Maatregel 12: Bij- en nascholingsprogramma Paard
Stand van zaken
Doel 1: Kansen bieden aan het beroepenveld om door te leren ná het afstuderen (Leven Lang Leren)
In het schooljaar 2019-2020 zijn de cursussen Hoefsmid smeedvaardigheid, Kunstmatige inseminatie en
Jureren aangeboden en gevolgd door 39 deelnemers.
In het schooljaar 2020-2021 worden geen cursussen aangeboden. Enerzijds door COVID-19. Anderzijds
omdat Zone.college haar prioriteit voor de private markt heeft gelegd bij andere werkvelden. Ondertussen
wordt wel gewerkt aan het in kaart brengen van de vraag binnen de hippische sector. Zodra de situatie
rondom COVID-19 het toelaat, kunnen de bestaande programma’s direct worden aangeboden en kan het
aanbod worden uitgebreid.

Verwachting ten aanzien van doelen
COVID-19 zorgt voor een jaar vertraging in de voortgang. Het geformuleerde einddoel luidde: minimaal tien
cursussen, die worden gevolgd door minimaal twaalf deelnemers uit het beroepenveld per cursus. Dit doel
wordt behaald, maar vermoedelijk pas een jaar na de looptijd van de Kwaliteitsagenda.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De uitvoering van de maatregel loopt achter op schema. Dat wordt veroorzaakt door COVID-19. We blijven
ons aanbod voor het beroepenveld jaarlijks evalueren, aanpassen en bijstellen aan de hand van de vraag uit
de praktijk. Daarbij streven we naar de groei zoals geformuleerd in de voorgaande paragraaf.

Maatregel 13: Maatwerk Paard
Stand van zaken
Doel 1: Aansluiten bij de studenten die al actief zijn in de paardensport
Middels digitalisering en coaching ‘on the job’ kan maatwerk worden geboden. Daarmee worden relevante
activiteiten buiten de school zichtbaar gewaardeerd binnen de opleiding. Voor leerjaar 1 is dat inmiddels
ingericht. In schooljaar 2020-2021 zijn elf leerlingen gestart met deze nieuwe vorm van opleiden. Uit de
informatie van de studentenarena’s in leerjaar 1 en 2 blijkt dat studenten deze vorm waarderen. De meeste
studenten zijn tevreden hoe het nu gaat met betrekking tot school, praktijk en huiswerk. Sommige studenten
willen nog meer maatwerk met betrekking tot het rijniveau. De niveau-4-studenten vinden het prettig om de
theorielessen online te doen, dat geeft hen meer tijd voor het rijden. De BOL-studenten die een opleiding op
niveau 3 volgen, geven juist aan liever meer op school te doen. Ondertussen worden de leerjaren 2 en 3
verder ingericht om maatwerk te kunnen leveren vanaf schooljaar 2021-2022.
Doel 2: Voorkomen van uitval van (met name) (top)sportruiters
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Het leveren van maatwerk heeft nog geen positief e ect gehad op de uitval. Die is tot op heden hetzelfde
gebleven. Wel is de reden van uitschrijving veranderd. In 2019-2020 is er in leerjaar 1 één student
uitgeschreven en in 2020-2021 tot nu toe drie studenten uit leerjaar 1 en 2. Bij geen van de vier uitvallers was
overbelasting de oorzaak ; de redenen voor uitschrijving betro en nanciën, werk en een andere opleiding.

