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Ten tijde van het verschijnen van dit jaarverslag heeft 
ROC	TOP	net	het	herstel-	en	verificatieonderzoek	van	
de Onderwijsinspectie achter de rug. Het betrof deze 
keer een tweejaarlijks herhaalonderzoek ten aanzien 
van de bevindingen en aanbevelingen uit 2020. In het 
verslagjaar zijn vele stappen gezet in het verbeteren van 
de onderwijskwaliteit, het examineren en het borgen 
van kwaliteitszorg. Er is een stevig projectmatig plan van 
aanpak opgesteld. In de onderwijsteams worden kort-
cyclische verbeterprocessen uitgevoerd en ROC TOP-breed 
heeft proceseigenaarschap de nodige aandacht gekregen. 
De resultaten van al deze inspanningen beginnen zichtbaar 
te worden en dragen aantoonbaar bij aan de visie en 
strategie van ROC TOP.

Een belangrijk aspect voor onze positionering is het 
aanbieden van een opleidingsportfolio dat enerzijds 
aantrekkelijk is voor studenten en aansluit op behoeften uit 
de arbeidsmarkt en anderzijds kwalitatief goed kan worden 
aangeboden en rendabel is. Eind 2021 is het gehele 
opleidingsportfolio doorgelicht op deze aspecten en in het 
nieuwe jaar zullen daar keuzes en besluiten uit voortkomen. 
Deze kunnen zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard 
zijn.	De	kwalificatiedossiers	zullen	verder	doorontwikkeld	
worden op de thema’s duurzaamheid, digitalisering en 
diversiteit/inclusie  

Financieel is het jaar 2021 met een positief 
exploitatieresultaat afgesloten van € 466.838, waar  
-€	2.006.000	was	begroot.	De	financiële	positie	op	korte	
termijn is goed en voldoet aan de gestelde normen, 
maar de exploitatie staat de komende jaren sterk onder 
druk. De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 
en de meerjarenraming zijn de ontwikkeling van de 
studentenaantallen en direct daaraan gekoppeld de 
ontwikkeling van de personeelsformatie. 

Na een interim bestuursperiode die was ingegeven door 
het zicht op een bestuurlijke fusie, is in 2021 besloten het 
bestuur weer structureel vorm te geven. De uitkomsten 
van de verschillende verkenningen op samenwerking 
zijn nog niet zo concreet dat besluitvorming over de 
bestuurlijke structuur kan volgen. In maart en april 2022 zijn 
achtereenvolgens als nieuwe bestuurders van  
ROC TOP benoemd Dorien Nelisse, bestuursvoorzitter, en 
Fred Gansevoort, lid College van Bestuur. Zij nemen het 
stokje over van hun voorgangers en zullen de langetermijn 
positie van ROC TOP in de Amsterdamse regio helpen 
borgen en verstevigen. 

De in dit jaarverslag opgenomen meerjarenprognose, 
zoals is goedgekeurd, vormt de basis om het 
toekomstperspectief van ROC TOP verder te evalueren. 
Van daaruit zal de koers verder worden vastgesteld.

ROC TOP biedt kleinschalig beroepsonderwijs met 
persoonlijke aandacht voor alle studenten die net dat 
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Veel dank en 
waardering gaat uit naar alle medewerkers en anderen die 
hieraan dagelijks hun bijdrage leveren.
 
Amsterdam, juni 2022

Werken aan verbetering
VOORWOORD
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Samenstelling en organisatie
De samenstelling van de Raad van Toezicht van  
ROC TOP staat beschreven in de statuten en in een 
algemene	profielschets.	Op	basis	van	die	bepalingen	
streeft de Raad van Toezicht naar een samenstelling met vijf 
leden. Met de benoeming van Tom Cohen per 1 april 2021 
en Karin Manuel per 1 mei 2021 is de Raad van Toezicht in 
2021 weer op volle sterkte. De opvolging van de voorzitter, 
wiens termijn al eerder was verlengd met het oog op een 
mogelijke bestuurlijke samenwerking, is in de loop van 
2021 in gang gezet. Bij het verschijnen van het jaarverslag 
is bekend dat per 1 april 2022 Ronald Wilcke als nieuwe 
voorzitter toetreedt tot de Raad van Toezicht.

Overleg 
De Raad van Toezicht heeft in 2021 zes keer volgens de 
vooraf opgestelde jaarplanning vergaderd. 
In aanvulling daarop was er een aantal malen behoefte 
aan tussentijds overleg, over de opvolging in het 
College van Bestuur en de Raad van Toezicht en over 
de strategische verkenning op samenwerking. Er waren 
meerdere ontmoetingen met de Ondernemingsraad en de 
Studentenraad	over	de	voornoemde	zoekprofielen	en	de	
benoemingsprocedures, en over de algemene gang van 
zaken.

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 

Naam/functie in RvT Hoofd- en nevenfuncties

Chris van Meurs 
Voorzitter RvT vanaf 1-1-2013
Governance/B&R-commissie

Voorzitter College van Bestuur OPSO|SPOOR
Lid bestuur Purmervalley
Voorzitter bestuur Samenwerkingsverband PO Waterland
Lid bestuur Samenwerkingsverband PO Zaanstreek
Lid bestuur Samenwerkingsverband VO Waterland

Manon Frenken
Lid/vicevoorzitter RvT vanaf 1-3-2020
Governance/B&R-commissie
Commissie Onderwijs & HR

Partner @ Rainmen consultancy
Coach bij Artsen zonder Grenzen

Jeffrey van Meerkerk
Lid RvT vanaf 1-3-2020
Auditcommissie 
Commissie Onderwijs & HR

Directeur Strategische Relaties, Sustainability en Corporate Social  
Responsibility bij ManpowerGroup Nederland en Global Account Director  
bij ManpowerGroup Inc. 
Voorzitter Nederlandse Algemene Danssport Bond
Lid Raad van Advies OPUCE Foundation
Gastdocent Nijenrode University (expertise ‘de toekomst van werk en skills’)
(M.i.v. 2022: lid Raad van Toezicht Women Inc.)

Tom Cohen
Lid RvT vanaf 1-4-2021
Auditcommissie 

Algemeen directeur Oogcentrum Noordholland BV 
Bestuurslid branchevereniging ZKN, Zoetermeer  
Lid Raad van Toezicht/voorzitter audit commissie NHL Stenden, Leeuwarden 
(tot december 2021)

Karin Manuel 
Lid RvT vanaf 1-5-2021
Commissie Onderwijs & HR

Manuel Management Consulting en Training
Voorzitter Raad van Toezicht HP De Limes
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Twisted
Lid Raad van Toezicht Amarant Groep te Tilburg

Commissies 
Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies 
ingesteld, met bijbehorende reglementen betreffende hun 
aandachtsgebieden en werkwijze:
• Governance-commissie (plus benoeming en 

remuneratie); deze commissie komt bijeen als er een 
concrete aanleiding is. In 2021 was dat een aantal keren 
tussentijds of in de zijlijn van een ander overleg, in het 
kader van de verschillende benoemingsprocedures.

• Auditcommissie; deze commissie heeft in het verslagjaar 
3 x vergaderd.

• Commissie Onderwijs & HR; deze commissie heeft in het 
verslagjaar 2 x vergaderd.

Contacten binnen de organisatie
De Raad van Toezicht heeft meerdere keren per jaar 
regulier overleg met het College van Bestuur. Ook is er 
regelmatig tussentijds contact tussen (de voorzitter van) 
het College van Bestuur en de voorzitter en vicevoorzitter 
van de Raad van Toezicht. Onderwerpen zijn het algemeen 
functioneren van het bestuur, de stand van zaken in de 
organisatie en de agendavoorbereiding. Bij een directe 
aanleiding is er ook ad hoc (telefonisch) overleg. 
De leden van de Auditcommissie en de Commissie 

Samenstelling Raad van Toezicht (RvT) in 2021 
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Onderwijs & HR van de Raad, spreken regelmatig met 
het	management	uit	de	organisatie	op	die	specifieke	
beleidsterreinen. De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks 
met de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Ook 
zijn er informele contacten met het management. In 
normale omstandigheden bezoekt de Raad jaarlijks de 
campussen en (informele) gelegenheden binnen ROC TOP.  
Dit om te zien hoe het College van Bestuur binnen de 
eigen organisatie te werk gaat. In het verslagjaar was dat 
vanwege de coronarichtlijnen en het regelmatig sluiten van 
de onderwijslocaties niet goed mogelijk. Dit wordt zo snel 
als dat kan weer in gang gezet.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht
Eind 2021 heeft de Raad een start gemaakt met 
het evaluatieproces volgens de handreiking van de 
Kwaliteitscommissie van de NVTK VTOI, opgesteld in lijn 
met de principes van de Code Goed Toezicht 1.0. Het 
betrof de eerste stap in een vierjaarlijkse evaluatiecyclus. 
De vragen zijn vooral gericht op de toezichthoudende 
opgave en vier principes daarbinnen: maatschappelijk 
verantwoordelijkheid, transparantie, interne/externe 
verbinding en verantwoording. Met deze aanpak 
sluit de Raad van Toezicht aan op de nieuwe meer 
waardengedreven branchecode. De uitvraag is gedaan 
binnen de Raad, bij het College van Bestuur, management, 
medezeggenschap en de bestuurssecretaris. De uitkomsten 
vormden de basis voor een plenaire evaluatiesessie 
met externe begeleiding en een plan van aanpak op de 
verbeterpunten. Het tweede jaar van de evaluatiecyclus 
betreft collegiale visitatie. 

Informatieprotocol
De informatievoorziening richting de Raad van Toezicht 
sluit zoveel mogelijk aan op de reguliere  beleids- en 
rapportagecyclus. Op relevante deelterreinen wordt 
dit ook in de respectievelijke commissies van de Raad 
behandeld. In 2021 is het informatieprotocol voor de Raad 
van Toezicht, zoals opgesteld in 2020, getoetst aan de 
rapportagecyclus voor de Auditcommissie. Hieruit is de 
wens voortgekomen van een Audit follow up overzicht. 
Dit is meegenomen in de inhoudelijke jaarplanning van de 
Raad van Toezicht en zijn commissies. 

Besluiten
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar goedkeuring 
gegeven aan: 
• zijn overlegplanning voor schooljaar 2021-2022
•	 het	profiel	en	de	search	voor	de	nieuwe	leden	in	de	Raad	

van Toezicht
• de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020, en 

decharge College van Bestuur.
• de aanpak voor de evaluatie van de Raad van Toezicht
• verlenging van het contract met de externe accountant 

(na advies Auditcommissie)
• de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2026 

(na advies Auditcommissie)
• de huisvesting van de zorgopleiding op locatie Centrum 

voor de Zorg Slotervaart en de daarvoor benodigde 
begroting/investering (na advies Auditcommissie)

De Raad van Toezicht heeft besloten: 
• tot benoeming van Arno Geurtsen als interim bestuurder 

per 1-2-2021
• tot verlenging benoemingstermijn van Van Meurs naar 

1-4-2022, of eerder zodra zijn opvolging bekend is 
• tot benoeming van Tom Cohen in de raad van Toezicht 

per 1-4-2021
• tot benoeming van Karin Manuel in de Raad van Toezicht 

per 1-5-2021
• over de samenstelling van de commissies van de Raad 

van Toezicht
• tot benoeming van Dorien Nelissen als voorzitter College 

van Bestuur per 1-3-2022
• tot aanbesteding voor een externe accountant (na advies 

Auditcommissie)

Belangrijke behandelde onderwerpen: 
• strategieontwikkeling 
• samenwerking
• ontwikkeling studentaantallen 
• onderwijskwaliteit en -vernieuwing
• kwaliteitsagenda
• personeelskwaliteit en -planning 
• bestuurlijke rapportages 
• managementletter van de accountant 
• wijzigingen in het management 
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HOOFDSTUK 1

STRATEGISCHE KOERS, 

GOVERNANCE EN 

ORGANISATIESTRUCTUUR 
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1.1 Strategische koers 
De context waarin de ROC TOP zich bevindt, kent een 
dilemma. Het onderwijsaanbod - kleinschalig, lokaal 
en met aandacht voor talenten en behoeften van de 
individuele student - kan de organisatie kwetsbaar 
maken. De aanhoudende trend met dalende (bekostigde) 
studentenaantallen beperkt de mogelijkheid tot voldoende 
financiering	in	de	toekomst.	Dit	raakt	aan	continue	
verbetering van het onderwijs. Om te zorgen dat ROC TOP 
aantrekkelijk is en blijft voor studenten, medewerkers en 
zijn toegevoegde waarde behoudt voor de arbeidsmarkt, 
zet ROC TOP in op twee strategische doelen. Deze doelen 
geven samen richting aan de koers:

Verbetering van de onderwijskwaliteit.

Versterken van de positie van ROC TOP in de 
regio en verkennen/tot stand brengen van een 
mogelijke samenwerking die daarbij past.

Als	belangrijk	doel	is	daar	versterking	van	een	efficiënte	
bedrijfsvoering aan toegevoegd.

1.2 Governance en bestuur 
Eind 2020 is de nieuwe branchecode voor het mbo 
vastgesteld. In 2021 is gestart met de implementatie 
ervan. Dit door de waarden die als uitgangspunt worden 
gehanteerd te vertalen naar de organisatie. Naast deze 
code zijn op het bestuur de vigerende wetgeving, statuten 
en interne reglementen van toepassing.  

ROC TOP heeft een tweehoofdig College van Bestuur. In 
2021 is de samenstelling als volgt gewijzigd:
• Per 1 februari heeft Tim Klein, die sinds augustus 2020 

interim-bestuurslid was, de functie van voorzitter (ad 

STRATEGISCHE KOERS, GOVERNANCE EN ORGANISATIESTRUCTUUR 

interim) overgenomen van voormalig bestuursvoorzitter 
Ineke van de Linden.

• Per 1 februari 2021 is Arno Geurtsen, voormalig 
toezichthouder van ROC TOP, lid College van Bestuur ad 
interim.

Voor beide benoemingen zijn door de Raad van 
Toezicht afwijkbesluiten genomen in afstemming met 
de medezeggenschapsorganen en het management. 
De keuze om vooralsnog een interim-bestuur aan te 
houden is ingegeven door de verkenning op vormen van 
samenwerking. Deze verkenning was in 2021 nog niet 
voldoende afgerond om tot een besluit tot structurele 
invulling van het bestuur over te gaan.  

Onderwijskwaliteit 
en versterken van de 
positie

kwaliteit van onderwijs 

lange termijn positie/samenwerking

Naam/functie in CvB Nevenfuncties

Ineke van der Linden
Voorzitter CvB van  
1-10-2013 tot 1-2-2021

Lid	Adviesraad	Nuffic
Lid bestuur Stichting  
Kwaliteitsnetwerk MBO
Lid klankbordgroep LinQue 
Consult

Tim Klein
Lid CvB ad interim van  
17-8-2020 tot 1-3-2022

Lid Raad van Toezicht Saks
Lid College van Beroep 
Stichting Reclame Code
Investeerder
Interimmanager en zelf- 
standig juridisch adviseur 

Arno Geurtsen
Lid CvB ad interim van  
1-2-2021 tot 22-3-2022

Managing Partner  
Next Thinking
Executive/Scientific	director	
post-masteropleiding  
Registercontroller EUR  

Samenstelling College van Bestuur (CvB) in 2021
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Eind 2021 is besloten dat ROC TOP mogelijke vormen 
van samenwerking blijft verkennen maar vooralsnog als 
zelfstandige stichting zal blijven bestaan. Om die reden 
is de werving voor structurele opvolging van de interim 
bestuurders in gang gezet. Ten tijde van het vaststellen van 
het jaarverslag is de nieuwe samenstelling van het College 
van Bestuur bekend:

Zelfevaluatie College van Bestuur
Conform het bestuursreglement heeft het (interim) 
College van Bestuur in 2021 een zelfevaluatie gedaan 
aan de hand van haar opdracht en beleidsvoornemens. 
Ook is in de aanloop naar het inspectiebezoek begin 
2022, een externe audit uitgevoerd gericht op de grip op 
kwaliteit(-szorg). Verder zijn er gesprekken gevoerd met 
de Raad van Toezicht over de kritische succesfactoren 

in een aantal grote (strategische) dossiers, met oog op 
de	functieprofielen	en	de	selectieprocedures	voor	de	
opvolging in het bestuur. De uitkomst van de verschillende 
trajecten maakt deel uit van de overdracht aan de nieuwe 
bestuurders in 2022.

1.3 Organisatiestructuur 
Alle opleidingen van ROC TOP zijn ondergebracht in de 
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP (statutaire 
naam). De stichting is opgericht in 2012.

Campussen
Binnen ROC TOP worden meer dan vijftig verschillende 
mbo-opleidingen aangeboden in BOL of BBL-variant. 
Verwante opleidingen zijn geclusterd binnen vier 
campussen waar opleidingen worden aangeboden 
die veelal inhoudelijk samenhangen en via lokale 
samenwerking en co-creatie bijdragen aan de toekomstige 
ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 
Deze vier campussen zijn achtereenvolgens TOP Events & 
Hospitality, TOP Start (inclusief de Amsterdamse Plus),  
TOP Health & Sport en TOP Business.

Iedere campus staat onder leiding van een 
campusdirecteur met een campusmanagementteam dat 
naast de campusdirecteur bestaat uit: onderwijsmanager(s) 
en een servicepuntcoördinator. De campusdirecteur 
legt verantwoording af aan het College van Bestuur. 
Iedere campus stelt binnen de jaarlijks vastgestelde 
uitgangspunten een werkbegroting op. In het meerjarig 

Campus 
Start

Personeel & 
Organisatie

Finance, Control & 
Inkoop

Onderwijs & 
Studentzaken

ICT, Huisvesting 
& Facility

Bestuur & 
Strategie

Campus 
Events & Hospitality

Beleid, Marketing & Communicatie en  
Fondsenwerving

Onderwijsadministratie, Examenbureau,  
Planning & Roostering

Campus 
Health & Sport

Campus 
Business

ORGANISATIE PER 1-10-2021

College van Bestuur
Examencommissie Centrale StudentenraadOndernemingsraad

Raad van Toezicht

Bestuurssecretariaat

Organisatiestructuur

Naam/functie in CvB Nevenfuncties

Dorien Nelisse
Voorzitter CvB per 1-3-2022

Lid Raad van Toezicht 
Koninklijke Visio

Fred Gansevoort 
Lid CvB per 6-4-2022

Bedrijfsvoeringadviseur 
diverse schoolbesturen en 
MKB, Gansevoort Advies & 
Control
Schaduw lid Gemeente-
raadsfractie CDA Almere 
(Fysiek	domein,	Financiën,	
Economie, Onderwijs) 

Samenstelling College van Bestuur in 2022
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campusplan staan de doelstellingen van de betreffende 
campus beschreven. Monitoring van doelstellingen en 
andere belangrijke ontwikkelingen gebeurt in bilaterale 
overleggen en (viermaandelijkse) periodegesprekken met 
het College van Bestuur.

Ondersteunende diensten
Het primaire proces wordt ondersteund vanuit vijf (staf)
diensten: 
1. Bestuur & Strategie
2. ICT, Huisvesting & Facilitair
3. Finance, Control & Inkoop
4. Personeel & Organisatie 
5. Onderwijs & Studentenzaken

Besturingsfilosofie 
De positionering van de campussen is een belangrijk 
speerpunt	in	de	besturingsfilosofie	die	verder	de	volgende	
uitgangspunten kent:
• professionele leergemeenschap;
• teams zijn de basis van de organisatie;
• sturen, beheersen en verantwoorden vanuit vertrouwen;
• werkwijze vanuit bekendheid kaders, doelstellingen, 

bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden;
• professionele ruimte en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid;
• onderwijs ontwikkelen samen met netwerkpartners. 

Deze	besturingsfilosofie	is	het	leidend	principe	voor	de	
inrichting en ontwikkeling van de organisatie: 
• een platte organisatie die bestaat uit het bestuur en 

maximaal 2 managementlagen;
• er wordt gewerkt vanuit gezamenlijk geformuleerde en 

bestuurlijk vastgestelde kaders;
• het onderwijs is georganiseerd op campussen onder 

aansturing van de campusdirecteuren;
•	 onderwijsteams	worden	hiërarchisch	aangestuurd	door	

een onderwijsmanager;
• bedrijfsvoering wordt centraal aangestuurd, met 

decentrale uitvoering op locatie waar nodig.

Organisatiecultuur
De organisatie staat met vier campussen midden in de 
Amsterdamse leefomgeving. Die Amsterdamse cultuur 
is duidelijk zichtbaar en voelbaar bij zowel studenten als 
medewerkers met diverse culturele achtergronden en een 
mix van verschillende leeftijden en ervaringen. Openheid, 
nieuwsgierigheid en tolerantie zijn belangrijke waarden om 
als leergemeenschap succesvol te zijn. Kwaliteitsgerichtheid 
is ook noodzakelijk om doelstellingen te bereiken. Er wordt 
in toenemende mate ingezet op resultaatgerichtheid, 
verantwoordelijkheid en het aanspreken op gedrag. In 

het verslagjaar is met het management aandacht besteed 
aan procesverbetering en -eigenaarschap. Door de regie 
op TOP-brede portefeuilles ook centraal te beleggen kan 
betere sturing en samenhang worden bereikt.