Verwachting ten aanzien van doelen
On streven is jaarlijks minimaal twaalf studenten op te leiden via het maatwerkprogramma. We verwachten
dat te realiseren in 2023. De uitval is nog te hoog. We streven naar uitval van maximaal 30%. We blijven de
uitval volgen en analyseren om te komen tot maatregelen die leiden tot structureel minder uitval.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregelen.
De uitvoering van de maatregel ligt op schema en wordt gewaardeerd door studenten. Maatwerk krijgt een
grotere plaats in de opleiding. Dat gaan we doen door:
Maatwerk met betrekking tot de locatie: studenten hebben de mogelijkheid om op school, op een
praktijklocatie of online lessen te volgen. De strikte roostering van BOT en BPV wordt losgelaten en er
wordt meer gekeken naar wat de individuele studenten nodig hebben;
Meer bedrijven aansluiten: enerzijds doen we dit om deze bedrijven als praktijkopleiders te gebruiken.
Anderzijds om vakmensen uit de praktijk in te zetten om het curriculum te blijven afstemmen. Op dit
moment hebben we een samenwerking met veertien bedrijven. Dit zal het komend jaar naar verwachting
verder worden uitgebreid naar twintig.

Maatregel 14: Internationalisering Paraveterinair
Stand van zaken
Doel 1: Paraveterinairs van Zone.college zijn kansrijker voor een baan in het buitenland
In samenwerking met Terra en Aeres/Nordwin College wordt gewerkt aan het programma
Internationalisering. Met drie scholen in Europa (Denemarken, Slovenië en Finland) zijn de eerste afspraken
voor samenwerking gemaakt. De eerste internationale studentactiviteiten in Denemarken, die stonden
gepland voor april 2021, zijn vanwege COVID-19 verplaatst naar eind 2021. Zodra de situatie rondom COVID19 het toelaat volgen meer internationale activiteiten. Nu worden daarvoor de producten ontwikkeld.
Het e ect op het vinden van een baan in het buitenland is niet eerder dan vier jaar na beëindiging van de
coronaperiode te meten.

Verwachting ten aanzien van doelen
Het e ect van de maatregel op het vinden van een internationale baan is nog niet zichtbaar omdat studenten
door COVID-19 nog geen internationale activiteiten hebben kunnen uitvoeren. Het e ect op het vinden van
een internationale baan is niet eerder meetbaar dan vier jaar na beëindiging van de coronaperiode.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De impact van COVID-19 op deze maatregel is groot. Zodra het overheidsbeleid het toelaat en het veilig is,
worden de internationale studentactiviteiten weer uitgevoerd. De agenda voor de komende jaren bestaat uit:
Meer internationale studentactiviteiten ontwikkelen met onze buitenlandse partners;
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Meer internationale BPV (beroepspraktijkvorming) voor studenten. We zijn tevreden wanneer gemiddeld
50% van de studenten een buitenlandse BPV loopt of een activiteit volgt aan een buitenlandse
partnerschool.

Maatregel 15: Honoursprogramma Paraveterinair
Stand van zaken
Doel 1: Kansen op doorstroming en/of een baan voor talentvolle studenten zijn vergroot
In de praktijk doen sommige leerlingen meer ervaringen op dan in het curriculum staan voorgeschreven.
Daar waar die ervaringen van toegevoegde waarde zijn voor het diploma, wordt dit gewaardeerd met
certi caten.
Een projectteam ontwikkelt en organiseert een honoursprogramma op drie domeinen: vakmanschap,
communicatie en maatschappelijk.
Het eerste online event op 20 februari 2021, met een toelichting op het honoursprogramma, is bezocht door
twintig geïnteresseerde studenten en werd positief gewaardeerd.

Verwachting ten aanzien van het doel
Het e ect van het honoursprogramma op doorstroming of een baan kan nog niet worden vastgesteld. Vanaf
komend schooljaar gaat het honoursprogramma van start. Vanaf schooljaar 2023-2024 gaan we evalueren in
hoeverre de kansen op doorstroming of een baan zijn vergroot in relatie tot het honoursprogramma.

Verwachting ten zien van uitvoering maatregel
De basis van het honoursprogramma (naam van het programma: eXtra) staat. Nu gaan we het actief
aanbieden aan studenten. Ons streven is dat in 2023 minimaal 5% van onze studenten gebruikmaakt van het
honoursprogramma.

Maatregel 16: Vernieuwing aanbod Teelt & technologie
Stand van zaken
Doel 1: Zone.college draagt met afgestudeerden meer bij aan het opvullen van vele vacatures in de
glastuinbouw en de boomteelt dan nu.
Het aantal deelnemers aan de reguliere opleiding stijgt voortdurend licht. Aankomend jaar zal daar een
nieuwe doelgroep bijkomen door de nieuwe brancheopleiding Boomteelt, die is opgezet in samenwerking
met Talentboom (brancheorganisatie) en 4 AOC’s.
Vanuit Groei.zone is een project gestart om modulair onderwijs te ontwikkelen dat gericht is op medewerkers
van bedrijven, zijinstromers en/of studenten. Er is een onderzoek geweest naar scenario’s van modulair
onderwijs. Daarin werd duidelijk dat studenten/deelnemers bij voorkeur willen kiezen uit vaststaande
leerarrangementen om te komen tot een volledige opleiding. Doel van dit project is om voor het einde van
2021 een advies/aanzet tot grof ontwerp voor modulair onderwijs op te leveren.
Doel 2: De continuïteit van het werkveld Teelt & technologie is verzekerd
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Het aantal leerlingen blijft een kritiek punt en leidt tot zorgen over de continuïteit van de opleiding op lange
termijn. Door samenwerking met externe partijen en andere vormen van opleiden (zoals hierboven
beschreven) wordt het voortbestaan verankerd.
Daarnaast is geïnvesteerd in de werving voor de opleiding. Er zijn 3D-kassen ontwikkeld waarin
geïnteresseerden kunnen rondlopen om zo een goed beeld te krijgen van de opleiding en het werkgebied. De
sector heeft last van een negatief imago, terwijl de vraag naar niveau-4-studenten groot is. Door extra in te
zetten op de werving wordt aan dat imago gewerkt.
Doel 3: Co-creatie met het bedrijfsleven is bij Teelt & technologie georganiseerd
De opleiding Teelt & technologie is goed aangesloten bij de sector en heeft die aansluiting goed
georganiseerd. Docenten hebben een vaste plek bij overlegstructuren binnen de sector. Bedrijven werken
structureel met ons samen, onder andere door voor proeven door studenten gebruik te maken van onze
praktijkvoorziening.

Verwachting ten aanzien van doelen
De verwachting is dat de opleiding gestaag blijft groeien en dat deze groei met name in de
brancheopleidingen te zien zal zijn. De vraag van het bedrijfsleven is groot, maar het aanbod aan studenten
en opleidingen is klein. Door modulair en branchegericht op te leiden, kan het onderwijs voldoen aan de
vragen uit het bedrijfsleven en kunnen studenten snel in de branche aan het werk. De eerste groep voor een
brancheopleiding start in september 2021. Het is reëel om te verwachten dat we in 2023 zijn gegroeid naar
120 studenten.
We hebben een goede samenwerking met de sector. Dat is van grote waarde en willen we blijven behouden.
Omdat de samenwerking goed en robuust is georganiseerd, maken we ons daarover geen zorgen.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De ontwikkeling van modulair opleiden zal de aankomende jaren doorgaan, met voor dit jaar als eerste
resultaat een advies/aanzet tot grof ontwerp van modulair onderwijs. Het is nu nog niet mogelijk om aan te
geven wanneer de eerste deelnemers deze vorm van onderwijs kunnen volgen.