1.4 Kwaliteitszorg 
Op ieder organisatieniveau wordt gewerkt volgens 
de PDCA-cyclus. Onderwijsteams voeren jaarlijks een 
zelfevaluatie uit. Op basis van deze evaluatie komen 
de teamjaarplannen tot stand. Bij iedere opleiding 
wordt eens in de vier jaar een interne audit gedaan. 
Tijdens een audit worden opleidingen beoordeeld op 
de kernstandaarden uit het waarderingskader van de 
inspectie en de standaarden uit het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en Ambitie. Op basis van gesignaleerde 
risico’s, of op verzoek, kunnen andere standaarden worden 
toegevoegd. In het verslagjaar zijn de interne auditoren 
bijgeschoold en zijn nieuwe auditoren geworven en 
geschoold. In 2021 is het TOP-brede project ‘verbeteren 
van de onderwijskwaliteit’ verder uitgevoerd. Doelstelling 
van dit project is dat op elk niveau (van bestuurlijk tot 
uitvoerend) wordt voldaan aan de basiskwaliteit zoals deze 
gedefinieerd	is	in	het	waarderingskader	van	de	inspectie.	
De tijdelijke projectmatige aanpak wordt vervolgens weer 
teruggebracht naar de lijnorganisatie. 

1.5 Risicomanagement
ROC TOP onderkent het belang van het uitvoeren 
van risicoanalyses op haar activiteiten. Met een goed 
systeem van kwaliteitszorg en het investeren in kennis en 
vaardigheden bij de medewerkers wil ROC TOP de risico’s 
‘aan de voorkant’ minimaliseren. De nadruk ligt hierbij niet 
alleen op de instrumentele kant van risicomanagement, 
maar juist op het continu sturen en bijsturen op de gestelde 
doelen. Interne openheid en transparantie zijn daarbij 
cruciaal. 

ROC TOP ziet good governance als een belangrijke basis 
voor risicomanagement. Bestuur, directeuren en managers 
zijn primair verantwoordelijk voor de realisatie van de 
strategie (en afgeleide doelstellingen) en het managen van 
risico’s. Het lijnmanagement is primair verantwoordelijk 
voor de goede sturing en beheersing van de organisatie, 
het managen van risico’s die met de bedrijfsvoering 
samenhangen en de volledigheid en betrouwbaarheid van 
de	verantwoordingsinformatie.	Een	essentiële	succesfactor	
is	dat	er	een	omgeving	gecreëerd	wordt	waar	er	naast	
ruimte voor open dialoog, ook ruimte is voor tegenspraak 
en het delen van ongemakkelijke informatie. Het faciliteren 
en agenderen van het gesprek en het vergroten van het 
bewustzijn rond risico’s en onzekerheden geeft betere 
resultaten. Belangrijke instrumenten om het gesprek binnen 
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de teams en met het bestuur te stimuleren zijn het jaarplan 
en de rapportages binnen de planning- en control cyclus. 
Op basis van het jaarplan en de maandelijkse 
managementrapportages vinden periodiek gesprekken 
met alle budgethouders plaats. Dit gaat over belangrijke 
thema’s en de uitvoering van het jaarplan, zowel evaluerend 
als vooruitkijkend.
Verder is er de interne auditfunctie op de bekostiging, en 
de onderwijs- en examenkwaliteit. Dit om extra zekerheid 
te krijgen over de kwaliteit van sturing en beheersing.

1.6 Medezeggenschap
Voor ROC TOP is de kern van medezeggenschap 
dat medewerkers en studenten invloed hebben op 
de besluitvorming van de organisatie. Participatie en 
tegenspraak wordt gestimuleerd. Inhoudelijk is het 
medezeggenschapsstatuut is in 2021 ongewijzigd 
gebleven. Wel is de formele vergaderfrequentie in 
onderlinge afstemming teruggebracht en was er daarnaast 
geregeld informeel tussentijds overleg en afstemming. 
Het overleg heeft vanwege de aanhoudende beperkende 
coronamaatregelen grotendeels online plaats moeten 
vinden.

Medewerkers 
Medewerkers kunnen op twee niveaus invloed uitoefenen 
op de besluitvorming van ROC TOP: 
• op instellingsniveau via de Ondernemingsraad (OR) 

(medezeggenschap OR);
• op team-/afdelingsniveau via het werkoverleg 

(zeggenschap medewerkers).

De Ondernemingsraad (OR) vergaderde in 2021 eens 
per twee maanden met het College van Bestuur. Iedere 
vergadering gaat vooraf door agendaoverleg waar ook 
actuele dossiers en ontwikkelingen aan de orde komen. 
De vastgestelde verslagen van de overlegvergaderingen 
worden gepubliceerd op het intranet. Daarnaast brengt de 
OR maandelijks een digitale nieuwsbrief uit waarmee zij 
hun achterban informeren. De volgende onderwerpen zijn 
in 2021 aan de OR voorgelegd:

Ter instemming of advisering
• Kaderbrief/hoofdlijnen begroting 2022-2026
• Kadernotitie inzet/formatie OP schooljaar 2021-2022
• Voorstel verplichte vrije dagen OBP 2022
• Bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs (hierna 

NPO)-middelen
• Benoemingen in het College van Bestuur en de Raad van 

Toezicht
• Huisvesting zorgopleidingen op locatie Centrum voor 

Zorg in Slotervaart

Ter informatie
• Bestuurlijke rapportages
• Periode-indeling schooljaar 2021-2022
• Vakantieplanning onderwijzend personeel schooljaar 

2021-2022
• Onderwijsvernieuwing
• Plan van aanpak verbeteren onderwijskwaliteit en 

examinering
• Statuut medezeggenschap (geactualiseerd, inhoudelijk 

ongewijzigd)
• Regeling klachten bij besluit of handelwijze 

(geactualiseerd, inhoudelijk ongewijzigd)
• Rapportage (externe) vertrouwenspersonen en 

ombudsman
• Jaarverslag/jaarrekening 2020
• Begroting 2022-2026
• Verkenning op samenwerking

In het (agenda)overleg met de OR komen ook de 
reguliere onderwerpen aan de orde. Zoals de algemene 
gang van zaken in de organisatie, ziekteverzuim, 
medewerkerstevredenheid en de studentenaantallen. In 
het verslagjaar was corona, en dan vooral het faciliteren 
van thuiswerken en het welbevinden van medewerkers, een 
belangrijk	aandachtspunt.	Ook	ging	specifieke	aandacht	uit	
naar werkdruk en teamontwikkeling.
In januari 2021 heeft de jaarlijks heisessie van de OR 
met het College van Bestuur noodgedwongen online 
plaatsgevonden. Met een externe begeleider is van 
gedachten gewisseld over de onderlinge rolopvattingen, 
besluitvorming op campusniveau en de positionering van 
ROC TOP.  
De OR heeft doorgaans tweemaal per jaar een bijeenkomst 
met de Raad van Toezicht en tussentijds indien daar 
aanleiding toe is. Ook de contactmomenten met de 
Raad van Toezicht waren doorgaans online. In 2021 was 
de OR intensief betrokken bij de selectieprocedure voor 
nieuwe leden in het College van Bestuur en in de Raad van 
Toezicht. Verder is er een jaarlijks instemmingsoverleg van 
de OR en de Studentenraad gezamenlijk met het College 
van Bestuur over de hoofdlijnen van de begroting.

Studenten 
Studenten hebben inspraak via de Centrale Studentenraad. 
De vergaderingen van de Studentenraad zijn openbaar: 
iedere ROC TOP-student kan hierbij aanwezig zijn. In het 
verslagjaar bestond de Studentenraad gemiddeld uit vijf 
leden. Ook in 2021 is weer actief geworven met de intentie 
om door te groeien naar acht leden waarbij elke campus 
vertegenwoordigd is. Naast de Centrale Studentenraad 
kent ROC TOP op de verschillende campussen een 
campusraad of studentenpanel (voor inspraak op 
campusniveau). De Studentenraad vergadert ongeveer 
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iedere twee maanden met het College van Bestuur. In het 
verslagjaar was dat in totaal vijf keer en kwamen onder 
meer de volgende onderwerpen aan bod: 

Ter instemming of advisering
• Kaderbrief/hoofdlijnen begroting 2022-2026
• Algemene voorwaarden bij de Onderwijsovereenkomst 

en de Praktijkovereenkomst
• Onderwijs - en examenreglementen (OER) schooljaar 

2021-2022
• Beleidskaders uit inspectiekader: toelatingsbeleid, 

pedagogisch handelen en didactisch klimaat 
• Schoolkostenbeleid 2021-2022 incl. ongebruikte 

leermiddelen
• Uitvoeringsplan Studentenfonds
• Bestedingsplan NPO-middelen
• Benoemingen nieuwe leden van het College van Bestuur 

en de Raad van Toezicht
• Huisvesting zorgopleidingen op locatie Centrum voor 

Zorg in Slotervaart

Ter informatie
• Bestuurlijke rapportages
• Studentenaantallen
• Coronamaatregelen
• Onderwijsvernieuwing
• Plan van aanpak verbeteren onderwijskwaliteit en 

examinering
• Steekproef leermiddelenlijst
• Statuut medezeggenschap (geactualiseerd, inhoudelijk 

ongewijzigd)
• Handboek Examinering
• Regeling klachten bij besluit of handelwijze 

(geactualiseerd, inhoudelijk ongewijzigd)
• Jaarverslag/jaarrekening 2020
• Begroting 2022-2026
• Verkenning op samenwerking

In het overleg met de Studentenraad komen ook 
regelmatig terugkerende onderwerpen aan de orde 
zoals de algemene gang van zaken in de organisatie. 
In	het	verslagjaar	was	er	ook	specifieke	aandacht	voor	
onderwijs op afstand en het welbevinden van studenten 
in coronatijd. Daarbij ook de effecten van aanhoudende 
beperkende maatrelen op de stagemogelijkheden en 
examinering. De Studentenraad heeft elk jaar overleg met 
de Raad van Toezicht en was in 2021 ook betrokken bij de 
selectieprocedure voor de nieuwe leden in het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht. Verder is er een jaarlijks 
instemmingsoverleg van de Studentenraad en de OR 
met het College van Bestuur over de hoofdlijnen van de 
begroting.

Ouders/verzorgers 
Binnen ROC TOP wordt momenteel geen gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om een Ouderraad in te stellen. De 
docenten en mentoren betrekken met o.a. ouderavonden 
de ouders/verzorgers wel zoveel mogelijk bij het onderwijs 
van hun kinderen. 

1.7 Examencommissie
ROC TOP heeft een centrale Examencommissie met 
daaronder drie adviescommissies. Deze commissies 
hebben als respectievelijke taak het vaststellen van 
examenplannen en examens, het toekennen van 
vrijstellingen	en	hulpmiddelen	en	de	verificatie	van	
examendossiers. De centrale Examencommissie heeft 
als verantwoordelijkheid; naast het opstellen van 
kwaliteitsdoelen en het houden van toezicht op afname 
en beoordeling, ook het borgen van de kwaliteit van 
de examinering en het nemen van examenbesluiten. 
Daarbij behandelt de commissie klachten en adviseert zij 
het College van Bestuur en het opleidingsmanagement. 
De Examencommissie is begin 2021 uitgebreid naar in 
totaal 13 leden. In 2021 is ook een beleidsmedewerker 
examinering toegevoegd aan de formatie. Deze 
medewerker brengt adviezen uit aan de directeuren en het 
bestuur aangaande het examineringsbeleid. 

De Examencommissie brengt over ieder schooljaar een 
onafhankelijk rapport uit. In dit rapport staat een verslag 
van de commissieactiviteiten, kwantitatieve gegevens over 
de examenkwaliteit bij ROC TOP, kwalitatieve gegevens 
over de examenkwaliteit per campus, een duiding van de 
behaalde resultaten en een vooruitblik op de doelstellingen 
voor het komende schooljaar. 

Borging van de examenkwaliteit 
De Examencommissie heeft in 2021, in samenhang 
met de verbeteraanpak voor de onderwijskwaliteit, een 
verbeterplan examinering opgesteld. Hiermee zijn de 
verbeterplannen op beide domeinen geïntegreerd. 
 
De belangrijkste resultaten uit het plan van toezicht van de 
Examencommissie in 2021 zijn: 
• inventarisatie van risico’s en te nemen maatregelen voor 

betere handhaving 4-ogenprincipe (dispensatie tot zomer 
2021 generieke vakken, dispensatie tot 1 januari 2022 
praktijkexamens, norm generieke vakken gesteld op 1 op 
de 10 examens dubbel beoordelen);

• opstellen en monitoren van voortgang verbeterplannen 
voor de risico-opleidingen m.b.t. betrouwbaarheid van 
beoordeling praktijkexamens;

• invoering en monitoring van de online cursusomgeving 
Praktijkbeoordelaar.nl voor alle beoordelaars van 
beroepsexamens; 
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• verbetering van de monitoring van, en feedback op, de 
kwaliteit van de examendossiers;

• ontwikkelen en uitvoeren van het communicatie- en 
informatieplan van de Examencommissie;  

• ontwikkelen en uitvoeren van het rapportagemodel voor 
de Examencommissie;

• opstellen van escalatieladder en consequenties bij 
incidenten en risico’s examenkwaliteit. 

Alle exameninstrumenten die bij ROC TOP gebruikt 
worden, zijn volgens route 1 van de Afspraken 
valide exameninstrumenten verworven (inkoop bij 
geaccrediteerde examenleveranciers) en in principe 
ongewijzigd ingezet (behoudens aanpassingen vanwege 
corona).

Gevolgen van corona
Corona heeft ook in 2021 de nodige impact op de 
werkzaamheden van de Examencommissie gehad. 
In samenwerking tussen team, teamexperts en 
examencommissie zijn werkbare alternatieven 
voor examinering op maat uitgewerkt. Dit met 
name voor de opleidingen waarbij examinering 
in de beroepspraktijk een groot deel van het 
examenprogramma inneemt. Deze zijn vooraf door 
de Examencommissie beoordeeld. Hierbij zijn de 
landelijke richtlijnen gevolgd.  Er is regelmatig 
dispensatie verleend voor het niet examineren van 
keuzedeel examens. 
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HOOFDSTUK 2

STUDENTEN, ONDERWIJS  

EN ONDERWIJSKWALITEIT
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ROC TOP biedt kleinschalig onderwijs, met persoonlijke 
aandacht en begeleiding op maat. Studenten leren 
en ontwikkelen zich in een veilige omgeving. Naast 
onderwijs kunnen ze bij ROC TOP ook terecht voor 
ondersteuningsvragen. ROC TOP biedt gelijke kansen 
aan jongeren om hun persoonlijk talent en burgerschap 
te ontwikkelen. Daarbij biedt hij mogelijkheden om door 
te stromen naar een geschikte plek op de arbeidsmarkt of 
een vervolgstudie te starten in het mbo of hbo. ROC TOP 
transformeert daarbij van een klassieke onderwijsinstelling 
naar een instelling waar de student gepersonaliseerd en 
gedigitaliseerd onderwijs krijgt. Gezien de vooropleiding 
en achtergrond van veel studenten is het rendement van 
ROC TOP hoog. 

2.1 Kwalificatiewinst
Kwalificatiewinst	toont	het	verschil	tussen	het	behaalde	
diplomaniveau in het mbo en het niveau van vooropleiding 
in het vo.

STUDENTEN, ONDERWIJS EN ONDERWIJSKWALITEIT 

2.2 Studenten kengetallen
Hier volgt een opsomming van enkele studenten-
kengetallen in het verslagjaar 2021: 
• ROC TOP heeft op peildatum 1 oktober (2021) 3.478 

regulier bekostigde studenten. Dit komt neer op 2.819 
gewogen studenten. Daarnaast zijn er nog 139 tijdelijk 
bekostigde studenten (na weging 124) die een half 
jaar vertraging opgelopen hebben als gevolg van de 
coronamaatregelen. Een jaar eerder waren er 3.712 
regulier bekostigde studenten. Er heeft een verdere 
verschuiving van BOL naar BBL plaatsgevonden (conform 
de landelijke trend).

•	 ROC	TOP	biedt	26	kwalificatiedossiers	en	65	
beroepsopleidingen aan per oktober 2021. 
Beroepsopleidingen kunnen bestaan uit één of meerdere 
leerwegen. 

• De opleiding Dienstverlening (niveau 2) is met 550 
studenten de grootste opleiding binnen ROC TOP, 
gevolgd door mbo-Verpleegkundige (niveau 4), met 535 
studenten. 

• In 2021 zijn 1.348 diploma’s uitgereikt. Een jaar daarvoor 
waren dit er 1.368 en in 2019 1.470. 

• 700 studenten vertrokken in 2020-2021 zonder diploma. 
Dit vertaalt zich in 19 % van de per 1 oktober 2020 
bekostigde studenten. In 2019-2020 vertrokken 621 
studenten zonder diploma (16% van de per 1 oktober 
2019 bekostigde studenten). 

• Het jaarresultaat (gemiddeld voor niveau 2, 3 en 
4 samen) kwam in 2020-2021 uit op 61%. Dat is 
ruim 4 %-punt lager dan in 2019-2020. Ook bij het 
startersresultaat is vergelijking met 2019-2020 een 
instellingsbrede daling van zo’n 4 %-punt vast te stellen. 
Het diplomaresultaat eindigde met 64% in 2020-2021 
ruim 4%-punt lager. De bekostigde studenten met 
vertraging studeren later af dan de datum 1 oktober 
2021. Deze diplomeringen hebben een positief effect op 
opbrengstjaar 2022-2023.
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Kleinschalig onderwijs, 
persoonlijke aandacht

Kwalificatiewinst gediplomeerde schoolverlaters 2019-2020 
van alle mbo-instellingen (deze grafiek is gebaseerd op de 
Benchmark mbo 2020, bouwsteen studiesucces. De cijfers 
over 2020-2021 verschijnen naar verwachting in juni 2022).
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• De rendementen voor niveau 1 stijgen opnieuw met +3% 
tot 82,6%. Dit is een verdere positieve ontwikkeling in lijn 
met voorgaande jaren.

• Wat betreft Entree is het rendement (het aandeel niveau 
1-studenten	dat	na	afloop	van	een	opbrengstjaar	
gebleven is of gediplomeerd is uitgestroomd) opnieuw 
toegenomen, van 79,6% in 2019-2020 tot 82,6% in 2020-
2021. 

Examinering
Voor 57 opleidingen zijn (voor cohort 2020-2021) 
57 examenplannen vastgesteld, tegenover 55 in het 
voorgaande cohort. Tijdens cohort 2020-2021 zijn onder 
verantwoordelijkheid van de centrale examencommissie 
van ROC TOP 54892 examens afgenomen. De 
toekenningen voor vrijstellingen en hulpmiddelen bedroeg 
respectievelijk 414 en 99. De Examencommissie heeft (in 
cohort 2020-2021) 1475 diploma’s afgegeven, tegenover 
1335 in het vorige cohort. 

NB: De Examencommissie gaat uit van alle 
examendeelnemers in het vorige cohort. De 
Examencommissie telt in cohort 2020-2021 5859 
bekostigde examendeelnemers. 

2.3 Studiesucces en studentuitval
In de tabellen in de bijlagen staat de ontwikkeling in het 
jaar-, diploma- en startersresultaat weergegeven. Het 
gaat hier om de genormeerde inspectie-indicatoren. 
Die zijn voor niveau 2, 3 en 4 genormeerd volgens het 
waarderingskader van de inspectie (groene lijn). Niveau 1 
wordt niet via deze weg genormeerd.

Vergeleken met 2019-2020 is een verbetering te zien in het 
jaar- en diplomaresultaat op niveau 3 en 4 over de breedte 
van de instelling. Het startersresultaat over 2020-2021 
daalt op niveau 2, 3 en 4. In 2019-2020 zagen we dat de 
rendementen op niveau 2 toenamen. In 2020-2021 valt 
deze toename in rendementen op niveau 2 grotendeels 
terug. Beide ontwikkelingen zijn verwacht als gevolg van de 
coronamaatregelen. De rendementen voor niveau 1 stijgen 
opnieuw met +3% tot 82,6%. Dit is een verdere positieve 
ontwikkeling in lijn met voorgaande jaren. 

De ontwikkeling in de inspectie-indicatoren heeft 
een directe relatie met die van de instellingsbrede 

ongediplomeerde uitstroom. Deze is met +1,7% 
toegenomen tot 18,9%. Deze toename van 
ongediplomeerde uitstroom is vooral zichtbaar op niveau 
2 (+8,2%). De studentuitval neemt ook op andere niveaus 
toe, maar in andere proporties (+0,8% tot +2,1%). In totaal 
verlieten 700 studenten ROC TOP zonder diploma in 2020-
2021. 

2.4 Onderwijskwaliteit 
De Inspectie van het Onderwijs heeft in oktober 2020 
het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding 
van de conclusies uit dit onderzoek heeft de inspectie 
herstelopdrachten geformuleerd. 
De verbeterpunten zijn opgenomen in een 
organisatiebrede aanpak voor het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. De belangrijkste uitgangspunten zijn 
dat het bestuur goed zicht heeft op de kwaliteit van 
de opleidingen en de fase van ontwikkeling waarin de 
teams zich bevinden. ROC TOP zorgt voor onderwijs 
met veel aandacht voor de ontwikkeling en begeleiding 
van de studenten. De betrokkenheid van medewerkers 
bij studenten, het onderwijs en het verbeteren van het 
onderwijs is groot. Er is actief ingezet op meer grip op de 
kwaliteit van examinering en onderwijsresultaten. In de 
tussenliggende periode is hierover contact onderhouden 
met de Inspectie van het Onderwijs. De voortgang wordt in 
het voorjaar van 2022 onderzocht. 

“Studenten geven bij ROC TOP  
hun eigen leertraject vorm”

Impact corona op het onderwijsprogramma
Vanwege de corona-effecten is de realisatie 
van de geprogrammeerde onderwijstijd door 
o.a. lockdowns in voorkomende gevallen onder 
druk komen te staan. Hierdoor heeft een aantal 
onderwijsprogramma’s in het afgelopen jaar minder 
uren kunnen ‘maken’ dan oorspronkelijk voor die 
opleiding was bedoeld en geprogrammeerd. Indien 
dat het geval is worden deze uren ingehaald of 
anderszins gecompenseerd, zodat de opleiding van 
aantoonbaar voldoende kwaliteit blijft. Het bestuur 
heeft in 2022 een externe opdracht verstrekt om 
hier grondig onderzoek naar te doen, zodat op 
maat naar bevind van zaken kan worden gehandeld.
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2.5 Onderwijsvernieuwing
ROC TOP biedt onderwijs dat aansluit bij de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Technologie en 
robotisering nemen toe, net als de behoefte bij bedrijven 
en instellingen aan vaardigheden zoals samenwerken, 
kritisch en creatief denken en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Studenten bij ROC TOP geven hun 
eigen leertraject vorm, met behulp van een leercoach, 
experts en digitale leermiddelen. Projecten en opdrachten 
komen tot stand in nauwe samenwerking met bedrijven en 
instellingen (co-creatie). Met deze onderwijsvernieuwing 
transformeert ROC TOP in een periode van ongeveer drie 
jaar de onderwijsprogramma’s en begeleidt onderwijsteams 
hierin. Het programma Onderwijsvernieuwing heeft in 2021 
een actieve bijdrage geleverd aan actuele vraagstukken 
over digitaal en hybride onderwijs. De borging hiervan 
in de lijnorganisatie is eind 2021 ingezet en wordt in het 
studiejaar 2021-2022 afgerond. 

2.6 Studentondersteuning
ROC TOP heeft een integrale visie ontwikkeld op 
studentondersteuning. Het gaat dan om hulp aan 
studenten	met	een	specifieke	ondersteuningsvraag	
(zowel op het gebied van zorg, als onderwijs). In de 
Kwaliteitsagenda van ROC TOP wordt deze visie 
vertaald naar de praktijk. Voor de specialistische 
studentondersteuning werkt ROC TOP samen met 
het MBO Jeugdteam (jeugdadviseur, jeugdarts en 
jeugdpsycholoog), een budgetcoach en Leerplicht 
Amsterdam. De samenwerking met het MBO Jeugdteam 
is in 2021 opnieuw vormgegeven na een aanbesteding  
door de gemeente in samenspraak met de mbo-scholen in 
Amsterdam.  

In het laatste kwartaal van 2021 is de formatie die 
binnen ROC TOP campus overstijgend wordt ingezet 
op Passend Onderwijs uitgebreid. Daarnaast is een 
ondersteuningsnetwerk opgezet waarin studenten 
van de Hogeschool van Amsterdam studenten van 
ROC TOP begeleiden, en waarbij de Mbo-opleiding 
onderwijsassistent wordt ingezet als stageplek binnen 
ROC TOP. Door de opzet van het ondersteuningsnetwerk 
is met inzet van minimale middelen het maximale bereikt 
in het kader van passend onderwijs. In 2021 zijn in totaal 
73 studenten bereikt. De inzet en verantwoording van 
de middelen op Passend Onderwijs is opgenomen in 
hoofdstuk	6,	Financiën.

2.7 Kwaliteitsagenda en MBO-Agenda

Kwaliteitsagenda 2019-2022
De Kwaliteitsagenda 2019-2022 van ROC TOP vormt 
de basis voor de meerjarige doorontwikkeling van het 
onderwijs. In september 2021 is ROC TOP door de 

Commissie Kwaliteit MBO positief beoordeeld over de 
realisatie van de doelstellingen in de Kwaliteitsagenda 
in de eerste twee jaren. Deze resultaten zijn inhoudelijk 
verantwoord in het jaarverslag 2020. Een overzicht van de 
verschillende speerpunten en bijbehorende situatie binnen 
ROC TOP wordt weergegeven op de navolgende pagina’s.

MBO-Agenda
Met de MBO-Agenda stimuleert de gemeente 
Amsterdam samenwerking met name rondom het 
oplossen van vraagstukken in de regio en tussen de mbo-
onderwijsinstellingen onderling.  

De volgende (vanuit de MBO-Agenda aangevraagde 
subsidies) zijn in 2021 door de onderwijsteams gestart:
• Koloniale Sporen in mijn Buurt (campus TOP Start)
• Uitbreiding themaweken Duurzaamheid en Circulariteit 

(campus TOP Events & Hospitality en campus TOP 
Health & Sport)

• H-jaar (campus TOP Events & Hospitality)
• In verband met maatregelen ten gevolge van corona is 

de uitvoeringstermijn van het project van campus Start 
uit 2020-2021 verlengd met een jaar.

Met Scenarioleren en stage in het Slotervaartziekenhuis 
is nog een vierde nieuw, gezamenlijk, project ingediend 
vanuit Campus TOP Health & Sport, waarbij het ROC van 
Amsterdam penvoerder is. 

2.8 Nationaal Programma Onderwijs
Het kabinet lanceerde in februari 2021 het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). Met dit programma 
werd landelijk 8,5 miljard euro extra geboden om de 
onderwijskwaliteit een impuls te geven en de problemen 
als gevolg van corona het hoofd te bieden. In de
schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 ontvangt ROC TOP in 
totaal aan corona steunmaatregelen een bedrag van  
€ 4.662.000,-, de NPO gelden maken daar onderdeel 
van uit. ROC TOP streeft met de inzet van het NPO dat 
studenten een passende situatie aangereikt krijgen om hun 
studieloopbaan succesvol af te kunnen ronden en deze te 
kunnen vervolgen naar werk. 
Voor een goede besteding is in juni 2021 een 
bestedingsplan opgesteld, met instemming van de 
Ondernemingsraad en de Studentenraad. Op de 
navolgende pagina’s worden de beschikbare bedragen per 
thema weergegeven.
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Kwaliteitsagenda ROC TOP 2019-2023 
In mei 2019 gaf de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO 
haar goedkeuring aan de Kwaliteitsagenda van ROC TOP. 
De Kwaliteitsagenda beschrijft hoe ROC TOP de drie 
landelijke speerpunten heeft vertaald in eigen maatregelen. 
In dit jaarverslag wordt een beschouwing gegeven van 
de situatie bij ROC TOP voor wat betreft de landelijke 
speerpunten. In de tabel hieronder wordt getoond hoe de 
elf hoofdmaatregelen van ROC TOP aansluiten op deze 
landelijke speerpunten.

Speerpunt 1:  
Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare 
positie 
Jongeren die naar het mbo gaan ontwikkelen zich in een 
korte tijd van kind naar werknemer in een organisatie, 
al dan niet via een vervolgopleiding. Op een relatief 
jonge leeftijd leren jongeren op het mbo het belang van 

Aansluiting maatregelen Kwaliteitsagenda ROC TOP op speerpunten Bestuursakkoord
In de onderstaande tabel is weergeven hoe de maatregelen waar de Kwaliteitsagenda van ROC TOP uit bestaat aansluiten bij 
de drie speerpunten van het Bestuursakkoord OCW-MBO 2018-2022.

Maatregelen Kwaliteitsagenda ROC TOP Landelijke speerpunten Bestuursakkoord

Kwetsbare 
jongeren

Gelijke kansen Toekomstige 
arbeidsmarkt

A: onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt

Co-creatie ✔ ✔ ✔

Internationalisering ✔ ✔

B: verbreding van de rol van de docent

Docent als vak-coach | studie-coach ✔ ✔ ✔

Studentondersteuning ✔ ✔

Opleidingsschool ✔ ✔

C: verzorgen van onderwijs op maat

Personalisering van het onderwijs ✔ ✔ ✔

Digitale leer - en werkomgeving ✔

Excellentie ✔ ✔

Doorlopende leerlijn ✔ ✔ ✔

D: aanbieden van na- en bijscholing

Alumnibeleid ✔ ✔

Na-en bijscholing ✔ ✔ ✔

zelfstandig en assertief zijn, als student en als werknemer, 
maar ook als bewoner in de regio Amsterdam. Bij veel 
jongeren en (jong)volwassenen gaat dat goed, maar 
vanzelfsprekend is het niet. In grote steden zijn vaak meer 
verschillen tussen inwoners door bijvoorbeeld armoede, 
taalachterstanden en gezinnen met één ouder. Binnen het 
onderwijs is er daarom aandacht voor jongeren en (jong)
volwassenen in een kwetsbare positie en is er passend 
onderwijs. Zij krijgen extra ondersteuning om toch een 
diploma	of	certificaat	te	halen.	Begeleiding	en	maatwerk	
vergroten de kans op een succesvol vervolg met werk of 
een vervolgopleiding. 

Situatie binnen ROC TOP 
ROC TOP onderscheidt  zich met persoonlijke 
aandacht voor studenten, ingegeven door de sociaal-
maatschappelijke context. Het aandeel studenten bij  
ROC TOP dat te maken heeft met meervoudige 
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problematiek is zelfs voor Amsterdamse begrippen relatief 
hoog. Naast het reguliere onderwijs, dat deels ook aan 
kwetsbare jongeren wordt gegeven, biedt ROC TOP 
met de Amsterdamse Plus kleinschalig en persoonlijk 
onderwijs aan jongeren die extra kwetsbaar zijn. Voor 
dit eerste speerpunt heeft ROC TOP zich verschillende 
doelen gesteld, vertaald in zeven maatregelen die daaraan 
bijdragen. Meerdere onderzoeken tonen aan dat studenten 
met multi-problematiek baat hebben bij een persoonlijk 
leerplan en een waarderende leermethode. ROC TOP zet 
in op maatwerk binnen de opleiding, in combinatie met 
een uitgebreide ondersteuningsstructuur en didactiek. De 
docenten kunnen in het onderwijs inspelen op persoonlijke 
leerbehoeften van een student en weten de student 
te prikkelen om assertief te zijn. Daarmee ontstaat een 
situatie waarin daadwerkelijk het beste passende onderwijs 
aan een individuele student kan worden gegeven. De 
studentondersteuning voorziet primair in ondersteuning 
op knelpunten, zoals extra begeleiding in vakken of 
vouchers	bij	financiële	beperkingen.	Voor	omstandigheden	
van buitenaf die van invloed zijn op de voortgang en 
aanwezigheid van de student, werkt ROC TOP met veel 
verschillende partners samen. Er is doorlopend aandacht 
voor de scheidslijn tussen het verzorgen van onderwijs, 
studentondersteuning en samenwerkingspartners, 
om studenten in een kwetsbare positie van de juiste 
begeleiding te voorzien. ROC TOP signaleert de zichtbaar 
toegenomen algehele kwetsbaarheid onder studenten als 
een zorgelijke ontwikkeling. 

Reflectie van het College van Bestuur 
Het aandeel studenten bij ROC TOP dat te maken 
heeft met een of meerdere problematieken is ook voor 
Amsterdamse begrippen relatief hoog. Dat geeft ook 
een verhoogde kans op problemen tijdens de studie. 
Er bestaat een relatie tussen omstandigheden en de 
plek binnen Amsterdam waar je opgroeit, en de kans 
op ongediplomeerde uitstroom. Om onderwijskansen 
te vergroten en het geven van een positieve impuls aan 
multi-problematiek, zijn maatwerk, aandacht en uitdagend 
onderwijs nodig. Dit bestond al binnen ons onderwijs, maar 
berustte voor een groot deel op bevlogen docenten. Met 
de maatregelen in de Kwaliteitsagenda wordt dit structureel 
ingebed in ons onderwijsaanbod. Ook aanvullende 
(materiële)	voorzieningen	voor	studenten	zijn	duidelijk	en	
toegankelijk, zoals vouchers voor leermiddelen. Docenten 
worden begeleid naar een nieuwe, gebalanceerde 
invulling van hun taak. Zij staan midden in het werkveld en 
hebben een breed scala aan didactische vaardigheden. Zo 
kunnen zij gedurende het onderwijsproces verschillende 
rollen aannemen. Met uitdagend onderwijs en zicht 
op	specifieke	onderwijsbehoeften	van	studenten	
verwachten wij meer studenten succesvol naar werk of 

een vervolgstudie te begeleiden. Wij zijn tevreden met de 
studentondersteuning, en zetten ons aanhoudend in om 
het VSV verder te verlagen en de komende jaren scherp te 
blijven op de genoemde aandachtsgebieden.

Speerpunt 2: 
Gelijke kansen in het onderwijs voor iedereen 
Gelijke kansen bieden in het onderwijs betekent dat iedere 
student optimaal de kans krijgt om zijn/haar talenten en 
vaardigheden te ontwikkelen. Iets waar zij in hun latere 
werkende leven hun voordeel mee kunnen doen. Een 
goed pedagogisch klimaat, in combinatie met passende 
didactische vaardigheden van het onderwijsteam, vormen 
hiervoor een belangrijke basis. In het onderwijs van 
ROC TOP wordt de student geadviseerd om een doel te 
vormen en begeleid om zijn/haar doelen te bereiken. Dat 
kan werk of een vervolgopleiding in het mbo of hbo zijn. 
Daarnaast wordt er voorkomen dat studenten leren wat 
zij al beheersen, is er tijd om aandacht te besteden aan 
iets nieuws, of aan een vak waar zij meer tijd voor nodig 
hebben. Samen met hun doel vormt dit het persoonlijk 
leerplan van de student. Een student heeft bij de start in 
het mbo vaak nog geen duidelijk beroepsbeeld en verkent 
de mogelijkheden verder tijdens de studie. Door samen 
met het werkveld met echte praktijkopdrachten te werken, 
ontdekken beide partijen wat zij voor elkaar kunnen 
betekenen. De student moet zich actief blijven inzetten om 
de eigen doelen te bereiken. 

Situatie binnen ROC TOP 
Bij het speerpunt ‘Gelijke kansen in het onderwijs voor 
iedereen’ heeft ROC TOP zich verschillende doelen 
gesteld. Tien maatregelen uit de Kwaliteitsagenda dragen 
hieraan bij. ROC TOP investeert tijd en aandacht in de 
kennismaking met iedere student en voert een gesprek 
over de verwachtingen bij de gekozen studie. Naast dat 
studenten uit het voortgezet onderwijs doorstromen naar 
ROC TOP melden zich ook studenten aan na uitval bij 
andere mbo-instellingen. Bij enkele opleidingen is dit zelfs 
de grootste bron van nieuwe instroom. ROC TOP zoekt 
naar mogelijkheden op maat, bijvoorbeeld een passende 
klas wanneer zich veel relatief oude studenten (25+ jaar) 
voor een BOL-opleiding aanmelden. Ook heeft ROC TOP 
het initiatief genomen tot het ontwikkelen van het M-jaar, 
een	breed	oriëntatiejaar	voor	studenten	die	nog	geen	
idee hebben wat zij willen studeren. Ook is er het H-jaar 
waarmee ingespeeld wordt op uitvallende havisten en een 
SWITCH-programma waarin zittende ROC TOP studenten 
zich	kunnen	heroriënteren	als	de	al	gestarte	opleiding	
hen inhoudelijk tegenvalt. Met gerichte voorzieningen 
krijgen studenten gelijke kansen om hun studie te 
doorlopen. NT2- studenten hebben extra examentijd voor 
Nederlandstalige	examens	en	voor	studenten	die	financieel	
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(deels) niet de mogelijkheden hebben om aan de opleiding 
deel	te	nemen,	is	er	materiële	ondersteuning,	zoals	een	
leenlaptop. 

Reflectie van het College van Bestuur 
ROC TOP beredeneert vanuit het belang van de student. 
Wij vinden het belangrijk om iedere student een kans 
te geven. Studenten die eerder uitgevallen zijn bij een 
andere mbo-instelling (of bij ROC TOP zelf) melden zich 
vaak opnieuw aan voor een opleiding bij ROC TOP en 
behalen alsnog studiesucces. Onze betrokken docenten 
stimuleren alle studenten om door te leren wanneer dat 
binnen hun ambitie en mogelijkheden ligt, binnen een 
haalbare leerroute. Om dit te bewerkstelligen worden 
docenten actief begeleid. Wanneer het voor de student 
toch anders loopt, zorgen we voor een vangnet om 
een passend vervolg te bieden. Wij ervaren in onze 
docententeams intensief contact over studenten, binnen 
en tussen opleidingen. Als College van Bestuur zijn wij van 
mening dat een uitdagende manier van onderwijs geven 
minstens zo belangrijk is. We hechten er belang aan dat 
met de maatregelen van de Kwaliteitsagenda een goede 
balans ontstaat tussen de pedagogische en didactische 
vaardigheden binnen de onderwijsteams.

Speerpunt 3:
Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van 
de toekomst 
De wereld buiten de muren van de school biedt een 
onuitputtelijke bron van kennis en sociaal kapitaal. Die 
bron	kan	benut	worden	om	meerwaarde	te	creëren	voor	
het onderwijs, de arbeidsmarkt én de samenleving. De 
samenwerking met partners in het werkveld en met 
gemeenten in de regio is cruciaal om het onderwijs 
direct aan te laten sluiten op het werkveld. Dat kan door 
in de opleidingen juist de voorlopers van het werkveld 
op te zoeken en daarmee waardevol te zijn voor een 
bepaalde massa binnen dat opleidingsdomein. Studenten 
maken kennis met de praktijk door te verbeteren wat 
er al is, of het werkveld juist te verrassen met nieuwe 
praktijktoepassingen. 

Situatie binnen ROC TOP 
Bij het speerpunt ‘Onderwijs dat voorbereidt op de 
arbeidsmarkt van de toekomst’ heeft ROC TOP zich 
verschillende doelen gesteld. Negen maatregelen uit de 
Kwaliteitsagenda dragen hieraan bij. ROC TOP stimuleert 
aansluiting van de arbeidsmarkt zo dicht mogelijk op het 
onderwijs. De onderwijsteams en de opleidingsmanagers 
staan in contact met verschillende werkgevers en 
professionals binnen het domein van hun opleiding. 
Zij laten hiermee het werkveld inzien wat het mbo 

toevoegt	en	laten	hen	meedenken	over	de	kwalificaties	
van	hun	toekomstige	werknemers.	Daarnaast	creëren	
onderwijsteams stageplaatsen en verwerken zij actuele 
vraagstukken uit het werkveld in het onderwijs. Samen met 
de gemeente, het sociaal domein, netwerkbijeenkomsten 
en branche-activiteiten worden vraagstukken voor de 
arbeidsmarkt	van	de	toekomst	geïdentificeerd.	Deze	zijn	
steeds generieker van aard en gaan uit van maatschappelijk 
belangrijke ontwikkelingen zoals diversiteit en inclusie, 
digitalisering, duurzaamheid en taalontwikkeling. Het 
werkveld en de onderwijsteams zetten zich actief in om het 
mbo daar inhoudelijk op aan te sluiten. ROC TOP houdt 
zicht op hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en vertaalt 
dit samen met het werkveld zo concreet mogelijk naar het 
onderwijs wat de werknemer van morgen nodig heeft. 

Reflectie van het College van Bestuur 
Het is voor ROC TOP sinds de vorming van campussen 
gebruikelijk geworden om in verschillende vormen samen 
met het werkveld op te leiden. Soms op aanvraag van het 
bedrijfsleven, soms op inhoud en soms op manieren die 
het werkveld hebben verrast. Het aantal samenwerkingen 
en co-creaties met ROC TOP is fors gegroeid en 
ook binnen de campussen van ROC TOP ontstaat 
kruisbestuiving tussen opleidingen. Ook ligt er een goed 
werkende basis voor de digitale leer- en werkomgeving. 
Als College van Bestuur vinden we dat in de samenwerking 
met het werkveld nog een volgende stap moet worden 
gemaakt. Zeker omdat we leven in een samenleving waar 
digitalisering grote impact heeft. Dit zorgt ervoor dat 
veranderingen zich sneller dan voorheen manifesteren, wat 
ook zijn effect heeft op de arbeidsmarkt. Een volwassen 
samenwerking met het werkveld moet zich nog verder 
doorontwikkelen, wat onder andere te zien is in de 
onderbesteding van gelden voor de maatregel co-creatie. 
Door de maatregelen uit de Kwaliteitsagenda moeten onze 
studenten erop kunnen rekenen dat de samenwerking met 
het werkveld in het onderwijs iets toevoegt en dat risico’s in 
de studievoortgang minimaal zijn. ROC TOP zet ook in op 
duurzaamheid, en wil daarmee aansluiten op de ambities 
die het ministerie en de gemeente Amsterdam hebben met 
het werkveld waarin onze studenten aan de slag gaan.

2. Besteding middelen Kwaliteitsagenda  
op hoofdlijnen
ROC TOP voert de huidige Kwaliteitsagenda uit in de 
periode 2019-2022. Op hoofdlijnen zijn de middelen 
volgens plan besteed. Binnen drie van de dertien 
hoofdmaatregelen is minder besteed dan voorgenomen, 
namelijk co-creatie, personalisering van het onderwijs en 
digitale leer- en werkomgeving. In 2021 heeft dit deels, net 
als in 2020, te maken gehad met verschillende momenten 
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van onzekerheid over wat vanwege de coronasituatie op 
korte termijn mogelijk was. Van de beschikbare middelen 
sinds de start van de Kwaliteitsagenda wordt in totaal een 
bedrag van €820K doorgeschoven naar 2022, het laatste 
uitvoeringsjaar binnen de huidige looptijd. 