Maatregel 17: Leren in de praktijk Veehouderij
Stand van zaken
Doel 1: De opleidingen Veehouderij (niveau 2, 3 en 4) sluiten goed aan op de (regiospeci eke) vraag.
Permanent onderhouden wij contacten met sectorraad, partners van de RIF, de Kenniswerkplaats
Achterhoek, de LTO en bedrijven in ons netwerk, zoals een aantal geselecteerde melkveehouders en
loonwerkers. Met hen stemmen we af over de aansluiting van het curriculum op de ontwikkelingen in het
vakgebied. De uitkomsten daarvan worden geborgd in het curriculum, steeds geëvalueerd en aangepast.
Daarvan heeft de student de laatste jaren het volgende gemerkt:
De praktijkopdrachten in de opleidingen worden jaarlijks doorgenomen met de praktijkopleiders en
bijgesteld, zodat de opdrachten blijven aangesloten op de praktijk;
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In samenwerking met de Kenniswerkplaats Achterhoek gaan studenten aan de slag met vraagstukken
van bedrijven die zijn aangesloten bij de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Vruchtbare Kringloop
Overijssel. Daarbij komen alle regionaal relevante vraagstukken aan bod, zoals N benutting, P2O5,
management van kruidenrijk grasland, goed beweiden van koeien en zoveel mogelijk weidegras, veel
eiwit van eigen land, levensduur koeien, bedrijfswaterwijzer, extensivering enzovoort.
Doel 2: Onze studenten kunnen diverse bedrijfsopzetten in de veehouderij aan
Binnen de opleiding is het mogelijk om te kiezen tussen melkvee, varkens en pluimvee. Gedurende de
opleiding wordt er steeds meer maatwerk geleverd en wordt de mogelijkheid geboden om de meeste
sectoren voorbij te laten komen via stage, keuzedelen en keuze van vakgebied (melkvee, pluimvee, varkens,
geit en biologisch). In het nieuwe curriculum worden daarbij in het eerste leerjaar alle sectoren al
meegenomen, waarbij nu ook biologische akkerbouw en softskills zijn toegevoegd.

Verwachtingen ten aanzien van doelen
Onze doelen zijn gerealiseerd. Door de verbinding met een diversiteit aan bedrijven en
samenwerkingsverbanden binnen de sector sluiten onze opleidingen Veehouderij goed aan bij de vragen in
de regio en hebben onze studenten voldoende mogelijkheden om zich op te leiden in diverse
bedrijfsopzetten.

Verwachtingen ten aanzien van uitvoering van de maatregel
De uitvoering van de maatregel ligt voor op schema. De komende jaren blijven we ons verbinden met
bedrijven in de regio. Mogelijk komen we nog nichebedrijven tegen die we willen binden aan onze opleiding.
Voor de komende jaren gaan we ons ook richten op innovaties die in de praktijk plaatsvinden. Daartoe gaan
we de samenwerking intensiveren met proefboerderij De Marke, die is verbonden aan Wageningen
University & Research (WUR) en diverse innovatieve bedrijven.

Maatregel 18: Vijftien praktijklocaties en praktijkdocenten Veehouderij
Stand van zaken
Doel 1: Het opleidingsprogramma op niveau 3 en 4 is beter te verbinden met de praktijk
40% van het onderwijs van de opleidingen Veehouderij is praktijk-rijk. Met twintig bedrijven, varkenshouders
en veehouders in de omgeving van de schoollocaties Doetinchem, Almelo en Hardenberg zijn afspraken
gemaakt over inzet van mensen uit de praktijk en onderwijs op de bedrijfslocatie. Concreet betekent dat voor
studenten dat een deel van de opleiding, die voorheen in het schoolgebouw plaatsvond en werd verzorgd
door docenten, op praktijklocaties plaatsvindt en wordt verzorgd door vakmensen uit de praktijk.
Varkenshouderij niveau 3 en 4: vanaf 2019
worden de lessen verzorgd op zes bedrijven en door zes betrokken varkenshouders uit de regio. Deze opzet
wordt nu voor het tweede jaar aangeboden. Studenten ervaren de praktijk-rijke leeromgeving als zeer
positief.
Melkveehouderij niveau 3 klas 1: vanaf 2021 starten we in klas 1 met praktijk-rijk leren. Er moeten nog
twee bedrijven bij gezocht worden.
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Melkveehouderij niveau 4 klas 1: vanaf 2021 starten we in klas 1 met een samenwerking met De
Marke/Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Hierbij worden op De Marke en door mensen van De Marke of
VKA lessen/instructies verzorgd en opdrachten uitgevoerd op het gebied van bodem, bemesting,
grasland, voedergewassen, biodiversiteit en kringlooplandbouw.
Door gebruik te maken van simulatieprogramma’s van de bedrijven, leren studenten te werken met de
managementprogramma’s die in de sector worden gebruikt. Het Green Mobile Education Centre (GMEC) van
Zone.college, dat vanaf 2021 operationeel is, draagt bij aan nieuwe digitale werkvormen, zoals drones,
precisielandbouw (bodembeheer), melkrobots (data), beleving (3D en VR) enzovoort.