Onderwijsvernieuwing
De coronamaatregelen hebben impact gehad op de 
uitvoering van de onderwijsvernieuwing. Door de 
onderwijsteams kon nog niet volledig worden ingeschat 
wat er mogelijk is zodra de maatregelen weer zijn 
opgeheven. Ook de (mentale) gezondheid van studenten 
heeft een weerslag op het uitvoeren van hybride onderwijs 
zoals ROC TOP dat voor ogen heeft. Studenten zijn 
gebaat bij structuur en een socialiserende omgeving. 
Hoe tijdelijk deze weerslag is, verschilt per leerjaar en 
niveau. ROC TOP vindt het belangrijk om deze breder 
erkende behoeften onder studenten mee te laten wegen 
in een passende onderwijsmix. Met het schrijven van 
nieuwe onderwijsmodules is in 2021 een volgende 
stap gemaakt, waarbij de komst van meerdere nieuwe 
kwalificatiedossiers	is	aangegrepen	als	moment.	Dat	
heeft de meeste onderwijsteams van ROC TOP in staat 
gesteld om onderwijsjaar 2021-2022 door te gaan met 
een of meerdere vormen van dit vernieuwde onderwijs. 
In de zomer van 2022 worden alle elementen uit de 
onderwijsvernieuwing overgedragen aan de lijnorganisatie. 
Deze borgende fase valt samen met de realisatie van de 
Kwaliteitsagenda. Het aandeel doorgeschoven middelen 
voor Onderwijsvernieuwing bedraagt 769K.

Co-creatie
In het schooljaar 2021-2022 heeft ROC TOP meerdere 
samenwerkingen geformaliseerd. Onder invloed van 
corona is er een grote vraag op de arbeidsmarkt ontstaan. 
Werkgevers tonen, in ieder geval voor de korte termijn, 
meer dan voorheen bereidwillig en slagvaardig om tijd 
en middelen te investeren in samenwerkingen met mbo-
opleidingen.	Onder	invloed	van	financiële	regelingen,	zoals	
het STAP en SLIM-budget, wordt het werkveld hier ook 
in gestimuleerd. Na meerdere jaren ervaring constateren 
we dat het opbouwen van structurele samenwerkingen 
vooral tijd in beslag neemt en minder geld vraagt dan 
oorspronkelijk voorzien was. ROC TOP constateert dat de 
kennis en kunde om co-creaties op te zetten op diverse 
plekken ontstaat en wordt geborgd zonder verdere 
betrokkenheid vanuit de Kwaliteitsagenda. Met name in het 
domein zorg en welzijn worden co-creaties vormgegeven. 
Het aandeel doorgeschoven middelen voor Co-creatie 
bedraagt 51K.
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Nationaal Programma Onderwijs
Ook in 2021 heeft het coronavirus een grote impact gehad 
op ons onderwijs en onze organisatie. Het mbo kreeg te 
maken met een langdurige periode van schoolsluiting 
en perioden waarin studenten en leerlingen slechts 
op anderhalve meter afstand les kregen en deels thuis 
moesten werken. Zelfs toen het onderwijs weer volledig 
geopend was, was het door ziekte en quarantaine van 
studenten en docenten niet altijd mogelijk om het 
onderwijs doorgang te laten vinden. Studenten hebben 
onderwijsvertraging opgelopen. Het ontbreken van sociale 
contacten en structuur leidde vaker dan normaal tot 
psychosociale problematiek. Er is door alle medewerkers 
en externe dienstverlening aan gewerkt om deze gevolgen 
zoveel mogelijk te beperken door het aanbieden van 
onderwijs en begeleiding op locatie. 

Van de medewerkers van ROC TOP heeft dit veel 
gevraagd. Zowel online als fysiek onderwijs verzorgen en 
afwisselend thuis en op school werken, onder richtlijnen 
die steeds wisselden na elke persconferentie. ROC TOP 
heeft hierop ingespeeld met thuiswerkvoorzieningen en 
het aanbieden van een thuiswerkvergoeding aan alle 
medewerkers. Op de campussen zijn er aanpassingen aan 
het	gebouw	gemaakt,	zoals	extra	hygiënemaatregelen-	en	
voorzieningen, werkplekken met voldoende afstand en 
de intensivering van schoonmaakprocedures. Er is extra 
personeel geworven, vooral onderwijs gevend of direct 
ondersteunend aan het onderwijs.

De extra kosten die dit met zich meebracht zijn deels 
bekostigd vanuit de corona subsidies Extra Hulp voor de 
Klas (EHK) en vanaf augustus 2021 vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO).

Bestuursakkoord Buiten bestuursakkoord

NPO / Subsidieregeling
Bedragen in € x 1.000

2021 2022 2021 2022 Type

Inhaal & ondersteuning
(2 tranches)

€ 256 Aangevraagd met voorwaarden

Extra Hulp in de Klas
(2 tranches)

€ 775 Aangevraagd met voorwaarden

Hogere instroom      € 690

Halvering lesgeld € 104*     € 223*/**

Verlenging regeling 
jeugdwerkloosheid

€ 145**

Corona enveloppe 
(verhoging lumpsum)

€ 415 € 1.305** Lumpsum

Totaal € 1.209 € 1.673** € 1.031 € 3.913

Extra begeleiding en nazorg 
(jeugdwerkeloosheid)

€ 339

Begeleiding studenten & devices € 410 Lumpsum 

Totaal overig € 410 € 339 € 749

Totaal € 1.619 € 4.662

* Halvering lesgeld wordt niet meegerekend in het bestedingsplan. Het totaal besteedbare bedrag voor ROC TOP komt 
daarmee op € 4.335.000,-
**		Bedragen	opgenomen	voor	2022	zullen	nog	enigszins	wijzigen.	Dit	volgt	uit	de	definitieve	herverdeling	op	basis	van	
studententelling 1 oktober 2020.
Tabel: Inkomsten Nationaal Programma Onderwijs 2021 en 2022 (bron: bestedingsplan ROC TOP)
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Bestedingsplan corona-envelop 
In onderstaande tabel zijn de beschikbare bedragen per 
thema weergegeven. De interne toebedeling is direct na de 
zomervakantie op basis van inhoudelijke projectaanvragen 
vanuit de campussen in gang gezet. Het College van 
Bestuur heeft ervoor gekozen om de toegekende gelden 
voor halvering van het cursusgeld en hogere instroom mbo 
(nog) niet te besteden aan interventies. 
  
De volgende tabel geeft de bestedingen weer van de 
coronasubsidies en het NPO. Voor de volledigheid worden 
voor de coronasubsidies de bestedingen weergegeven 
vanaf augustus 2021.

Realisatie, monitoring en vooruitblik NPO
ROC TOP heeft voor de totstandkoming van het 
bestedingsplan NPO gekozen voor een centrale, 
kaderstellende aanpak, met een verdeling naar thema’s. 
Campussen, of individuele opleidingen, kunnen centraal 
budget aanvragen voor interventies op de thema’s zoals 
opgenomen in het bestedingsplan. In een enkel geval 
zijn er activiteiten toegekend die oorspronkelijk niet 
in het bestedingsplan waren opgenomen maar wel als 
passend zijn beoordeeld. Tijdens de uitvoering van het 
bestedingsplan constateert ROC TOP dat geldende 
maatregelen het belang van een ander thema in een korte 
tijd erg actueel kunnen maken. ROC TOP vertrouwt op 
de verdeling van de gelden conform het oorspronkelijke 
bestedingsplan, maar verwacht wel hier voor schooljaar 

2022-2023 mogelijk een bijstelling op te maken. 
Vanaf augustus 2021, toen de IOP- en EHK-voorzieningen 
onderdeel werden van het NPO, is er bewust voor gekozen 
om alle NPO-gelden in samenhang met elkaar te besteden, 
aan de thema’s die door het ministerie voor het NPO zijn 
vastgesteld. 

Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s (IOP)
De IOP-regeling liep af in december 2021 en is niet 
benut (zie tabel 2). Deze subsidie is de eerste regeling 
die van kracht is geraakt. De subsidie is in twee 
tijdvakken aangevraagd voor in totaal 285 studenten. 
De reden voor het niet besteden is dat de inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s die ROC TOP dacht te bieden, 
niet aansloten bij studenten en hun behoeften. Zowel 
niet bij zittende studenten, als bij de startende studenten 
in het nieuwe schooljaar. ROC TOP kan om die reden 
geen deelnemende studenten overleggen die volgens 
de voorwaarden inhaal- of ondersteuningsprogramma’s 
hebben gevolgd. Daarmee heeft ROC TOP niet aan de 
subsidieverplichtingen voldaan en zijn deze bedragen 
gereserveerd om terug te betalen. 

Extra Hulp in de Klas (EHK)
DE EHK-regeling liep af in december 2021 en is vrijwel 
volledig benut (zie tabel 2). De EHK-subsidies zijn in twee 
tijdvakken aangevraagd. De gelden zijn ingezet voor de 
tijdelijke inhuur van extra docenten. De overgebleven 

Toegekend bedrag Geoormerkt Gemaakte kosten Onderbesteding Projectcode

Regelingen

IOP 2 subsidie 
MBO 

€ 135.000 Ja, via 
voorwaarden

- € 135.000 IOPV-42625

IOP 4 subsidie 
MBO

€ 121.500 Ja, via 
voorwaarden

- € 121.500 IOPV-42625

EHK subsidie MBO 
tijdvak 1

€ 387.737 Ja, via 
voorwaarden

€ 377.356 € 10.381 EHK-21104

EHK subsidie MBO
tijdvak 2

€ 387.737 Ja, via 
voorwaarden

 € 358.300 € 29.437 EHK-21104

Extra Begeleiding 
en Nazorg

€ 339.040 Ja, via 
voorwaarden

- € 339.040 EBEN-21053

NPO

Hogere instroom 
2021

€ 690.000 Nee - € 690.000 n.v.t.

Halvering lesgeld 
2021

€ 104.000 Nee - € 104.000 n.v.t.

Corona envelop 
2021

€ 410.000 Ja, via 
bestedingsplan

n.v.t.

Tabel: Bestedingen Corona subsidies en Nationaal Programma Onderwijs t/m december 2021
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gelden worden gebruikt in 2022 en worden besteed aan 
NPO-interventies. 

Extra Begeleiding en Nazorg 
Deze regeling is nog lopend t/m december 2022. Het 
grootste deel van de studenten waarvan op voorhand 
verwacht werd dat zij in aanmerking zouden komen voor 
nazorg zijn blijven zitten, of kiezen voor een langere 
studieloopbaan. Om die reden is er tot op heden geen 
besteding op deze regeling. Zij vallen bij ROC TOP onder 
de categorie kwetsbare studenten. ROC TOP verwacht 
dat deze studenten de extra begeleiding en nazorg na het 
afstuderen in 2022 alsnog nodig zullen hebben.  
 
In de periode augustus t/m december 2021 is er sprake 
van een onderbesteding in de coronagelden ten 
opzichte van het bestedingsplan. In de periode waarin 
het bestedingsplan werd opgesteld, werd tegelijkertijd 
duidelijk welke studenten het nog redden om af te 
studeren	en	wie	definitief	langer	vertraging	zou	oplopen.	
De onderbesteding wordt veroorzaakt door een vertraging 
in de uitnutting, onder andere door facturatie, het 
aanstellen van mensen en vertraagde start van activiteiten. 
ROC TOP verwacht dat deze kosten in 2022 besteed 
worden. 

Beschouwing over voortgang interventies
ROC TOP heeft in het bestedingsplan kaders vastgesteld 
over de onderverdeling op thema’s. Vanwege de korte 
tijdsspanne tussen externe aankondiging en interne 
besluitvorming hebben de activiteiten in een deel van de 
gevallen met beperkte beschikbaarheid van personen of 
leveranciers	te	maken	gehad.	De	financiële	bestedingen	
die in 2021 voorzien waren zullen daardoor grotendeels in 
2022 plaatsvinden.  

ROC TOP is gematigd tevreden over het effect van 
de subsidies en het NPO voor het mbo-onderwijs. 
Er is studentondersteuning in verschillende vormen 

georganiseerd, direct en indirect merkbaar voor de student. 
We zien echter wel dat studenten moeite hebben met 
hun (mentale) welzijn en wisselende structuren op school. 
Zij hebben moeite om gemotiveerd en betrokken te 
blijven bij hun opleiding. Deze wisselingen worden ook 
ingegeven door verzuim/quarantaine bij docenten en 
(korte) schoolsluitingen. De NPO-interventies helpen om 
het (fysieke) onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten 
vinden, maar spelen minder in op een abrupt en structureel 
dalend motivatieniveau onder studenten en het niveau dat 
onderwijsteams gewend zijn. Dit heeft een verstrekkender 
gevolg in de carrière van studenten dan waarin het NPO op 
korte termijn in kan voorzien.   

ROC TOP monitort de voortgang en samenhang van 
projectmatige activiteiten in het onderwijs in een 
zogenaamde programboard. In deze board worden de 
aanleiding en voortgang van de interventies bijgehouden 
en worden deze, waar nodig, bijgesteld. ROC TOP bekijkt 
in totaliteit in kwantitatieve zin de mate van gebruik en 
werkt met periodieke metingen de impact op gebied van 
pedagogiek/didactiek, BPV en examinering. Deze inzichten 
vormen samen aanleiding om de inzet voor studiejaar 
2022-2023 vast te kunnen stellen. ROC TOP zet in op 
interventies met een duurzaam karakter. Er wordt bekeken 
welke interventies ROC TOP wil opnemen in het reguliere 
onderwijs	en	de	(student)ondersteuning	na	afloop	van	het	
NPO. 

In juni 2022 wordt vastgesteld welke interventies worden 
ingezet vanuit de NPO gelden voor het komende 
schooljaar 2022-2023. Hierbij zullen de hoofdlijnen, 
zoals deze in het bestedingsplan uit juli 2021 zijn 
vastgesteld, in principe leidend zijn. Bij wijzingen worden 
de Ondernemingsraad en de Studentenraad opnieuw 
betrokken voor instemming. Hierbij zal ook gekeken 
worden of de gelden voor Hogere Instroom en Begeleiding 
Studenten & Devices gedeeltelijk of geheel aan interventies 
besteed kan worden. 

2021 (kalenderjaar) Bestedingsplan Gemaakte kosten % 

Thema 1: soepele in- en doorstroom  € 200.000 € 104.167 52,1%

Thema 2: welzijn studenten en sociale binding 
met opleiding 

 € 65.000 € 0,- 0%

Thema 3: ondersteuning en begeleiding op het 
gebied van stages 

 € 100.000 € 0,- 0%

Thema 4: aanpak jeugdwerkloosheid  € -* - 0%

Thema 5: doorontwikkeling voor onderwijsteams € 50.000 € 0,- 0%

Totaal  € 415.000,- € 104.167 25%

Tabel: Verdeling gelden corona-envelop 2021 en thema’s

De bestedingen over kalenderjaar 2021 vanuit de corona-envelop zijn per thema als volgt: 
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Thema Plan Fase Planning Voortgang Doelgroep

Opgenomen in 
bestedingsplan 
ja/nee

Fase van   
uitvoering 

Verloopt volgens 
planning?

Beoordeling 
voortgang (t.o.v. 
de verwachting)

Beoogde 
studentengroep 
bereikt?

Thema 1: soepele in- en doorstroom

Begeleiding en zorg 
van doorstromers 
niveau 2 naar 4, 4 naar 
het hbo, afstroom 
niveau 4 en 3

Ja In uitvoering Conform planning Goed Minder dan 
verwacht

Extra mogelijkheden 
om studievertraging 
in te lopen/beter te 
landen in het mbo

Ja In uitvoering Loopt achter op 
planning

Redelijk Nauwelijks

Switchklas voor 
zittende mbo-
studenten 
(heroriëntatie)

Ja In uitvoering Loopt achter op 
planning

Onvoldoende Nauwelijks

Oriëntatiejaar	in	
aansluiting op het VO 
(vmbo en havo)

Ja In uitvoering Conform planning Goed Grotendeels

Doorlopende leerlijnen 
met VO 

Ja Niet gestart Loopt achter op 
planning

n.v.t n.v.t.

Basisprogramma 
online-vaardigheden 
en online 

Gedragsregels voor 
studenten

Ja Niet gestart Conform planning n.v.t. n.v.t.

Versterking decanaat Ja In uitvoering Conform planning Goed Grotendeels

Versterking REN-
vakken

Ja Niet gestart Later dan gepland 
van start

n.v.t. n.v.t.

Tijdelijke versterking 
examinering/
examinatoren

Nee In uitvoering Conform planning Goed Volledig

Thema 2: welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

Inzet op meer 
ondersteuning voor 
studenten

Ja In uitvoering Loopt achter op 
planning

Goed Grotendeels

Organiseren van meer 
contactmomenten  

Ja In uitvoering Conform planning Goed Grotendeels

Proactieve benadering 
bij (kwetsbare) 
studenten met zorgen 
over het welzijn

Ja In uitvoering Loopt achter op 
planning

Redelijk Nauwelijks

Mediawijsheid Ja Niet gestart Loopt achter op 
planning

Redelijk Nauwelijks

Onderstaande tabel geeft de voortgang van de NPO-interventies binnen het mbo per thema weer.
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Tabel: Voortgang NPO-inzet ROC TOP kalenderjaar 2021

Thema Plan Fase Planning Voortgang Doelgroep

Opgenomen in 
bestedingsplan 
ja/nee

Fase van   
uitvoering 

Verloopt volgens 
planning?

Beoordeling 
voortgang (t.o.v. 
de verwachting)

Beoogde 
studentengroep 
bereikt?

Thema 3: ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages

Stagemakelaar:  
BPV-inzet versterken 
voor behoud huidige 
relaties stagebedrijven 
en werving nieuwe 
stagebedrijven/
accreditatie 
(stagemakelaar) 

Ja In uitvoering Loopt achter op 
planning

Redelijk Grotendeels

Sollicitatietrainingen 
voor studenten (met 
bedrijfsleven)

Ja In uitvoering Conform planning Goed Grotendeels

Stageondersteuning 
hybride onderwijs

Nee In uitvoering Conform planning Goed Grotendeels

Thema 4: aanpak jeugdwerkeloosheid

Banenmakelaar: 
toeleidingstrajecten 
naar werk, 
samenwerking 
bedrijven, 
sollicitatietrainingen 
en verlenging 
contactperiode met 
studenten 

Ja Niet gestart Loopt achter op 
planning

n.v.t. n.v.t.

Thema 5: doorontwikkeling voor onderwijsteams

Doorontwikkeling en 
intervisie LOB voor 
intakers, SLB-ers en 
decanen, inclusief 
begeleiding

Ja In uitvoering Conform planning Goed Grotendeels

Doorontwikkeling 
hybride onderwijs 
(digitale 
onderwijsvaardigheden 
en vorming 
onderwijsprogramma’s)

Ja In uitvoering Loopt achter op 
planning

Redelijk Nauwelijks  
(pas in 22-23)
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HOOFDSTUK 3

POSITIONERING, 

SAMENWERKING EN  

CO-CREATIE
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ROC TOP biedt, in nauwe samenwerking met bedrijven 
en instanties, praktijkgericht mbo-onderwijs op maat. 
Docenten blijven studenten vanuit de praktijk uitdagen 
en prikkelen. Het behoud van een eigen identiteit en visie 
op onderwijs staat voorop in de strategische keuzes die 
daarbij worden gemaakt. De organisatie heeft zich als doel 
gesteld de kleinschaligheid schaalbaar te maken. ROC TOP 
definieert	daarvoor	een		onderwijsmethodiek	en	ontwikkelt	
de benodigde elementen binnen de bedrijfscultuur. 
Deze methodiek wordt overdraagbaar gemaakt, en 
verder tastbaar binnen de organisatie geïmplementeerd 
gerelateerd aan studenten, medewerkers, 
onderwijsresultaten en -kwaliteit. 

3.1 Samenwerking 
Voor een duurzame positionering van ROC TOP is het 
noodzakelijk om nieuwe samenwerkingsvormen en 
-mogelijkheden te verkennen en vorm te geven.  
ROC TOP zoekt steeds vaker en op verschillende manieren 
de samenwerking op met andere instellingen. 

Verkenning op samenwerking met andere ROC’s
Om de ambitie van ROC TOP te realiseren staat in 
de verkenning op verdergaande samenwerking het 
waarborgen van de visie en de continuïteit van  
ROC TOP centraal. Op onderdelen werken ROC TOP en 
het ROC van Amsterdam al samen, zoals in RIF-aanvragen 
en voor de MBO Agenda. Hoewel de verkenning tot 
nauwere (bestuurlijke) samenwerking on hold staat, blijven 
deze manieren van verbinden doorgaan. Dit is in het 
belang van de student, het werkveld en de relatie met 
stakeholders zoals de gemeente Amsterdam. Ook zullen 
beide instellingen samen blijven optrekken bij actuele 
vraagstukken en het bieden van oplossingen voor het mbo 
in de stad Amsterdam.
 

POSITIONERING, SAMENWERKING EN CO-CREATIE

ROC	TOP	blijft	zich	met	verschillende	partijen	oriënteren	
op vormen van samenwerking. Verschillende initiatieven 
worden verder onderzocht en getoetst op haalbaarheid 
en duurzaamheid. Dit kan gaan om samenwerking in het 
onderwijs, of in de ondersteunden diensten in shared 
services centres.