Verwachtingen ten aanzien van doelen
40% van het onderwijs van de opleidingen Veehouderij vindt plaats in de praktijk. Daarmee hebben we het
doel van deze maatregel behaald.

Verwachting ten aanzien van uitvoering van de maatregel
In de komende jaren wordt het curriculum verder ontwikkeld om praktijkleren nog beter te kunnen wegzetten.
De samenwerking met loonwerk wordt verder uitgebouwd en om het curriculum up-to-date te houden,
worden meer bedrijven aangesloten voor input en innovatie.

Maatregel 19: Praktijklocatie Voeding
Stand van zaken
Doel 1: Het BOL-onderwijs wordt vooral in en met de praktijk verzorgd
In samenspraak met het bedrijfsleven en het ROC van Twente wordt gezocht naar een moderne
praktijklocatie. Dat is niet eenvoudig. De mbo-student is vaak te jong (wettelijke gezien) en beschikt niet over
de vereiste opleidingen om binnen bedrijven in de praktijk te oefenen. Het opzetten en onderhouden van een
eigen moderne praktijklocatie is kostbaar. Binnen de PCPT (Coöperatie Praktijkcentrum voor
Procestechnologie) wordt deze zoektocht in samenwerking vormgegeven. Gewenst is een praktijklocatie
waar studenten kunnen oefenen en systemen kunnen stopzetten, storingen kunnen simuleren enzovoort. Dit
is niet mogelijk in bedrijven, omdat dit het productieproces zou verstoren. Bedrijven zijn wel nodig bij het
realiseren van deze praktijklocatie. Er is al een rondgang gemaakt langs bedrijven en daarin heeft een aantal
bedrijven aangegeven te willen meewerken.
Doel 2: Het onderwijs van de opleidingen Voeding & technologie sluit nog beter aan bij wat in de
markt gevraagd wordt
Naast bovenstaande beweging met het bedrijfsleven zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van digitaal
lesmateriaal. Verder is de opleiding bezig om studenten de technologiekant van voeding aan te leren door
middel van 3D. In samenwerking met Digital Chef zijn er zeven modules ontwikkeld waar in 3D-producten,
productielijnen en omgevingen zichtbaar zijn. Ook is een Virtilab opgezet. Dit is een fysieke plek waar mkbbedrijven concrete digitale vraagstukken op het gebied van voeding neerleggen en studenten daarvoor
oplossingen bedenken.

Verwachting ten aanzien van doelen
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Een praktijklocatie is alleen te realiseren in samenwerking met bedrijven en andere onderwijsinstellingen.
Uitgaande van het meest positieve scenario is de verwachting dat zo’n ruimte er over anderhalf jaar is. Mocht
de praktijklocatie worden gerealiseerd, dan zijn wij in staat om ook voor deze doelgroep onderwijs in de
praktijk te kunnen verzorgen, zoals wordt beoogd met deze maatregel.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De uitvoering van de maatregel ligt op schema. De focus binnen deze maatregel zal blijven liggen op het
vinden van een goede praktijklocatie voor de opleiding, in samenwerking met onze partners.
Voor het Virtilab is een subsidie ontvangen die is gericht op samenwerking met bedrijfsleven. De verwachting
is dat het Virtilab binnen Voeding een bredere inzet gaat krijgen.