3.2 Co-creatie
Door het curriculum samen met het werkveld te 
ontwikkelen sluit het onderwijs beter aan bij de actuele 
ontwikkelingen in de maatschappij. Bovendien biedt het 
onderwijs zo meer economische en maatschappelijke 
waarde voor bedrijven en de Metropoolregio Amsterdam. 
In 2021 is de samenwerking met het bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties weer verder versterkt, 
binnen de mogelijkheden van de coronarichtlijnen. 
Voorbeelden daarvan zijn TOP Leren 2.0 in samenwerking 
met Amstelring, de samenwerking met Cordaan en 
Transferpunt Zorg (House of Skills regio Amsterdam), een 
pilot	praktijkleren	bij	fietstechniek	(certificeringstraject	op	
werkprocesniveau 1 en 2) en het Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap (CIV) NDSM.

Het CIV op het NDSM-terrein draagt duurzame en 
circulaire oplossingen aan voor uitdagingen die leven 
in het gebied. Het CIV is een initiatief van bedrijven op 
en rond het NDSM-terrein samen met ROC TOP. In een 
hechte gemeenschap (‘learning community’) werken 
het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, studenten, 
(lokale) overheid en burgers samen aan een toekomst 
van duurzaamheid, circulariteit en toekomstbestendig 
ondernemen. Het CIV levert zo een concrete bijdrage 
aan een duurzamere toekomst voor het NDSM-terrein, en 
geeft	tegelijk	een	essentiële	impuls	aan	de	instroom	en	het	
behoud van vakkundig en up-to-date geschoold personeel.

ROC TOP zoekt 
samenwerking op
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3.3 Beroepspraktijkvorming
ROC TOP ziet de beroepspraktijkvorming (BPV) als de 
meest basale vorm van co-creatie: iedere opleiding heeft 
BPV. De kwaliteit van de BPV is heel belangrijk, ook als 
basis voor verdere ontwikkeling van co-creatie. ROC TOP 
werkt mede aan de hand van het BPV-verbeterplan aan 
verdere verbetering van het praktijkleren waarvan de BPV 
een onderdeel is. Een sterke focus op campusvorming 
biedt een kans voor co-creatie en een verdere verbetering 
van het praktijkleren. In 2021 is het praktijkleren ook weer 
onder druk komen te staan door de coronamaatregelen.

3.4 Opleidingsschool De Dam 
Opleidingsschool De Dam is een door het Ministerie 
van OCW erkend samenwerkingsverband (partnerschap) 
waarin naast ROC TOP de volgende organisaties 
participeren: ZAAM, SVOAZ, Ir. Lely Lyceum, Hogeschool 
van Amsterdam, Breitner Academie, Vrije Universiteit en 
– tot augustus 2021 – Hogeschool Inholland. Deze vier 
schoolbesturen (één mbo-bestuur en drie vo-besturen) 
en vier instituten die lerarenopleidingen verzorgen, zijn 
in het partnerschap verantwoordelijk voor het samen 
opleiden van toekomstige leraren en het begeleiden van 
startende leraren. Onder De Dam vallen circa 20 scholen/
schoollocaties in het vo en in het mbo waar het leren 
en opleiden in de beroepspraktijk wordt gerealiseerd. 
De vier campussen van ROC TOP tellen daarbij mee 
als aparte scholen/schoollocaties. Eind 2021 is De Dam 
uitgebreid met twee aspirant-opleidingsscholen die onder 
schoolbestuur ZAAM vallen. 

De Dam realiseerde in schooljaar 2020-2021 254 
leerwerkplekken voor studenten van verschillende 
lerarenopleidingen van de vier bovengenoemde instituten. 
Binnen ROC TOP waren er in 2021 vanuit De Dam tien 
LIO’s (leraren in opleiding die in het laatste jaar van hun 
opleiding zitten) werkzaam op de verschillende campussen 
en hebben er 21 eerste-, tweede- en derdejaarsstudenten 
van lerarenopleidingen stagegelopen. Studenten van 
lerarenopleidingen blijken vaak enthousiast om aan te 
blijven, voor LIO’s (vierdejaars) geldt dat een deel van hen 
na de stage een aanstelling krijg bij ROC TOP. 
Met ingang van 1 november 2021 heeft ROC TOP alle 
stagevergoedingen gelijkgetrokken, waardoor leraren 
in opleiding die stagelopen bij ROC TOP een hogere 
stagevergoeding krijgen dan voorheen.  

In september 2021 heeft ROC TOP de openstaande 
vacature voor een schoolopleider bij TOP Business  
kunnen vervullen, waardoor het aantal schoolopleiders bij 
ROC TOP met zes in totaal op peil is gekomen. 

In 2019 heeft het bestuurlijk overleg Samen Opleiden 
(Ministerie van OCW, PO Raad, VO Raad, MBO Raad, VH 
en UNL) opdracht gegeven om een landelijk kwaliteitskader 
te ontwikkelen voor samen opleiden en inductie én om een 
bijbehorende werkwijze van peer review te ontwikkelen. 
Dit nieuwe Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie (en 
werkwijze peer review) is in december 2021 vastgesteld. 

“De Dam: samenwerken tegen 
het lerarentekort”
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HOOFDSTUK 4

MEDEWERKERS – 

SOCIAAL JAARVERSLAG
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2021 was een jaar met veel uitdagingen op het gebied 
van personele bezetting. Het dalende studentenaantal 
maakt dat voorzichtigheid geboden is bij het invullen 
van personele formatie. Tegelijk kampt ROC TOP met 
toenemend verzuim, vooral veroorzaakt door corona. Ook 
blijkt het steeds lastiger om voldoende nieuw talent uit 
de arbeidsmarkt te halen en zijn er in toenemende mate 
moeilijk vervulbare vacatures. 

De laatste fase van het meerjarig HR-programma  
‘TOP-FIT’ is in gang gezet, waarbij veel aandacht is 
gegeven aan ondersteuning van medewerkers. Het belang 
van diversiteit/inclusiviteit voor de organisatie en aandacht 
voor sociale veiligheid, vormen aspecten die in 2021 actief 
zijn opgepakt en de komende jaren verdere verdieping 
zullen krijgen. In het algemeen valt de ongekende 
flexibiliteit	en	veerkracht	van	de	medewerkers	op.	Ondanks	
de steeds wisselende coronamaatregelen en daaruit 
voortkomende aanpassingen bleef de keuze voor optimaal 
onderwijs voor de studenten steeds centraal staan. 

4.1 Persoonlijk leiderschap en teams in ontwikkeling
Goed teamwork vormt een belangrijke basis voor succes. 
Hoe sterker teams worden in autonomie, eigenaarschap 
en taakvolwassenheid, hoe adequater zij in de cyclus van 
continu verbeteren kunnen optreden. In 2020 heeft bij 
alle teams een nulmeting plaatsgevonden om te bepalen 
in welke fase het team zich bevindt qua ontwikkeling 
(model Tuckman). In totaal gaf 67% van de teams aan dat 
zij zich in fase 3 of 4 van de ontwikkeling bevindt. Dit zijn 
fases waarin het team zich autonoom en taakvolwassen 
manifesteert. Elk team heeft vervolgens een team-
ontwikkelplan gemaakt waar doelstellingen en acties in 
benoemd worden. In 2021 heeft de teamontwikkeling op 
basis van dit plan een voortzetting gehad. 

4.2 Sterk in je Werk en ontwikkelingsmogelijkheden 
Het thema Sterk in je Werk, dat in 2020 is gelanceerd, is 
verder uitgebreid. Via de website kunnen medewerkers 
meedoen aan diverse activiteiten: gezondheidsadvies, 
voedingsadvies, stoelmassage en balans-coaching. Ook is 
er een uitgebreid aanbod op het digitale leerplatform van 
Goodhabitz. Ruim 60% van de medewerkers heeft al eens 
één of meerdere modules binnen Goodhabitz gevolgd en 
de waardering is hoog.
 

Voor onderwijzend personeel heeft een scan digitale 
vaardigheden plaatsgevonden. De deelnemers hebben een 
persoonlijk rapport ontvangen waarmee zij direct inzicht 
krijgen in de eventuele hiaten. Met hulp van I-coaches is 
vervolgens gewerkt aan de eigen ontwikkeling.

4.3 Instroom, doorstroom en uitstroom 

Mobiliteit: instroom en doorstroom
Er is veel aandacht besteed aan een actieve werving 
van nieuwe medewerkers. Op de huidige concurrerende 
arbeidsmarkt	weet	ROC	TOP	zich	te	profileren	met	de	
relatief kleine schaal, korte lijnen en sterke onderlinge 
betrokkenheid. De wervingsteksten en het fotomateriaal 
zijn vernieuwd, waarbij meer aandacht is gegeven 
aan het streven naar diversiteit en inclusiviteit van het 
personeelsbestand. Verder zijn de volgende zaken in gang 
gezet/ gerealiseerd:
• Voor geïnteresseerde sollicitanten bestaat de 

mogelijkheid om een dag mee te lopen binnen een 
afdeling om beter beeld te krijgen. 

• Voor vacatures bij hogere functies (directie en 
management) is een leidraad voor samenstelling van 
advies- en selectiecommissie vastgesteld, waarmee 
benoemingen transparanter verlopen. 

• Het grote aantal interim-managers wordt fasegewijs weer 
vervangen door vaste contracten. Dit vervangingsplan 
loopt door tot september 2022. 

• Voor tijdelijke inhuur heeft een Europese aanbesteding 
plaatsgevonden en werkt ROC TOP nu met Randstad en 
Maandag voor uitzendkrachten. 

• Het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers 
wordt goed bezocht en gewaardeerd. Ook de 
terugkomstbijeenkomsten die enkele maanden na start 
plaatsvinden worden door deelnemers als erg positief 
ervaren. 

Zowel bij stafafdelingen- als bij het onderwijzend 
personeel vinden veel scholingsactiviteiten en/of 
mobiliteitsbevorderende activiteiten plaats. Dit deels aan 
de hand van de functioneringsgesprekken en deels vanuit 
teamontwikkelplannen, coaching of loopbaanontwikkeling. 
Daarnaast komen op de organisatie brede scholingsdagen 
relevante thema’s aan bod middels workshops die veelal 
door eigen medewerkers worden gegeven. 

Sterk in je werk
MEDEWERKERS– SOCIAAL JAARVERSLAG
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Voor medewerkers die zich verder willen ontwikkelen of 
mogelijk een andere wending aan hun loopbaan willen 
geven is gestart met de Loopbaan APK: medewerkers 
kunnen zelf bij Verbanen een aanvraag doen en krijgen dan 
een scan met rapport dat met hen wordt doorgenomen. 
Dit kan dan op vrijwillige basis ook met de eigen 
leidinggevende worden besproken. 

In vervolg op de beleidsafspraken die in 2020 zijn gemaakt, 
is een transparante en eenduidige manier van omgaan 
met LC en LD trajecten voor docenten ontstaan. In 
onderstaande	grafiek	is	een	vergelijking	met	voorgaande	
jaren opgenomen. Over het geheel zijn voldoende 
doorgroeimogelijkheden zichtbaar. 

Uitstroom: afronding sociaal plan en grip op WW/BWW
Ten tijde van de campusvorming heeft een reorganisatie 
plaatsgevonden. Per 31 juli 2020 is het Sociaal Plan dat 
daarbij is opgesteld afgelopen. Gedurende 2021 is de 
boventalligheid ten gevolge van de reorganisatie geheel 
opgelost. 

ROC TOP is eigen risicodrager voor de WW en BWW. 
Inzicht in en actief begeleiden van werknemers met een 
WW/BWW uitkering is daarom van belang. Op peildatum 
31 december 2021 is het aantal voormalig medewerkers 
met een WW-uitkering met 5 stabiel gebleven ten opzichte 
van het jaar ervoor. Het aantal medewerkers met een BW-
uitkering is ten opzichte van 2020 iets gedaald, van 7 naar 
5. Hiermee blijven de kosten goed beheersbaar.

2019 2020 2021

365 346 (358) 350 (345)

Personele bezetting in fte, peildatum 31-12-2021 
(met tussen haakjes de gemiddelde bezetting  
gedurende het verslagjaar)

9%
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56%
47,5%
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35%
41,2%

43%
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Salarismix

te zorgen dat de formatie in lijn blijft met beschikbare 
middelen wordt voor het gehele schooljaar 2021/2022 een 
prognose van formatieve ontwikkeling afgezet tegen de 
doelformatie bijgehouden. 

In	onderstaande	figuur	is	de	personele	bezetting	in	de	
afgelopen drie jaar te zien. De terugloop in 2020 was 
voorzien en de kleine stijging in 2021 heeft voornamelijk te 
maken met tijdelijk formatie op tijdelijke subsidies. Zonder 
deze tijdelijke gelden zou de formatieve bezetting lager 
zijn. 

4.4 Personele bezetting 
Jaarlijks wordt de beschikbare formatie in de begroting 
vastgesteld. Deze doelformatie voor ROC TOP voor het 
jaar 2021 is 334,9 fte en is gebaseerd op de ‘Kadernotitie 
formatie en inzet onderwijzend personeel 2020-2021’ 
en de berekening van de formatie aan onderwijzend 
personeel op basis van de studentenaantallen per teldatum 
1 oktober 2020. Bij de oktobertelling van 2021 bleek het 
aantal studenten lager te zijn dan geprognosticeerd. Om 

Functiecategorieën
Voor de formatieverdeling per functiecategorie is een kader 
vastgesteld van 82% voor het onderwijs (dit is inclusief OBP 
direct) en 18% voor management en centrale stafdiensten. 
In	onderstaande	grafiek	is	de	verhouding	tussen	de	
verschillende	categorieën	weergegeven	op	peildatum	31	
december 2021. 

Afgelopen jaren vindt een kleine daling plaats van het 
percentage aan inzet ten behoeve van onderwijs. Totaal is 
dat nu 77% en daarmee onder de eerdergenoemde kaders. 

Events & Hospitality

Business

15 leerlingen

63%

14%

20%

3%

OBP direct

OBP indirect

CVB en 
Management

OP

Functie categorieen
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Deels komt dit door bewust beleid: meer werkzaamheden 
die voorheen bij onderwijsteams of OBP-direct lagen 
worden centraal ingevuld. Het percentage formatie aan 
management en bestuur is stabiel.  

Flexibele schil
Om	de	fluctuaties	in	studentenaantallen	op	te	kunnen	
vangen en de continuïteit van de organisatie zeker te 
stellen,	wordt	een	flexibele	schil	gehanteerd	met	een	
streefcijfer van 20%. In 2021 was sprake van een veel 
grotere	flexibele	schil,	door	grote	hoeveelheid	aan	
tijdelijke gelden (NPO-gelden en extra hulp in de klas). Dit 
zijn tijdelijke middelen die daarom ook voor inhuur van 
uitzendkrachten of tijdelijke uitbreiding van contracten is 
ingezet. 

Samenstelling van medewerkerspopulatie naar leef-
tijd en geslacht
Over het geheel genomen is de verdeling over 
leeftijdsgroepen binnen ROC TOP redelijk evenwichtig. In 
totaal is 40% van de populatie ouder dan 50 jaar. Aandacht 
jongere aanwas is dus wel belangrijk. 
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4.5 Vitaliteit en verzuim 
ROC TOP volgt in 2021 een landelijke trend met een 
flinke	toename	in	het	verzuim	als	gevolg	van	alle	
coronabesmettingen. Niet alleen zijn veel medewerkers 
besmet geraakt, er zijn ook meerdere gevallen van long-
covid waardoor het langdurig verzuim toeneemt. 

Verzuimcijfers
In	onderstaande	grafiek	is	het	voortschrijdend	verzuim	van	
de afgelopen jaren te zien. In 2020 is ROC TOP gestart met 
nieuw verzuimbeleid en actieve inzet van de Arbo Unie. 
Gecombineerd met de mogelijkheden om thuis te werken, 
leidde dit tot een duidelijke daling van het verzuim. In 
het voorjaar van 2021 was er echter een kentering te 
zien en nam het verzuim weer toe. Dat is in lijn met het 
landelijk post-corona beeld maar het streefcijfer van 7% 
is hiermee weer verder uit zicht gekomen. Hoopvol is wel 
dat de verzuimfrequentie gemiddeld nog onder 1 melding 
per jaar blijft. Bovendien blijkt ongeveer de helft van de 
medewerkers in het afgelopen jaar helemaal niet verzuimd 
te hebben. 

De komende vijf jaar zal een relatief grote groep 
medewerkers, zo’n 11% van de totale formatie, de 
AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Dat geeft weer 
mogelijkheden om jongere medewerkers te laten instromen 
zonder dat de totale formatieve bezetting hoeft toe te 
nemen. Per campus en stafdienst is dit goed in beeld en 
wordt hierop geanticipeerd. 

De verdeling tussen mannen en vrouwen blijft met 
respectievelijk 36 en 64 % zeer stabiel in de loop van de 
jaren. Ten opzichte van vorige jaar is hier geen verandering 
zichtbaar.
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Werken met coronamaatregelen 
Door de Taskforce Corona werden ontwikkelingen binnen ROC TOP vrijwel wekelijks en nauwgezet gevolgd. 
Positief geteste medewerkers en studenten werden via een mailbox anoniem aangemeld, zodat de trends gevolgd 
konden worden. Met name vanaf september 2021 tot eind 2021 was een forse stijging te zien: in die periode 
waren 130 meldingen van besmetting, waarvan 30 medewerkers.  De onderbezetting van personeel, waarbij ook 
quarantainemaatregelen meespeelden, heeft veel gevraagd van de flexibiliteit. De ervaringen die zijn opgedaan met 
hybride werken en lesgeven worden meegenomen in toekomstig beleid. Met name voor stafmedewerkers wordt 
bekeken of hybride werken blijvend toekomst heeft. Er heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden, op basis 
waarvan nieuw beleid kan worden gemaakt. 78% van de ondervraagden heeft het hybride werken als positief tot 
zeer positief ervaren. Vrijwel alle respondenten zouden bij voorkeur 50 tot 75% van de tijd thuis willen werken. Het 
thuiswerken lijkt nauwelijks invloed te hebben op betrokkenheid bij de organisatie of het eigen team, maar de sociale 
cohesie is wel minder geworden. De algehele productiviteit is volgens 74% van de ondervraagden toegenomen 
en er is nauwelijks invloed op de werkdruk geweest. Wel verschuiven de werktijden en wordt er meer buiten de 
gebruikelijke kantooruren gewerkt. 

Verzuim in %

2019 2020 2021

1,5% 1,6%9,9% 6,8%1,2% 1,4%7,2% 4,6%
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HOOFDSTUK 5

HUISVESTING, 

INFORMATIEVEILIGHEID EN 

MELDINGEN
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5.1 Huisvesting en facilitaire zaken
ROC TOP heeft een Strategisch Huisvestingsplan 
2020-2030 opgesteld. Dit plan is een vertaling van de 
strategische uitgangspunten, campusplannen, doelen, 
ambities en risico’s van ROC TOP naar een huisvestingsvisie 
voor een periode van tien jaar. ROC TOP streeft naar een 
toekomstbestendige gebouwenportefeuille met een prettig 
binnenklimaat	en	oog	voor	flexibiliteit	en	wendbaarheid.
Zwaartepunt daarin is het versterken van de positionering 
van de campussen, ieder met een sterke eigen identiteit 

HUISVESTING, INFORMATIEVEILIGHEID EN MELDINGEN

en als inspirerende ontmoetingsplek met goede 
voorzieningen. Ook is er een verschuiving zichtbaar als 
gevolg van co-creatie, waarbij onderwijs meer plaatsvindt 
in het werkveld en het werkveld ook bij de campus naar 
binnen wordt gehaald.

De huisvestingsportefeuille van ROC TOP bestaat 
momenteel volledig uit locaties die worden gehuurd. De 
tabel hieronder geeft een overzicht van de locaties en de 
omvang: 

Versterking van de 
bedrijfsvoering

Locatie M2

 2019 2020 2021

Campus TOP Health & Sport

De Klencke 4 6766 6766 6766

Burgerweeshuispad 54 686 686 686

Campus TOP Start

Duinluststraat 20 440 440 440

Javaplantsoen 19 603 753 753

Bos en Lommerplein 156-1 920 920 920

Wibautstraat 135 1673 1673 1541

Bok de korverweg 20 314 314

Strekkerweg 51 150 150 150

Campus TOP Events & Hospitality

NDSM-straat 4200 4369 4369

Campus TOP Business

Vlaardingenlaan 15 4485 4485 4485

Totaal 19923 20556 20424

Omvang locaties



37ROC TOP | Jaarverslag 2021

De vierkante meters huisvesting in relatie tot het aantal 
(gewogen) studenten komt tot half 2021 uit op 6,4.  
Per 1 augustus is locatie Duinluststraat komen te vervallen. 
De Amsterdamse Plus studenten die daar waren gehuisvest 
zijn verhuisd naar locatie NDSM-straat. Daarmee is het 
totale aantal vierkante meter afgenomen met 440 m2.

Eind 2021 is het besluit genomen om zorgopleidingen 
van Campus TOP Health & Sport die nu zijn gehuisvest op 
locatie De Klencke in 2023 te verplaatsen naar een nieuw 
in te richten ‘Centrum voor de Zorg’ in het voormalige 
Slotervaartziekenhuis. Het huurcontract van De Klencke 
loopt af, het pand wordt gesloopt en het is onzeker of 
ROC TOP daar op betaalbare wijze kan terugkeren. Op 
locatie	Slotervaart	kan	ROC	TOP	zich	beter	profileren.	Door	
het onderwijs op een andere manier in te vullen kan het 
aantal vierkante meters op die nieuwe locatie met 1000 m2 
worden teruggebracht.
   