Maatregel 20: Opleiding Voeding & voorlichting N4 ontwikkelen
Stand van zaken
Doel 1: Zone.college sluit aan bij de marktvraag naar voedingsvoorlichters met kennis van
voedingsmiddelentechnologie
Op dit moment wordt de opleiding Voeding & voorlichting aangeboden op de locaties Almelo en Zwolle.
Tijdens de opleiding lopen studenten stage bij bedrijven, waar zij hun rol als voedingsvoorlichter kunnen
oefenen en vaardigheden kunnen opdoen. Dat doen zij vooral bij streekproductwinkels, zorginstellingen,
stadsboeren en diëtistenpraktijken.
In Zwolle werkt de opleiding samen met de Slagersvakopleiding (SVO). Docenten organiseren gezamenlijk
praktijklessen, delen lesmateriaal en organiseren samen de inzet van assessoren. Aanleiding hiervoor is het
vergelijkbaar aanbod van beide opleidingen. De samenwerking draagt bij aan de positie van de
voedingsopleiding in de regio van Zwolle en de bekendheid met wat een voedingsvoorlichter kan. De
samenwerking uit zich ook in het zoeken van een goede praktijklocatie in Zwolle om de opleiding beter neer
te zetten. Het gebruik van een praktijklocatie zal ook de positie van de opleiding in de regio versterken.
De opleiding merkt in gesprek met het bedrijfsleven dat niet duidelijk is wat bedrijven kunnen verwachten van
studenten van deze opleiding.
Doel 2: Het werkveld verzorgt een opleiding Voeding & voorlichting met voldoende studenten om
continuïteit op lange termijn te verzekeren.
In 2019 is gestart met de opleiding. Op dit moment volgen vier studenten het eerste leerjaar, tien studenten
het tweede leerjaar.
Deze cijfers geven reden tot zorg en dit jaar is sterk ingezet op werving. Door COVID-19 is het niet mogelijk
om open dagen of meeloopdagen te organiseren en het blijkt dat de opleiding juist op zulke momenten
aankomende studenten goed kan enthousiasmeren.

Verwachting ten aanzien van doelen
De leerlingaantallen zijn te laag. We blijven ons inzetten om groei te realiseren. De opleiding lijkt perspectief
te hebben. Kijkend naar maatschappelijke ontwikkelingen zijn er genoeg aanknopingspunten rondom
gezonde voeding, duurzaamheid en kringloop om van waarde te zijn in de maatschappij. Dit blijkt ook uit een
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onderzoek door het marktsegment Voeding, gekoppeld aan de SBB: ‘Het is nu al lastig om voldoende
studenten te krijgen, ondanks dat het een kansberoep is’.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De toekomst van de opleiding is nog onzeker, maar de motivatie van docenten is groot en er zal elk jaar
worden gekeken hoe de vlag erbij hangt. Er zijn plannen om de promotieactiviteiten in Zwolle vorm te geven
in samenwerking met SVO. Eveneens wordt over samenwerking gesproken als het gaat om het vinden en
gebruiken van een praktijklocatie.
Er wordt een meedenksessie met stagebedrijven en andere partijen georganiseerd om zo het pro el van de
voedingsvoorlichter beter neer te zetten en het netwerk van de opleiding verder te ontwikkelen.
Over de uitvoering van BPV op bedrijven is een afspraak met SBB, om ervoor te zorgen dat meer bedrijven
een erkend leerbedrijf kunnen worden voor de opleiding Voeding & voorlichting.

Maatregel 21: Professionalisering docenten organisatiebreed
Stand van zaken
Doel 1: Jaarlijks volgt tenminste 50% van de docenten een bij hen passende ontwikkelprogramma
De volgende ontwikkelprogramma’s lopen:
Leerkracht
21 van de 34 onderwijsteams werken met LeerKRACHT. LeerKRACHT bestaat uit vier onderdelen:
Bord- en werksessie. De bordsessie is een wekelijkse, korte sessie, waarin docenten met collega's en de
schoolleiding de voortgang bespreken op de doelen voor deze periode. Aansluitend gaan ze in een
werksessie met de bijbehorende acties aan de slag.
Gezamenlijk lesontwerp. De docenten vertalen de doelen die het onderwijsteam stelt in tweetallen naar
de dagelijkse lespraktijk. Door zo samen lessen voor te bereiden, maken ze gebruik van elkaars kennis en
kunde.
Lesbezoek en feedback. Of een verbeterd lesontwerp werkt, blijkt pas in de praktijk. Daarom geven
docenten deze les en vragen ze een collega de les te observeren. Doel van de observatie is te zien en te
horen wat het e ect van de les op leerlingen is.
De stem van de leerling. De leerling of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe doelen en
acties. Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.
Procesbegeleiders
In alle onderwijsteams zit een procesbegeleider. Hij/zij begeleidt processen gericht op de kwaliteit en
professionaliteit van het onderwijsteam. Vanuit Zone.academie worden procesbegeleiders geschoold en
begeleid, in samenwerking met de Marnix Academie.
Gast en praktijkdocenten
De gast- en praktijkdocenten die wij inhuren voor opleidingen en keuzedelen, worden pedagogisch en
didactisch getraind.
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Opleiden in de school
Nieuwe docenten en studenten van lerarenopleidingen krijgen ondersteuning vanuit ‘opleiden in de school’.
Dat bestaat uit begeleiding door schoolopleiders en vier themadagen.
Individuele ontwikkeling
Elke medewerker heeft de mogelijkheid om in afstemming met zijn sectormanager afspraken te maken over
individuele ontwikkeltrajecten.

Verwachting ten aanzien van doelen
Ons doel - minimaal 50% van de medewerkers neemt deel aan een passend ontwikkelprogramma - hebben
we ruimschoots behaald. Vanzelfsprekend blijven we de facilitering van de ontwikkeling van onze
medewerkers optimaliseren.

Verwachting ten aanzien van uitvoering maatregel
De uitvoering van de maatregel ligt op schema. Speerpunten voor de komende jaren zijn:
Ontwikkeling van een onboardingprogramma voor nieuwe docenten;
Meer teams gaan LeerKRACHT volgen;
Meer medewerkers die gericht aan de eigen ontwikkeling werken.

Financiële verantwoording
Bij het maken van de Kwaliteitsagenda is per maatregel een schatting gemaakt van de materiële kosten en
de inzet van personeel. Eenzelfde inschatting is gemaakt voor vijf organisatiebrede posten die van belang zijn
voor de realisatie van de Kwaliteitsagenda, te weten:
Internationale ervaringen;
Lokaalloos leren;
Ondersteuning startende docenten;
Ontwikkeling HR;
Ontwikkeling onderwijsteams.
In de onderstaande tabel is de realisatie ten opzichte van de begroting weergegeven.
Maatregel
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FTE
Materiele kosten
gerealiseerd gerealiseerd