5.2 Informatiesystemen en -beveiliging
Het on- en offboarden van medewerkers en studenten 
is maximaal geautomatiseerd ingericht. Wanneer een 
medewerker in AFAS HR wordt ingevoerd of een student 
in KRD, wordt automatisch een ROC TOP-account inclusief 
mailadres en benodigde autorisaties aangemaakt. Bij 
uitschrijving lopen account en autorisaties vanzelf af.

Osiris
Samen met zeven andere mbo-instellingen voert ROC TOP 
een nieuw studentinformatiesysteem in: na aanbesteding 
in 2018/2019 is gekozen voor Osiris. Nadat in 2020 
inzichtelijk is gemaakt welke processen ondersteund gaan 
worden door Osiris, is in 2021 een aanvang gemaakt met 
de inrichting van het systeem. De ingebruikname staat 
gepland voor het najaar van 2022. Ter voorbereiding 
daarop wordt gestart met de scholing voor medewerkers 
en met eigen interne tests. Ten behoeve van de 
implementatie is externe projectleiding aangesteld.

Informatiebeveiliging 
Bij ROC TOP staat informatiebeveiliging en privacy 
(IBP) op de agenda. ROC TOP heeft een functionaris 
gegevensbescherming (FG) en een Information Security/
Privacy	Officer	(ISO)	die	voorstellen	doen	ten	aanzien	van	
het beleid van ROC TOP, als vraagbaak dienen voor het 
onderwijs en de staf en waar nodig incidenten afhandelen. 
ROC TOP heeft voor een zevende keer deelgenomen aan 
de landelijke benchmark IBP/E. De plek van  
ROC TOP op de ranglijst is gelijk gebleven: in 
de middenmoot van de mbo-instellingen. Op 
een vijfpuntsschaal zijn de resultaten als volgt: 
informatiebeveiliging:2,7, privacy 3,1 en examinering 2,7. 

Ten aanzien van IBP zijn twee belangrijke besluiten 
genomen:
• aanschaf van een MDR-tool om de O365 omgeving beter 

te monitoren,
• besluit tot implementatie van het ‘’3 lines of defense 

model’’ in 2022.

Om als kleine organisatie toch op een gewenst niveau te 
opereren, zijn de functionarissen van ROC TOP aangesloten 
en betrokken bij het “Netwerk Informatiebeveiliging en 
privacy” van MBO Digitaal, SURF en Kennisnet. 

5.3 Meldingen, klachten en geschillen
ROC TOP heeft verschillende klachten- en 
geschillenregelingen. Studenten en medewerkers 
kunnen hierop een beroep doen als zij vinden dat 
bepaalde gedragingen of beslissingen onrechtvaardig 
of onrechtmatig zijn. De functie van ombudsman en 
vertrouwenspersoon is extern belegd. Met ingang 
van 2020 heeft ROC TOP per campus een interne 
studentvertrouwenspersoon aangesteld.

Ombudsman
In 2021 zijn er 8 meldingen binnengekomen bij de 
Ombudsman.  Waarvan 6 door studenten en 2 door een 
medewerker. Van de 8 meldingen zijn er 7 per e-mail en 1 
telefonisch ingediend.

Van de klachten van studenten waren er twee corona-
gerelateerd, waarbij studenten hun zorg uitspraken over 
lesuitval en de kwaliteit van het onderwijs op afstand. 
Een klacht betrof de procedure rondom uitschrijving. 
De Ombudsman heeft de klacht ongegrond verklaard 
en de klager heeft zich tot de LKC gewend. De klacht is 
ook door de LKC als ongegrond beoordeeld. Een klacht 
(door de ouders van de student) ging over verwijdering 
uit de les. Het betrof een verstoorde relatie tussen een 
student en een docent waarbij de Ombudsman succesvol 
heeft kunnen bemiddelen. Een klacht betrof het verzoek 
om een Engelstalig diploma. Een klacht ging over gemis 
aan ondersteuning bij het vinden van een stageplek. De 
klacht/melding van de medewerkers betrof het ervaren 

Invloed van van corona op meldingen
Ten tijde van corona en het onderwijs op afstand 
is landelijk het aantal meldingen en klachten in het 
mbo sterk afgenomen. Ook bij ROC TOP is een 
opvallende daling te zien. Het is hierdoor niet goed 
mogelijk om een inhoudelijke trend ten opzichte 
van voorgaande jaren te beschrijven.
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van onveiligheid op de werkvloer. De Ombudsman heeft 
hierover overleg gevoerd met de vertrouwenspersoon van 
ROC TOP.

Vertrouwenspersonen
Met een klacht over ongewenst gedrag of bij een 
integriteitsschending kunnen ROC TOP-medewerkers 
terecht bij een van de twee hiervoor aangewezen externe 
vertrouwenspersonen. Zij zijn in dienst bij Centrum 
Vertrouwenspersonen Plus (CVP+).

In het verslagjaar hebben 23 medewerkers van ROC TOP 
zich bij de externe vertrouwenspersoon gemeld (dat waren 
er 11 in 2020 en 9 in 2019). Een melding betrof overleg 
en advies (collegiale consultatie) en een medewerkers 
is ondersteund bij een klacht gericht aan de directie. 
Het merendeel van de overige 21 meldingen hadden 
betrekking op slechts drie afzonderlijke kwesties door in 
totaal 15 melders. De kwesties hadden veelal betrekking 
op ervaren onveiligheid bij collega’s of leidinggevende. 
Dat kon worden veroorzaakt door intimidatie, pesten, 
onheuse bejegening of een relatie op de werkvloer. Andere 
meldingen betroffen een privésituatie die ook doorwerkte 
op het werk; vastlopen in het werk, een vermoeden 
van onregelmatigheid, het delen van vertrouwelijke 
informatie en een stalkende student. In alle gevallen 
zijn gesprekken gevoerd door, of ondersteund door, de 
vertrouwenspersoon.
Gezien deze meldingen geven de vertrouwenspersonen 
aan dat asociale veiligheid een belangrijk aandachtspunt is. 
Binnen ROC TOP wordt op dat aspect inmiddels ook actief 
beleid ontwikkeld.

Overige activiteiten van de vertrouwenspersonen in 2021: 
• intervisiebijeenkomsten met de interne (student)

vertrouwenspersonen; 
• kennismaking op de campussen; 
• evaluatie van het jaarverslag 2020 met het College van 

Bestuur en manager P&O.

Studentvertrouwenspersonen
Binnen iedere campus is een studentvertrouwenspersoon 
actief. Studenten worden hierop geattendeerd in het 
studenteportal op intranet, en met digibords, posters en 
nieuwsbrieven op alle locaties. 
De studentvertrouwenspersonen volgen een opleiding en 
intervisiebijeenkomsten bij CVP+ .
In het verslagjaar is het aantal meldingen waarschijnlijk 
beïnvloed door het feit dat er nog steeds minder fysiek 
onderwijs werd gegeven en de vertrouwenspersonen 
daardoor minder zichtbaar zijn geweest op de campussen. 

Waar mogelijk zijn klasbezoeken afgelegd om kennis te 
maken met de studenten en te vertellen waarvoor ze bij de 
studentvertrouwenspersonen terecht kunnen.

Campus TOP Health & Sport: 
• 2 meldingen bij de studentvertrouwenspersoon. 
• 1 is doorverwezen naar het SEC, en 1 is door de student 

zelf niet doorgezet.

Campus TOP Start: 
• 1 melding bij de studentvertrouwenspersoon, deze is 

doorverwezen naar interne zorg

Campus TOP Events & Hospitality: 
• in 2021 geen meldingen bij de student-

vertrouwenspersoon. 

Campus TOP Business: 
• in schooljaar 2020-2021 was er 1 melding bij de 

studentvertrouwenspersoon, deze had betrekking op 
examinering. Er is geen vervolg aan gegeven door 
student.

Centrale Examencommissie ROC TOP 
Er zijn tijdens het schooljaar 2021-2022 door de Centrale 
Examencommissie 4 meldingen van onregelmatigheden 
behandeld, waaronder 1 klacht. Het aantal klachten is 
gedaald ten opzichte van het voorgaande schooljaar. 
De meldingen en klachten hebben geen van alle tot een 
beroepszaak geleid.
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HOOFDSTUK 6

FINANCIËN, RISICO'S 

EN BEKOSTIGING
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6.1 Financieel resultaat 2021
Het exploitatieresultaat bedraagt uiteindelijk circa € 467K 
positief (begroot € 2.005K negatief). Dit is circa € 2,5 
miljoen positiever dan waarmee in de begroting rekening 
is gehouden. De optelsom van hoger uitgevallen baten (in 
totaal € 3,2 miljoen) en hoger uitgevallen lasten (in totaal 
€ 0,7 miljoen) hebben een positief effect gehad op het 
uiteindelijke	financiële	resultaat.	

Baten

Rijksbijdragen
De rijksbijdragen zijn ruim € 3.164K hoger uitgevallen 
dan begroot. Dit bestaat voornamelijk uit de volgende 
componenten:
• € 161K + vanwege besteding van het overgehevelde 

deel van de Kwaliteitsagenda in 2020 naar 2021 
(hierdoor zijn er ook meer kosten)

• € 41K + vanwege een hogere beschikking voor de 
salarismix

• € 430K + hogere lumpsum grotendeels ten behoeve van 
nieuwe CAO 

• € 1.732K + in het kader van Corona NPO gelden zoals 
Extra hulp in de klas en devices en begeleiding van 
studenten

• € 21K + vanwege hogere beschikking wachtgelden
• € 190K+ lerarenbeurs en zijinstroom (hierdoor ook 

hogere kosten)
• € 110K+ Uitkering knelpunten pot
• € 127K+ RIF gelden
• € 104K + Halvering cursusgelden
• € 305K + Overig
 
Gemeentelijke bijdragen
De gemeentelijke bijdrage valt uiteindelijk circa € 143K 
lager uit dan begroot. Dit heeft er vooral mee te maken 
dat niet alle projecten die onder MBO-agenda van de 
gemeente Amsterdam vallen (volledig) zijn uitgevoerd.

Cursusgelden
Door een stijging van het aantal deelnemers dat een BBL-
opleiding volgt, is een meeropbrengst op de college- en 

cursusgelden gerealiseerd. Er is een extra Rijksbijdrage 
gekomen ter compensatie van de halvering van de 
cursusgelden in 2021 vanwege corona.

Baten werk in opdracht van derden
Door Corona vallen de baten ca € 67K lager uit dan begroot.

Overige baten
De overige baten vallen uiteindelijk circa € 260K hoger uit 
dan begroot. Dit betreft voornamelijk samenwerking met 
andere mbo-instellingen waarbij de bekostiging van de 
studenten wordt doorbelast ad € 166K.

Lasten

Personeelskosten
Per saldo vallen de personeelskosten circa € 1.639k hoger  
uit dan geraamd. Dit heeft voornamelijk als oorzaak:
• € 430K – vanwege de nieuwe CAO per 1 juli 2021  

(volledig gecompenseerd door hogere rijksvergoeding)
• € 166K – kosten boventallig personeel als uitvloeisel van 

de reorganisatie
• € 805K – door inhuur op cruciale (management)functies  

en inhuur expertise (per saldo)
• € 135K – door inhuur CvB onder aftrek besparing 

salariskosten
• € 212K – Inhuur vanwege zwangerschap en vacatures
• € 175K – Extra kosten RIF en lerarenbeurs
• € 109K – Inhuur en wervingskosten
• € 140K – additionele kosten zijinstroom/lerarenbeurs 

(volledige gecompenseerd door hogere rijksvergoeding

Hiertegenover staat:
• € 170K + lagere personele kosten diverse onderdelen
• € 363K + Mutatie personele voorzieningen

Afschrijvingen
De afschrijvingskosten vallen circa € 110K lager uit dan 
begroot. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door 
de vertraging van de oplevering van het project Osiris. 
Daartegenover staat een extra afschrijvingslast van € 30K 
omdat de Duinlustlaan inmiddels leeg staat en daardoor de 
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Financieel beleid en 
resultaat
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geplande afschrijvingen in 2022 al in 2021 verantwoord 
zijn. Daarnaast is ook de realisatie van een aantal andere 
investeringen achtergebleven waardoor een incidentele 
meevaller op de begroting is ontstaan.

Huisvesting
De huisvestingslasten zijn uiteindelijk per saldo € 248K 
lager dan begroot. Dit is vooral toe te schrijven aan een 
teruggave van € 212K aan servicekosten NDSM die ten 
onrechte in rekening zijn gebracht gedurende de afgelopen 
5 jaar. Daarnaast is er ook € 57K minder uitgegeven aan 
sportaccommodaties. Verder zijn er wat andere kleinere 
afwijkingen.

Overige lasten
De overige lasten zijn circa € 549K lager dan geraamd. Dit 
heeft diverse redenen.
De belangrijkste is het fors achterblijven van de 
consultancy-uren op het gebied van ICT en projecten 
€ 410K incidenteel. Vanwege de coronacrisis zijn de kosten 
voor onderwijs € 84K achtergebleven op de begroting, ook 
dit is incidenteel. Daarnaast is er minder geld besteed aan 
de overige kosten (waaronder de MBO-agenda. Uiteindelijk 
gaat het om een bedrag van circa € 55K.

Rente
De rentelasten liggen in lijn met de begroting. 

6.2 Financieel beleid

Inleiding
Voor het opstellen van de begroting 2022 - 2026 zijn 
uitgangspunten	gedefinieerd	om	te	komen	tot	een	
hanteerbare set van kaders en afspraken. De in deze 
hoofdlijnen benoemde meerjarige beleidskaders zijn 
kader-	en	taakstellend	voor	het	meerjarige	financiële	
beleid van ROC TOP. Hieronder is een samenvatting van 
deze	hoofdlijnen	weergegeven.	Naast	deze	financiële	
kaders worden de volgende beleidsuitgangspunten bij het 
opstellen van deze begroting gehanteerd:
• Jaarplannen zijn verbonden met het strategisch 

meerjarenplan
• De begroting wordt in bedragen afgerond op 

10.000 euro’s en uitgewerkt tot werkbegrotingen per 
budgethouder (campus en centrale diensten).

Vanuit	de	besturingsfilosofie	is	duidelijkheid	aangebracht	
in de wijze van besturen en verantwoorden. Voor de 
begroting en de realisatie betekent dit het volgende:
• Alleen directeuren of leidinggevenden van centrale 

diensten zijn budgethouders.
• Elke kostenplaats heeft 1 budgethouder.

• Medewerkers kunnen voor meerdere locaties ingezet 
worden.

• Projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van een 
campusdirecteur of leidinggevende van een centrale 
stafdienst, die ook de budgethouder is.

Begrotingsuitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten voor de begroting 
en de meerjarenraming zijn de ontwikkeling van het 
studentenaantal en daar direct aan gekoppeld de 
ontwikkeling van de personeelsformatie (circa 73% van 
de kosten betreft personeelskosten). Voor wat betreft de 
inkomsten is voor de rijksvergoeding uitgegaan van de 
meest recente informatie die voor 2022 is ontvangen van 
het Ministerie van OCW. 

Studentenaantal 
In de meerjarenbegroting 2021-2025 e.v. is uitgegaan van 
een stabilisatie van het aantal gewogen studenten. Het 
uitgangspunt voor de meerjarenbegroting is stabilisatie 
op het niveau van circa 2.821 gewogen studenten. Op dat 
aantal zijn alle berekeningen in de meerjarenbegroting 
gebaseerd.

Personeel 
De omvang van de personeelsformatie voor het jaar 
2022 is gebaseerd op de Kadernotitie formatie en 
inzet onderwijzend personeel en de berekening van 
het aantal fte onderwijzend personeel op basis van de 
studentenaantallen per 1 oktober 2021.
Bij de reorganisatie in 2018 is afgesproken om de 
navolgende	verdeling	in	categorieën	te	hanteren:	

Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat de absolute 
omvang van het direct ondersteunend personeel en het 
indirect ondersteunend personeel met de reorganisatie is 
teruggebracht tot een minimumniveau om de organisatie 
goed te laten functioneren. Een verdere teruggang in 
fte heeft direct gevolgen voor de continuïteit van de 
dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie. Het aantal 
fte onderwijzend personeel is ten opzichte van de eerdere 
jaren afgenomen vanwege het lagere aantal studenten en 
door de lagere inkomsten voor projecten van de MBO-
agenda van de gemeente Amsterdam, detacheringen en 
contractonderwijs. 

Onderwijzend personeel 70% 

Direct ondersteunend personeel 12% 

Indirect ondersteunend personeel/  
management/bestuur

18%  
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Voor de meerjarenbegroting 2022-2026 wordt uitgegaan 
van de navolgende formatie per categorie (bij 2.821 
gewogen studenten): 

De kosten zijn gebaseerd op het prijspeil 2021. Het is 
namelijk nog niet bekend wat de effecten van de CAO-
ontwikkelingen zijn. Overigens heeft dit geen effect op 
het thans gepresenteerde exploitatieresultaat, omdat het 
gebruikelijk is dat loonstijgingen volledig gecompenseerd 
worden door een verhoging van de rijksvergoeding. 

Huisvesting 
Voor	2022	worden	er	geen	substantiële	veranderingen	
in de huisvesting verwacht. Voor de Duinluststraat is het 
huurcontract opgezegd en zijn de studenten inmiddels 
ondergebracht in het pand aan de NDSM. Afgelopen jaar is 
een strategisch huisvestingsplan afgerond en vastgesteld. 
In dat plan is, rekening houdend met het huidige en 
toekomstige studentenaantal, inzicht gegeven in de 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan huisvesting 
gedurende de komende 5-10 jaar. Het huurcontract voor 
locatie de Klencke (TOP campus Health & Sport) loopt 
af per 1 augustus 2023 en zal niet worden verlengd. De 

Onderwijzend personeel 190,5 fte (62%) /  
2021: 215,8 fte (65%) 

Direct ondersteunend  
personeel

42,3 fte (14%) /  
2021: 41,6 fte (12%) 

Indirect onderst. personeel/ 
management/bestuur 

74,5 fte (24%) /  
2021: 76,1 fte (23%) 

plannen voor de herhuisvesting  van de campus Health op 
de “Triple A” locatie het Centrum voor Zorg (voormalig 
ziekenhuis Slotervaart) zijn inmiddels door de Raad van 
Toezicht goedgekeurd. De verhuizing vindt conform 
planning medio 2023 plaats.

Rijksvergoeding 
In de jaarschijf 2023 van de meerjarenraming is uitgegaan 
van een lagere rijksvergoeding vanwege de daling van 
het aantal studenten per 1 oktober 2021. Het Ministerie 
van	OC&W	financiert	op	basis	van	de	zogenaamd	T-2	
systematiek (studentenaantal 2021 is dus bepalend 
voor rijksvergoeding 2023). Daarna wordt in de 
meerjarenbegroting uitgegaan van een stabilisatie.

Financiële kengetallen
De	financiële	situatie	van	een	onderwijsinstelling	kan	
worden	herleid	uit	financiële	ratio’s.
In de onderstaande tabel zijn, onder 2020 tot en met 
2026 de doelen opgenomen die ROC TOP zichzelf stelt. 
Ter vergelijking zijn onder “Norm” de minimale ratio’s 
(signaleringsgrens) opgenomen die het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de sector stelt.

De constatering is dat het niet langer mogelijk zal zijn om 
op alle fronten te voldoen aan de signaleringsgrens van het 
ministerie:
• Rentabiliteit is negatief van 2023 tot en met 2025 

(inspectie hanteert een termijn van maximaal 3 jaar 
achtereen). Het herstelt zich in 2026.

• Het eigen vermogen zal structureel hoger blijven dan de 
signaleringsgrens.

Jaarrekening
2020

Begroting
2021

Jaarrekening
 2021 

Begroting
2022

Kader
2023

Kader
2024

Kader
2025

Kader
2026

Norm

Solvabiliteit I = 
EV / TV

57,74% 53,07% 58,02% 58,20% 56,16% 54,89% 54,22% 54,49% > 0,30

Solvabiliteit II = 
(EV+VZ)/TV

65,50% 60,52% 63,25% 63,41% 61,63% 60,51% 59,93% 60,16% > 0,30

Liquiditeit (Current 
Ratio) = VLA/KLS

 1,96  1,31  1,84  1,74  1,47  1,48  1,53  1,62 > 0,75

Huisvestingsratio 
( incl. afsch als % 
Tot. Lasten)

11,9% 12,4% 11,6% 12,6% 13,6% 13,6% 13,7% 13,9% < 15 %

Weerstands- 
vermogen 

25,0% 20,0% 27,2% 27,6% 27,8% 26,4% 25,7% 25,9% > 5 %

Rentabiliteit 1,4% -5,3% 1,1% 0,2% -2,4% -1,4% -0,7% 0,3% > 0 %

Signaleringswaar-
de bovenmatig EV 
(in € 1000)

€ 7.141 € 8.299 € 7.502 € 8.298 € 9.209 € 8.751 € 8.260 € 7.838

Werkelijk eigen 
vermogen  
(in € 1000)

€ 10.227 € 7.582 € 10.694 € 10.774 € 9.914 € 9.414 € 9.164 € 9.264

Financiële ratio's
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Onderstaand zijn deze ratio`s nader toegelicht:
• Solvabiliteit: de mate waarin een organisatie op langere 

termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. 
Deze ratio wordt als volgt berekend: eigen vermogen /
totaal vermogen x 100. De onderwijsinspectie gaat uit 
van een signaleringsgrens van 30%.  