Totaal
gerealiseerd

114.276

305.004

Totaal
begroot
337.500

Verschil

1. Bloem

2,5

32.496

2. Dier, doorstroom HBO

0,8

0

60.000

95.000

35.000

3. Dier praktijklocaties

2,0

116.000

266.000

230.000

‑36.000

4. Dier, soft skills

2,4

144.440

324.440

250.000

‑74.440

5. Groen, entree en N2

0,7

0

52.500

95.000

42.500

6. BBL waterbeheer

0,5

0

34.715

75.000

40.285

7. Groen. Hotspot

2,0

18.395

168.395

200.000

31.605

8. Groen, opzetten urban Green

1,5

20.000

132.500

152.500

20.000

9. GGI, herbezinning opl. locaties

0,7

30.000

82.500

125.000

42.500

10. GGI vernieuwen programma

0,5

0

39.783

70.000

30.217

11. GGI Ont. Bij en nascholing

0,1

0

7.595

40.000

32.405

Maatregel

FTE
Materiele kosten
gerealiseerd gerealiseerd

Totaal
gerealiseerd

Totaal
begroot

Verschil

12. Paard, bij en nascholing

0,5

0

36.166

57.500

21.334

13. Paard, honneurs

0,9

10.061

75.160

77.500

2.340

14. Paraveterinair,
internationalisering

0,9

7.203

72.392

137.500

65.108

15. Parav. Honoursprogramma

0,2

1.717

16.184

25.000

8.816

16. Teelt, vernieuwen aanbod,
imago beroep

0,8

28.085

89.893

237.500

147.607

17. Veehouderij aanbod
innoveren

0,8

50.000

110.000

150.000

40.000

18. Veehouderij praktijklocaties

1,2

0

90.000

55.000

‑35.000

19. Voeding, praktijklocatie

0,2

233.607

248.607

20. Nieuwe opleiding V en
voorlichting N4

1,0

2.712

81.102

105.000

23.898

21. Professionaleren docenten

9,5

200.182

912.682

900.000

‑12.682

Internationaal

2,5

0

187.500

212.500

25.000

Lokaalloos leren

0,2

214.000

229.000

175.000

‑54.000

Ondersteuning startende
docenten

7,0

44.160

569.160

555.000

‑14.160

Begeleidingen ontwikkeling

1,6

199.000

319.000

250.000

‑69.000

Ontwikkeling onderwijsteams

8,0

69.606

669.606

710.000

40.394

49,0

1.503.442

5.179.885

5.382.500

202.615

Totalen

65.000 ‑183.607

Over het geheel gezien loopt de realisatie in de pas met de indicatieve begroting. Op het niveau van de
maatregelen zijn er verschillen. De grootste afwijkingen lichten we toe.
Maatregel 3, softskills: De kosten zijn hoger dan was voorzien omdat we meer externe specialistische
deskundigheid nodig hadden en hebben ingehuurd dan was voorzien.
Maatregel 14, Paraveterinair, internationalisering: De realisatie loopt achter bij de begroting. Door
COVID-19 hebben nauwelijks internationale activiteiten plaatsgevonden en heeft internationalisering een
minder hoge prioriteit gekregen. Vanzelfsprekend zijn doordoor minder kosten gemaakt dan begroot.
Maatregel 16: Teelt & technologie, vernieuwen aanbod, imago beroep: De realisatie loopt achter op de
begroting. De uitvoering van de maatregel loopt eveneens achter op schema, met als logisch gevolg dat
veel minder kosten zijn gemaakt dan begroot.
Maatregel 19: Voeding, praktijklocatie: De gemaakte kosten zijn hoger dan begroot. Dat komt door een
forse investering in het ontwikkelen van modules met 3D-producten, productielijnen en omgevingen om
de praktijk te simuleren. Deze investering was nodig omdat het realiseren van een praktijklocatie meer
tijd in beslag neemt dat was voorzien.
Ontwikkeling HR: De gemaakt kosten zijn hoger dan begroot. Het opzetten van de Zone.academie heeft
zowel materieel als qua inzet van menskracht meer gevraagd dan was voorzien. De Zone.academie is
van wezenlijk belang in de transitie naar het werken met onderwijsteams.

BIJLAGE 11: LIJST VAN AFKORTINGEN
AVG: Algemene verordening gegevensbescherming
BIO: Wet op de beroepen in het onderwijs
BBL: Beroeps begeleidende leerweg
BKS: Beroepsgerichte kwali catie structuur
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BOL: Beroeps opleidende leerweg
BPV: Beroepspraktijkvorming
CvB: College van Bestuur
ED: Examinering en diplomering
FB: Financieel beheer
FTE: Fulltime-equivalent
HGL: Het groene lyceum
IBP: Informatiebeveiliging en privacy
GWO: Groene wereld orientatie
KA: Kwaliteitszorg en ambitie
LLO: Leven lang ontwikkelen
LOB: Loopbaanorientatie en begeleiding
MBO: Middelbaar beroeps onderwijs
OP: Onderwijsproces
OR: Onderwijsresultaten
PTA: Programma van Toetsing en afsluiting
RvT: Raad van Toezicht
SE-CE: School examen - Centraal examen
SK: Schoolklimaat
VMBO: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VMR: Vakmanschapsroute
VSV-er: Voortijdig school verlater
WNT: Wet normering topinkomens

165