• Liquiditeit: de mate waarin een organisatie op korte 
termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.  
Deze ratio wordt als volgt berekend: (liquide middelen + 
kortlopende vorderingen)/kort vreemd vermogen.  
De onderwijsinspectie gaat uit van een signaleringsgrens 
van 0,75. 

• Huisvestingsratio: dit geeft de verhouding weer tussen 
de huisvestingslasten ten opzichte van de totale 
lasten. Deze ratio is derhalve als volgt berekend: 
huisvestinglasten/totale lasten x 100.  
De onderwijsinspectie hanteert een bovengrens van 15%. 

• Weerstandsvermogen: de mate waarin in tijd van 
crisis problemen het hoofd kunnen worden geboden. 
Deze ratio wordt als volgt berekend: eigen vermogen/
totale baten x 100. De onderwijsinspectie hanteert een 
signaleringsgrens van 5%. 

• Rentabiliteit: het verschil tussen de inkomsten 
en uitgaven gedurende een exploitatiejaar. De 
onderwijsinspectie kent een signaleringsgrens van 3 
achtereenvolgende kalenderjaren lager dan 0 (of wel een 
negatief exploitatieoverzicht). 

• Signaleringsgrens bovenmatig Eigen Vermogen:  
De berekening van de signaleringsgrens is als volgt 
0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1.27 
Boekwaarde	resterende	materiële	vaste	activa 
Omvangrekenfactor  x totale baten 
(0.05 voor besturen met totale baten groter dan of gelijk 
aan € 12 miljoen).

Financiering en financiële instrumenten
De op onderdelen aangepaste regeling ‘Beleggen, 
lenen en derivaten OCW 2016’ is van kracht. 
Onderwijsinstellingen zijn verplicht een treasurystatuut vast 
te stellen dat voldoet aan deze regeling. Na hernieuwde 
vaststelling van het treasurystatuut van ROC TOP in 2017 
zijn er geen wijzigingen geweest. 

Het treasurystatuut legt vast wat de algemene 
doelstellingen van het treasurybeleid zijn.  Het gaat om het 
borgen van voldoende liquiditeit op basis van frequente 
kasstroomanalyses, kosteneffectief betalingsverkeer, het 
beheersen	van	de	financiële	risico’s	en	het	reduceren	van	
financieringskosten.	Verder	is	de	verantwoording	geregeld.		
ROC TOP hanteert de aanwijzingen volgens deze regeling 

ter	beperking	van	de	financiële	risico’s.	ROC	TOP	heeft	
geen beleggingen, leningen en derivaten die niet voldoen 
aan de regeling.

Continuïteitsparagraaf
De in december 2021 vastgestelde meerjarenbegroting is 
in juni 2022 herijkt op basis van de laatste inzichten.
Het huidige bestuur (aangetreden per maart/april 2022) 
zal in afstemming met de stakeholders en op basis van de 
actuele gegevens de verdere koers van ROC TOP in de 
tweede helft van 2022 vaststellen.

Formatieontwikkeling
In 2018 is een reorganisatie met krimp uitgevoerd om de 
formatie-ontwikkeling aan te laten sluiten op de inkomsten 
en deelnemersaantallen. De doelformatie die op 1 januari 
2019 is gesteld op 353,5 fte is naar beneden bijgesteld in 
lijn met de daling in de studentenaantallen op 1 oktober 
2020 naar 333,62 fte. Inmiddels is het aantal studenten 
per oktober 2021 verder teruggelopen en moet de 
doelformatie opnieuw aangepast worden naar 307,3 fte.

Dit jaar hebben we nog te maken met diverse tijdelijke 
financieringen:	Toegestane	verlengers	bij	studenten	
vanwege Corona-achterstanden, extra hulp in de klas en 
tijdelijke bekostiging vanuit de NPO gelden. Deze laatste 
zijn in de lumpsum van de organisatie opgenomen. De 
gelden worden op basis van een businesscase aangevraagd 
bij de program board ROC TOP. Bij toekenning van 
deze tijdelijke middelen, kan in sommige gevallen ook 
tijdelijk extra formatie worden ingezet. Een en ander 
wordt in de doorloop van formatieve bezetting door 
FC&I en P&O gemonitord. Dus in feitelijke bezetting 
kan in sommige gevallen een toegestane overschrijding 
op formatie plaatsvinden. De feitelijke doelformatie (op 
basis van studentenaantallen) blijft echter gelijk, conform 
onderstaande tabel. 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling in fte’s t/m 2026 
weergegeven. Vertrekpunt is het aantal fte`s op basis van 
de studentenaantallen per 1 oktober 2021, te weten 307,3.  

Studentenaantallen
Het uitgangspunt is het aantal gewogen studenten 
per 1 oktober 2021 (2.821) en wordt vanaf 2023 in de 
berekeningen constant gehouden t/m 2026. 

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

Totaal fte`s 307,3 307,3 307,3 307,3 307,3
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Meerjarenbegroting 2022-2026
Hieronder staat de meerjarenbegroting voor de periode 2022-2026, met een toelichting op de grootste posten. 

bedragen *€ 1.000 Jaarrekening
2020

Begroting
2021

Jaarrekening
2021

Begroting
2022

Kader
2023

Kader
2024

Kader
2025

Kader
2026

Baten

Rijksbijdrage OCW 36.397 34.212 37.376 35.300 31.640 31.640 31.640 31.640

Overige overheids-
bijdragen

2.525 2.692 2.549 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

College-, cursus-, 
les en examen- 
gelden

485 405 396 210 430 430 430 430

Baten werk in op-
dracht van derden

159 262 195 120 260 260 260 260

Overige baten 1.303 403 661 680 680 680 680 680

Totaal Baten 40.869 37.974 41.177 39.010 35.710 35.710 35.710 35.710

Lasten

Personeelslasten 29.813 29.677 31.317 29.340 26.910 26.580 26.320 26.190

Afschrijving 1.016 1.044 934 1.100 1.190 1.200 1.270 1.200

Huisvestingslasten 4.012 4.292 4.044 4.250 4.300 4.280 4.280 4.280

Totaal overige 
lasten

4.544 4.937 4.388 4.240 4.170 4.150 4.090 3.940

Totaal Lasten 39.386 39.950 40.683 38.930 36.570 36.210 35.960 35.610

Saldo Baten en  
Lasten uit de  
gewone bedrijfs-
voering

1.483 -1.976 494 80 -860 -500 -250 100

Financiele baten  
en lasten

891 30 28 0 0 0 0 0

Totaalresultaat 592 -2.006 466 80 -860 -500 -250 100

Rijksbijdragen - lumpsum 
De lumpsum Rijksbijdrage bestaat voor 80% uit 
inputbekostiging. Dit betekent bekostiging op basis 
van het studentenaantal op T-2. De andere 20% is 
outputbekostiging, op basis van het aantal diploma’s. Deze 
bekostiging vindt plaats op T-2 na diplomering.

ROC TOP gaat er vooralsnog van uit dat de daling van het 
studentenaantal zich zich vanaf 2022 stabiliseert op het 
niveau van 2021. De verwachte rijksbijdrage voor 2022 en 
de daaropvolgende jaren valt daardoor lager uit dan in 
2019 was geraamd in de meerjarenraming 2020-2024.

Overige Overheidsbijdragen en overige baten
De overige overheidsbijdragen bestaan uit gemeentelijke 
subsidies en betreffen de subsidies MBO-agenda en de  
1 op 12-subsidie. Het Coalitieakkoord van het nieuwe 
college van de gemeente Amsterdam geeft aan dat 
de MBO-agenda de komende jaren wordt voortgezet. 
Daarnaast worden de voorzieningen voor dreigende 
uitvallende en reeds eerder uitgevallen MBO-leerlingen 
uitgebreid. Subsidies zijn altijd incidentele middelen en 
daarom kunnen deze middelen alleen besteed worden aan 
de tijdelijke inzet van personeel en niet voor de dekking 
van structurele personeelslasten.
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Personeelslasten
In de begroting 2022 is uitgegaan van de formatie op basis 
van de studentenaantallen op 1 oktober 2021. 
In de kosten is nog geen rekening gehouden met de 
effecten van de nieuwe CAO die medio 2022 ingaat. 
Veronderstelt wordt dat de hogere personele lasten door 
extra inkomsten worden gedekt. 
Hiermee staan de personeelskosten op het prijspeil van 
2021 (dit geldt derhalve ook voor de rijksvergoeding).

Afschrijvingslasten, huisvesting, ICT en financiële 
lasten
De intentie is om de komende jaren jaarlijks minimaal 
een equivalent van de afschrijvingen te investeren 
in innovatie, ICT en huisvesting voor kwaliteits- en 
efficiencyverbeteringen	gericht	op	het	realiseren	van	

de strategische doelen en de implementatie van het 
transitieplan.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieoverschot in 2022 komt uit op € 80 
duizend. De jaren na 2022 laten door het stabiliseren van 
de studentenaantallen en hogere afschrijvingen door de 
investeringen in Slotervaart een beperkt negatief resultaat 
zien. 

Balans
Op basis van de meerjarige exploitatieramingen is de 
balans opgesteld voor de jaren 2022 tot en met 2026.  
De algemene reserves en bestemmingsreserves nemen als 
gevolg hiervan naar verwachting af de komende jaren.  
De voorzieningen zijn naar verwachting stabiel

Meerjaren balans

bedragen * € 1.000 Jaarrekening
2020

Begroting
2021

Jaarrekening
2021

Begroting 
 2022

 Kader 
 2023 

Kader
2024

Kader
2025

Kader
2026

1. ACTIVA

Vaste activa 

Immateriële	 
vaste activa

 1.441 1.332 2.042  3.033 2.515 1.997 1.478 960

Materiële	 
vaste activa

 3.657 5.068 3.401  3.315 4.909 4.969 4.996 5.093

(Im)materiële	 
vaste activa

 5.098 6.400 5.443 6.348 7.424 6.966 6.474 6.053

Financiële	 
vaste activa

 621 505 503  387  269  151  33  -   

Totaal vaste acitva 5.719 6.905 5.946  6.735 7.693 7.117 6.507 6.053

Vlottende activa

Vorderingen  1.632 770 2.158  1.632 1.632 1.632 1.632 1.632

Liquide middelen  10.360 6.610 10.328  10.145 8.327 8.403 8.763 9.317

Totaal vlottende activa  11.992 7.380 12.486 11.777 9.959 10.035 10.395 10.949

Totaal activa  17.711 14.285 18.432 18.512 17.652 17.152 16.902 17.002

2. PASSIVA

Eigen vermogen  10.227 7.582 9.694  10.774 9.914 9.414 9.164 9.264

Bestemmingsreserve - - 1.000 - - - - -

Voorzieningen  1.374 1.064 965  965 965 965 965 965

Kortlopende  
schulden

 6.110 5.639 6.773  6.773 6.773 6.773 6.773 6.773

Totaal passiva  17.711  14.284  18.432 18.512 17.652 17.152 16.902  17.002 
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Liquiditeitsplanning 2021-2026 
Op basis van de meerjarige exploitatieramingen is het 
kasstroomschema opgesteld voor de jaren 2021 tot 2026. 
De kolom 2021 is afkomstig uit de jaarrekening 2021 
terwijl de kolommen 2022 t/m 2026 zijn gebaseerd op 
de vastgestelde en goedgekeurde begrotingscijfers. 
Dit veroorzaakt de breuk tussen de jaren 2021 en 2022. 

De oorzaak zit vooral in de een hoger eigen vermogen 
(€ 466k), minder investeringen dan geraamd (€ 653k), 
een lagere stand van de noodzakelijke (personele) 
voorzieningen (€ 409k) en minder vorderingen (-€ 526). 
Verder zijn de kortlopende schulden afgenomen ( € 1.163).
Dit leidt ertoe dat de liquide middelen circa € 3.717k hoger 
uitvallen dan begroot.

bedragen * € 1.000  Jaarrekening  
2020

Begroting  
 2021 

Jaarrekening
2021

Begroting
2022

Kader
2023

Kader
2024

Kader
2025

Kader
2026

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat  1.483 -1.976 494 80 -860 -500 -250 100

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen, excl amo-
risatie

4.2  1.016  1.044  947  1.100  1.190  1.200  1.270  1.200 

-	Amortisatie	fin	vaste	activa	
( BTW comp)

4.3  -    -    -    -    -    -    -    -   

- Afschrijving desinvesterin-
gen

1.2  -    -    -13 -  -    -    -    -   

- Boekwinst verkoop activa 3.5.3  -    -   -  -    -    -    -    -   

- Mutaties voorzieningen 2.2  -488  -   -409  -    -    -    -    -   

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.5  34  -    -526  526 - - - -

- Kortlopende schulden  
(excl bankkrediet)

2.4  -1.585 -500 663  -   - - - -

- Langlopende schulden 2.3  -    -    -    -   - - - -

Kasstroom uit  
bedrijfsoperaties

460  -1.433 1.156  1.706  330   700  1.020 1.300

Financiële	baten 5.5 0 - - - - - - -

Financiële	lasten 5.5  -891 -30 - - - - - -

Kasstroom uit  
operationele activiteiten

 -430 -1.463 1.129 1.706 330 700 1.020 1.300

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen  
immateriële	vaste	activa

1.1  -741 - -671 -991  -    -    -    -   

Investeringen	materiële	 
vaste activa

1.2  -363 -1.933 -651 -1.015 -2.265 -742 -778 -778

Desinvestering	materiële	 
vaste activa

1.2  -    -    42  -    -    -    -    -   

Meerjarig kasstroomschema 
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Investeringen Financiele  
vaste activa

1.3 -  -   -  -    -    -    -    -   

Desinvesteringen  
Financiele vaste activa

1.3  118 118 118 118 118 118 118 33

Kasstroom uit  
investeringsactiviteiten

 -985 -1.815 -1.162 -1.888 -2.148 -624 -660 -745

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Langlopende  
huurverplichtingen

Aflossing	langlopende	 
leningen

2.3  -3.879  -    -    -    -    -    -    -   

Opname langlopende  
rekeningen

  

Mutatie kasgeldleningen  -    - -  -  -  -  -  - 

Kasstroom uit  
financieringsactiviteiten

 -3.879  -    -    -    -    -    -    -   

Mutatie geldmiddelen -5.295 -3.278 -33 -182 -1.818 76 360 555

Stand per 1 januari  15.655 9.887 10.360 10.327 10.145 8.327 8.403 8.763

Mutatie boekjaar  -5.295 -3.278 -33 -182 -1.818 76 360 555

Stand per 31 december  10.360 6.610 10.327 10.145 8.327 8.403 8.763 9.317
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6.3 Risicoparagraaf

De belangrijkste risico’s staan hieronder opgesomd:

Bekostiging (extern)
De begroting 2022 e.v. van het ministerie van OCW geeft 
geen aanleiding om aan te nemen dat bestaande middelen 
in de nabije toekomst zullen verdwijnen. Thans is en wordt 
door de overheid fors geïnvesteerd in het onderwijs. 
Derhalve vindt er geen risico afboeking op de inkomsten 
plaats.

Daarnaast is de zogenaamde vergoeding Salarismix voor 
de Randstadscholen al sinds 2007 gebaseerd op dezelfde 
uitgangspunten. Namelijk het aantal gewogen studenten 
per 1 oktober 2007. Dat bedroeg destijds 5.557 tegenover 
2.821 nu. Indien dit overeenkomstig wordt aangepast 
betekent dit pakweg een halvering ofwel een daling van 
circa € 0,9 miljoen. De MBO-raad heeft dit thema nog als 
op te pakken thema staan. Het is derhalve niet uitgesloten 
dat dit de komende jaren tot aanpassing gaat leiden met 
de nadelige effecten tot gevolg. Gelet op de onlangs 
gepresenteerde macrobudgetten wordt hier vooralsnog 
geen rekening mee gehouden

Publiciteitsrisico’s (extern) 
In een maatschappij waarin een belangrijk deel van de 
studenten hun leven online deelt, kunnen incidenten 
en misvattingen snel hun weg vinden naar de openbare 
publiciteit. ROC TOP is zich bewust van dit risico en de 
potentiële	gevolgen	voor	haar	studentenbestand.	
De organisatie monitort de media-uitingen richting haar 
organisatie en onderneemt indien daar aanleiding toe is 
gerichte actie. 

Bekostiging en ontwikkeling studentenaantallen 
(intern)
De ontwikkeling van de studentenaantallen is van belang 
voor de bekostiging. Sturing op zowel de instroom als het 
beperken van uitval staan centraal. De gevolgen van de 
ontwikkeling	in	studentaantallen	worden	in	financiële	zin	
gevoeld met een vertraging van 2 jaar (T-2 systematiek). 
Elke 100 studenten meer levert per saldo structureel 
circa € 360K op (saldo van € 800K meer rijksvergoeding 
verminderd met € 440K meer personele lasten 
Onderwijzend Personeel).
Andersom geldt uiteraard hetzelfde.

Organisatieontwikkeling (intern)
De accountant heeft aangegeven dat op hoofdlijnen 
de basis van de administratieve organisatie en interne 
beheersing (AO/IB) op orde maar kwetsbaar is. Om de 

interne doelmatigheid te verbeteren zijn intern een aantal 
veranderslagen te maken binnen het onderwijs en de 
bedrijfsvoering. Om de noodzakelijke en onderstaande 
voorgenomen	veranderingen	en	efficiencyverbeteringen	
succesvol door te voeren, is voldoende verandercapaciteit 
en –bereidheid nodig. 

Ter	versnelling	van	dit	transitieproces	is	een	financiële	
ombuiging nodig om de continuïteit op lange termijn 
veilig te stellen. De organisatie onderkent een aantal 
risico’s ten aanzien van dit transitie- en transformatieproces, 
zoals: veranderbereidheid en verandercapaciteit van 
management en teams, continuïteit bezetting key actoren, 
ontwikkeling studentaantallen, studenttevredenheid tijdens 
het transitieproces, ziekteverzuim personeel e.d.

Personeel (intern)
Een goede match tussen benodigde en beschikbare 
medewerkers is belangrijk. Niet alleen kwantitatief, 
maar ook kwalitatief in gevraagde kennis, ervaring en 
competenties. De verhouding tussen medewerkers in 
vaste dienst en met een tijdelijk dienstverband wordt goed 
gemonitord, daar deze van belang is en bijdraagt aan de 
wendbaarheid van de organisatie. Professionaliseringsplan 
van medewerkers draagt hier ook aan bij en alle teams 
maken hiervoor een professionaliseringsplan.

Veranderingen, waaronder ook wisselingen van leidingge-
venden, kunnen veel van de organisatie als geheel en me-
dewerkers in het bijzonder vergen. Dit doet aanspraak op 
het absorptievermogen als gevolg van veranderingen ban 
medewerkers. Daardoor ontstaat het risico op uitval. Het 
ziekteverzuim is hoog, wat extra druk op de voortgang van 
processen	en	kan	leiden	tot	nadelige	financiële	effecten.	
Veel aandacht wordt besteed aan de begeleiding bij ziekte, 
preventie van verzuim en de begeleiding van werk-naar-
werk. ROC TOP is eigen risicodrager voor WW en BWW 
niet voor arbeidsongeschiktheid. 

Gemeentelijke subsidies (extern)
Als gevolg van wijzigingen in het gemeentelijk beleid 
bestaat de kans dat gemeentelijke subsidies (belangrijkste 
is nu de 1-op-12 subsidie) verminderen of verdwijnen 
met als gevolg dat ROC TOP onderdelen van het 
uitvalsonderwijs niet kan blijven aanbieden. Dit risico wordt 
laag ingeschat. 

Informatiebeveiliging en datalekken (operationeel)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van toepassing. Dit is een 
nieuwe Europese richtlijn, waarin staat hoe je met 
persoonsgegevens moet omgaan. Privacy beschermen 
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en zorgvuldigheid zijn daarbij de uitgangspunten. De 
organisatie heeft haar interne processen en procedures 
hierop afgesteld.

Kwaliteitsmiddelen (intern/extern)
In de voorliggende begroting wordt er van uit gegaan dat 
zowel het investeringsbudget als het resultaatsafhankelijke 
deel (beiden 50% of wel € 1,8 miljoen) wordt gerealiseerd. 
Indien de voortgang van het ingediende plan door de 
desbetreffende commissie van OCW als onvoldoende 
wordt	gekwalificeerd,	heeft	dit	tot	resultaat	dat	het	
resultaatsafhankelijk deel niet wordt uitgekeerd. In 2021 
is	de	voortgang	als	voldoende	gekwalificeerd.	Derhalve	
wordt dit risico als beperkt ingeschat. 

Taakstelling onderwijsvernieuwing (intern)
In de begroting is vanaf 2021 een oplopende 
en structurele taakstelling opgenomen. Door de 
stuurgroep Onderwijsvernieuwing is hiervoor een 
businesscase opgesteld die vervolgens omarmd is 
door het management. In deze businesscase zijn de 
inverdieneffecten benoemd die leiden tot een structurele 
bezuiniging op de personele lasten en een reductie op de 
uitval van de studenten. Het is echter de vraag in hoeverre 
deze businesscase de komende jaren wordt gerealiseerd.  

COVID-19
Sinds maart 2020 wordt Nederland en dus ook ROC TOP 
geconfronteerd met de effecten van het Covid-19 virus. Dit 
heeft consequenties voor de wijze van lesgeven, mogelijke 
uitval en het oplopen van onderwijsachterstanden. 
Vanwege de onzekerheid hoe deze situatie zich komend 
jaar ontwikkelt is het vrijwel onmogelijk om nu een goede 
inschatting van de effecten te geven. Wel is het inmiddels 
zeker dat de overheid met Steunmaatregelen komt. 
Deze zijn vastgelegd in het bestuursakkoord Nationaal 
Programma Onderwijs. De toegezegde gelden zijn 
verwerkt in de begroting en zijn verzekerd voor de jaren 
2021 en 2022. 

6.4 Helderheid in de bekostiging 

Thema 1: Uitbesteding
Sinds 2017 is de coördinatie van de locatie, begeleiding 
van enkele sportlessen en de begeleiding van stage 
en arbeidstoeleiding bij één van de locaties van de 
Amsterdamse Plus gedeeltelijk uitbesteed. Deze 
uitbesteding past binnen het curriculum van de 
opleidingen, waarvoor ROC TOP de verantwoordelijkheid 
draagt. 

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private  
activiteiten
ROC TOP hanteert als uitgangspunt dat private activiteiten 
tenminste kostendekkend dienen te zijn. 
Er worden derhalve geen publieke middelen in private 
activiteiten geïnvesteerd. 

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen
De verantwoordelijkheid voor het erkennen van de 
bewijsvoering voor (delen) van het beroepsgerichte 
examen berust bij de Examencommissie. Het handboek 
Examinering geeft de procedures aan zoals die door  
ROC TOP worden gehanteerd. 

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door  
deelnemer zelf
De bekostigingsprocedure van ROC TOP beschrijft 
nadrukkelijk hoe om te gaan met ‘derden-verklaringen’. 
Zowel in de interne controles als tijdens de 
accountantscontroles zijn dossiers gecontroleerd op 
aanwezigheid van derden-verklaringen.

Thema 5: In- en uitschrijvingen en inschrijving van 
deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk
Iedere student heeft bij ROC TOP slechts één bekostigde 
inschrijving. In een enkel geval is er een tweede inschrijving 
als examendeelnemer. Dat treedt op indien een student 
bijna klaar is met zijn opleiding en doorstroomt naar een 
andere opleiding. De afronding van de oude opleiding 
vindt dan plaats onder een examendeelnemer inschrijving. 
De nieuwe opleiding wordt dan de bekostigde opleiding.

In de periode februari tot en met april 2022 waren er 191 
uitschrijvingen waarvan 53 met diploma en in dezelfde 
periode waren er 207 omzwaaiers. In de periode oktober 
tot en met december 2021 waren er 202 uitschrijvingen 
waarvan 88 met een diploma. In die periode waren er 
201 omzwaaiers. In beide periodes heeft  ROC TOP, op 
basis van haar opdracht, een aantal studenten nieuw 
ingeschreven en onderwijs aangeboden. Dit gebeurde 
zonder	dat	daar	financiering	tegenover	stond.	Dit	betreft	
feitelijk	voorfinanciering	van	het	onderwijs.		

Ten aanzien van omzwaaiers geldt de systematiek van  
ROC TOP bij een aantal opleidingen dat studenten eerst 
op een dossiercrebo (22*** en 23 ***) worden ingeschreven 
en	pas	op	een	later	moment	op	een	kwalificatiedossier	
(25***). Dat leidt tot een behoorlijk aantal eigenlijke 
omzwaaiers, terwijl het feitelijk een registratie van de 
definitieve	studiekeuze	van	de	student	betreft.	
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Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding 
dan waarvoor hij is ingeschreven
Iedere student bij ROC TOP volgt de opleiding waarvoor 
hij/zij is ingeschreven. Waar afwijkingen zijn is dit altijd 
kortstondig en het gevolg van de tijd die nodig is voor 
administratieve verwerking van een mutatie.

Thema 7: Bekostigde maatwerktrajecten ten behoe-
ve van bedrijven
Werkzaamheden in het kader van maatwerk worden 
uitgevoerd op basis van contracten met bedrijven. In 2021 
heeft ROC TOP maatwerktrajecten verzorgd vanuit de 
Campus Health & Sport (zijinstroom, Campus Events & 
Hospitality en Campus Business (beide met de organisatie 
ECO) . 

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en Onderwijs in 
het buitenland
Een aantal deelnemers van ROC TOP loopt stages in 
het buitenland. Dat is het geval bij Horeca en Hospitality 
opleidingen. Onder invloed van coronamaatregelen zijn 
stages ingekort of aangepast. De opleidingen Handel & 
Ondernemen hebben in het kader van internationalisering 
twee weken onderwijs in het buitenland; een week in Berlijn 
en een week in Malaga.
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6.5 Verantwoording middelen Passend Onderwijs  

Hieronder volgt een overzicht van besteding aan ondersteuningsarrangementen. NB Deze middelen worden grotendeels 
toegekend per schooljaar en decentraal in de campussen begroot en besteed. ROC TOP ontving voor het kalenderjaar 2021 
ongeveer	€	487.000	lumpsum	Rijksfinanciering	onder	de	noemer	‘Passend	Onderwijs’	(*)

Bron Bedrag Bestemming van het budget Thema in de  
verantwoording

Plusmiddelen via gemeente 
Amsterdam

= € 1.9 mio, voor het 
schooljaar 21-22. Hiervoor 
is een meerjarig convenant 
afgesloten met de gemeente 
Amsterdam en ROCvA

Intensieve trajecten voor 
het schooljaar bij de 
Amsterdamse Plus, waarbij 
ROC TOP een voorziening 
voor 350 kwetsbare jongeren 
aanhoudt, verdeeld over vier 
aparte locaties 

Kleinere	klassen	en	specifieke	
begeleiding van aanwezige 
kwetsbare jongeren. 

Gehandicaptenbeleid, via de 
lumpsum Rijksvergoeding (*)

€  486.614, ontvangen voor 
het kalenderjaar

Dit	is	bedoeld	ter	financiering	
van het passend onderwijs 

(oude LGF-systematiek). Studentexpert, begeleider 
passend onderwijs, 
studentbegeleider, 
budgetcoach, decaan en 
expertise die is ingehuurd 
vanuit jeugdhulp/ggz (MBO-
jeugdteam).

VSV-middelen, via ROC van 
Amsterdam

€ 314.472, voor het schooljaar 
21-22

Dit is bedoeld voor afname 
van het aantal VSV-ers en 
kwetsbare jongeren

Uitval voorkomen, 
zorgcoördinator.

VSV -middelen, via gemeente 
Amsterdam t.b.v. verzuim

€ 60.000, voor het schooljaar 
20-21

Dit is bedoeld voor 
het terugdringen van 
studieverzuim (en daarmee 
van VSV), door in een vroeg 
stadium actie te ondernemen.

VSV -middelen, via gemeente 
Amsterdam t.b.v. het M -jaar

€ 60.000, voor het schooljaar 
20-21

Dit is bedoeld voor het 
terugdringen van het aantal 
VSV-ers door studenten 
tijdens	een	oriëntatiejaar,	
binnen de muren van 
mbo, met het oog op hun 
vervolgopleiding een beter 
beroepsbeeld kunnen vormen 

Middelen voor Passend Onderwijs
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Kasstroomoverzicht

Toelichting behorende tot de jaarrekening 

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten  
en lasten 

Bezoldiging bestuurders en  
toezichthouders

Gebeurtenissen na balansdatum

Statutaire bepalingen inzake  
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In de jaarrekening wordt gebruikgemaakt van paragraafnummering conform de jaarrekeningsystematiek van het Ministerie van OCW. 
Hierdoor loopt de nummering niet altijd numeriek door.

Controleverklaring accountant

Overige gegevens
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JAARREKENING 2021

Balans 
Per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

1. ACTIVA 31/12/2021 31/12/2020

Vaste activa 

Immateriële	vaste	
activa

1.1 2.041.898 1.441.029

Materiële	vaste	activa 1.2 3.401.566 3.656.842

Financiële	vaste	
activa

1.3 502.859 621.179

Totaal vaste activa 5.946.323 5.719.050

Vlottende activa

Vorderingen 1.5 2.158.012 1.631.808

Liquide middelen 1.7 10.327.722 10.360.185

Totaal vlottende 
activa

12.485.734 11.991.993

Totaal activa 18.432.057 17.711.043

2. PASSIVA 31/12/2021 31/12/2020

Eigen vermogen 2.1 10.694.310 10.227.472

Voorzieningen 2.2 964.924 1.861.919

Kortlopende  
schulden

2.4 6.772.823 6.109.551

Totaal passiva 18.432.057 17.711.043

 (bedragen * € 1)
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2021 Begroting 2021 2020

3. BATEN

Rijksbijdragen 3.1 37.375.850 34.212.000 36.397.207

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.2 2.549.255 2.692.000 2.524.589

College-, cursus-, les- en examengelden 3.3 396.087 405.000 484.896

Baten werk in opdracht van derden 3.4 195.044 262.000 159.058

Overige baten 3.5 660.697 403.000 1.303.146

Totaal baten 41.176.933 37.974.000 40.868.896

4. LASTEN

Personeelslasten 4.1 31.316.554 29.677.000 29.812.981

Afschrijvingen 4.2 933.839 1.044.000 1.016.445

Huisvestingslasten 4.3 4.044.078 4.292.000 4.012.449

Overige lasten 4.4 4.388.236 4.937.000 4.543.887

Totaal lasten 40.682.707 39.950.000 39.385.762

Saldo baten en lasten 494.226 -1.976.000 1.483.134

Financiële baten en lasten 5.1 -27.388 -30.000 -890.760

Resultaat 466.838 -2.006.000 592.374

Staat van baten en lasten

 (bedragen * € 1)
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2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 494.226 1.483.134

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 4.2 947.251 1.016.445

- Afschrijving desinvesteringen 1.2 -13.412  0 

- Mutaties voorzieningen 2.2 -409.096 -487.899

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.5 -526.204 33.971

- Kortlopende schulden (excl. bankkrediet) 2.4 663.271 -1.585.133

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.156.036 460.519

Financiële	baten 5.1 1 280

Financiële	lasten 5.5 -27.386 -891.040

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.128.650 --430.241

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen	immateriële	vaste	activa 1.1 -670.984 -740.670

Investeringen	materiële	vaste	activa 1.2 -651.155 -362.851

Desinvestering	materiële	vaste	activa 1.2 42.706  0 

Desinvestering	financiële	vaste	activa 1.3 118.320 118.320

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.161.113 -985.201

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing	langlopende	leningen 2.3 0 -3.879.436

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0  -3.879.436 

Mutatie geldmiddelen -32.463 -5.294.878

Stand per 1 januari 10.360.185 15.655.063

Mutatie boekjaar -32.463 -5.294.878

Stand per 31 december 10.327.722 10.360.185

(bedragen * €1)

Kasstroomoverzicht
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JAARREKENING 2021

Toelichting bij de jaarrekening 2021

Algemeen

Voornaamste activiteiten
Stichting ROC TOP, gevestigd te Amsterdam, is een zelf-
standige stichting en is ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 55757626. De hoofdactiviteiten bestaan uit 
het geven van middelbaar beroepsonderwijs en volwasse-
neneducatie in Amsterdam.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, 
dat	is	geëindigd	op	balansdatum	31	december	2021.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld 
dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder 
RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met 
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering 
van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in 
de verdere grondslagen.

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en  
passiva en de resultaatbepaling

Algemeen
Activa en passiva worden tegen nominale waarde 
opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 
grondslagen.
Een actief staat in de balans als het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de organisatie 
zullen toevloeien. Ook moet de waarde ervan betrouwbaar 
kunnen worden vastgesteld. Een verplichting komt op de 
balans wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen. Voorwaarde is dat deze middelen economische 
voordelen hebben en dat de omvang van het bedrag ervan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op 
de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of 
de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in 
de economische realiteit van dat actief of die verplichting.

Een actief of verplichting verdwijnt uit de balans als een 
transactie ertoe leidt dat de meeste of alle rechten op de 
economische voordelen ervan én de meeste of alle risico’s 
ervan aan een derde zijn overgedragen. Verder verdwijnt 
een actief of een verplichting uit de balans zodra niet meer 
wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid 
van de toekomstige economische voordelen of 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen 
als een vermeerdering van het economisch potentieel 
heeft plaatsgevonden, samenhangend met een 
vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting. Daarvan moet de omvang dan wel 
betrouwbaar zijn vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord 
wanneer meer dan zeker is dat deze worden ontvangen. 

De jaarrekening is in euro’s, de functionele valuta van de 
stichting.	Alle	financiële	informatie	in	euro’s	is	afgerond.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur 
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, 
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten 
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen 
en onderliggende veronderstellingen ondergaan een 
voortdurende beoordeling. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting 
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn volgens 
het bestuur het meest kritisch voor het weergeven 
van	de	financiële	positie	en	vereisen	schattingen	en	
veronderstellingen:
• Jubileumvoorziening
• Voorziening duurzame inzetbaarheid
• Voorziening wachtgelden
• Voorziening langdurig zieken (WIA)
• Reorganisatie voorziening
• Voorziening transitievergoeding
•	 Bijzondere	waardevermindering	financiële	activa
• Bijzondere waardevermindering vaste activa
Deze zaken worden hieronder toegelicht.
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Financiële instrumenten
Financiële	instrumenten	omvatten	investeringen	
in aandelen en obligaties, handels- en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen,	afgeleide	financiële	
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige 
te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende 
categorieën	financiële	instrumenten	opgenomen:	financiële	
vaste	activa,	overige	vorderingen,	overige	financiële	
verplichtingen.

Financiële	instrumenten	worden	bij	de	eerste	opname	
verwerkt	tegen	reële	waarde,	waarbij	(dis)agio	en	de	direct	
toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden 
meegenomen.	Wanneer	financiële	instrumenten	echter	bij	
de	vervolgwaardering	worden	gewaardeerd	tegen	reële	
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 
staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare 
transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in 
de staat van baten en lasten. Na de eerste opname worden 
financiële	instrumenten	op	de	hierna	beschreven	manier	
gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen 
worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode. Dit wordt verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige 
financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige 
financiële	verplichtingen	worden	na	eerste	opname	
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 
de effectieve rentemethode.
De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale 
waarde. Er is immers geen sprake is van (dis)agio en 
transactiekosten.
De	aflossingsverplichtingen	voor	het	komend	jaar	van	
de langlopende schulden vallen onder de kortlopende 
schulden.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een	financieel	actief	dat	niet	wordt	gewaardeerd	tegen	
(1)	reële	waarde	met	waardewijzigingen	in	de	staat	van	
baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere 
marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld 
om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan 
dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft 
ondergaan.	Een	financieel	actief	geldt	als	‘onderhevig	

aan een bijzondere waardevermindering’ als er objectief 
en na de eerste opname van het actief een gebeurtenis 
plaatsvond die een negatief effect had op de verwachte 
toekomstige kasstromen van dat actief. Voorwaarde is 
ook dat daarvan een betrouwbare schatting kan worden 
gemaakt.

Objectieve	aanwijzingen	dat	financiële	activa	een	
bijzondere waardevermindering ondergaan, zijn het niet 
nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige 
betaling door een debiteur, herstructurering van een aan 
de organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden 
die de organisatie anders niet zou hebben overwogen, 
aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, 
en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald 
effect. 

Immateriële vaste activa
Immateriële	vaste	activa	komen	op	de	balans	als	het	
waarschijnlijk is dat de toekomstige voordelen ervan 
toekomen aan de organisatie. Ook moeten de kosten van 
dat actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 
De	immateriële	vaste	activa	worden	gewaardeerd	tegen	
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd 
met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. 
De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf 
vervaardigd immaterieel vast actief worden toegevoegd 
aan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Dit gebeurt als 
het waarschijnlijk is dat de uitgaven leiden tot een toename 
van de verwachte toekomstige economische voordelen. 
Ook moeten de uitgaven en de toerekening aan het actief 
op betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld. Is er niet 
voldaan aan de voorwaarden voor activering, dan gelden 
de uitgaven als kosten in de staat van baten en lasten.

Software
Software wordt gewaardeerd tegen aanschafprijs, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. Het geactiveerde bedrag krijgt een 
lineaire afschrijving gedurende de 7-jarige looptijd.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, verbouwingen, 
inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen 
en	materiële	vaste	bedrijfsactiva	in	uitvoering	en	
vooruitbetalingen	op	materiële	vaste	activa	worden	
gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. 
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de 
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verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de 
activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk 
voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa 
die door de organisatie in eigen beheer zijn vervaardigd, 
bestaat	uit	de	aanschaffingskosten	van	de	gebruikte	
grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks 
kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder 
omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de 
indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak 
dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de 
activa. 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage 
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen 
en	op	materiële	vaste	bedrijfsactiva	in	uitvoering	en	
vooruitbetalingen	op	materiële	vaste	activa	wordt	niet	
afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een 
actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt 
beëindigd	bij	buitengebruikstelling	of	bij	desinvestering.	
Voor de activa wordt eventueel rekening gehouden met 
restwaarde. 

waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is 
de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. 
Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten 
voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroom-genererende eenheid waartoe 
het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom-
genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare 
waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies 
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde 
en de realiseerbare waarde. Als sprake is van een 
bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom 
genererende eenheid, wordt het verlies allereerst 
toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan 
de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel 
restantverlies wordt toegerekend aan de andere activa van 
de eenheid naar rato van hun boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er 
enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als 
een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare 
waarde van het betreffende actief (of kasstroom-
genererende eenheid) geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als 
sprake is van een wijziging van de gehanteerde 
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde 
sinds de verantwoording van het laatste bijzonder 
waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 
boekwaarde van het actief (of kasstroom-genererende 
eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare 
waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald 
zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen 
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of 
kasstroom-genererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden 
gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 
opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa
Financiële	vaste	activa	worden	gewaardeerd	op	
(geamortiseerde) kostprijs of lagere marktwaarde. Een 
afwaardering naar lagere marktwaarde wordt verwerkt in 
de	staat	van	baten	en	lasten.	Financiële	activa	die	worden	
gewaardeerd op (geamortiseerde) kostprijs, worden 
op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen 
of objectieve aanwijzingen bestaan dat de activa een 
bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. 

Terreinen geen

Gebouwen 30 jaar

Verbouwingen 3/8/10 jaar*

Inventaris en apparatuur 4/5/10 jaar

Andere vaste bedrijfsmiddelen 5 jaar

In uitvoering en vooruitbetalingen geen**

Niet aan het proces dienstbare  
materiële vaste activa

n.v.t.

* Bij verbouwingen van huurpanden wordt afgeschreven over de economische 
levensduur, maar niet langer dan de resterende huurperiode.

** Op investeringen in uitvoering en vooruitbetalingen wordt niet afgeschreven 
zolang het project niet in gebruik genomen is.

De volgende afschrijvingspercentages gelden hierbij: 
Als activeringsgrens voor inventaris en apparatuur wordt  
€ 500 gehanteerd.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij 
de gebruiksduur van het object verlengen. Buiten gebruik 
gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of 
lagere opbrengstwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor	materiële	vaste	activa	wordt	op	iedere	balansdatum	
beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa 
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
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De	grondslagen	voor	de	financiële	vaste	activa	zijn	
opgenomen	onder	het	kopje	Financiële	instrumenten.

Vorderingen 
De grondslagen voor de waardering van vorderingen 
en	effecten	zijn	beschreven	onder	het	hoofd	Financiële	
instrumenten.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking 
staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de 
waardering.
Liquide middelen in vreemde valuta worden per 
balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen 
de op die datum geldende wisselkoers. Verwezen wordt 
verder naar de prijsgrondslagen voor vreemde valuta.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve 
en een bestemmingsreserve voor de NPO gelden 
die in 2021 niet zijn uitgenut. Mutaties op het eigen 
vermogen vinden plaats via resultaatsbestemming tenzij 
zich stelselwijzigingen voordoen. ROC TOP kent geen 
privaatvermogen. Het publieke vermogen wordt gebruikt 
voor publieke activiteiten.

Voorzieningen

Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer 
er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die 

het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden 

gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die 

verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Wanneer (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn 
om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of 
gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling 
van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk 
actief gepresenteerd.

Indien de tijsdswaarde van geld materieel is en de periode 
waarover de uitgaven contant worden gemaakt meer dan 
een jaar is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen de 
contante waarde van de beste schatting van de uitgaven 
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
en verliezen af te wikkelen. De voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen de nominale waarde indien de 
tijdswaarde van het geld niet materieel is of de peridoe 
waarover de uitgavencontant worden gemaakt een jaar is.

Voorziening gratificatie ambtsjubilea
De	voorziening	gratificatie	ambtsjubilea	omvat	een	
voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. Het 
gaat hierbij om de contante waarde van de in de toekomst 
uit te keren jubileumuitkeringen. De voorziening is 
berekend met behulp van de contante waarde methode, 
waarbij een disconteringsvoet is gehanteerd.

Voorziening duurzame inzetbaarheid
In de cao’s voor de mbo-sector zijn afspraken gemaakt 
over regelingen in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. 
Indien medewerkers deelnemen aan deze regelingen 
bouwen zij rechten op om in de toekomst minder te werken 
waarbij de kosten daarvan deels voor rekening van de 
medewerker en deels voor rekening van de werkgever zijn. 
Voor het deel dat voor rekening van de werkgever komt 
wordt een voorziening opgenomen. De verplichtingen 
uit hoofde van deze regelingen omvatten verplichtingen 
jegens personeelsleden die reeds hebben geopteerd 
voor gebruikmaking van de regeling, de personeelsleden 
die onder de bestaande regeling kunnen opteren voor 
gebruikmaking van de regeling maar dat nog niet hebben 
gedaan, en personeelsleden die nog niet kunnen opteren, 
maar dat tijdens de looptijd van de bestaande regeling in 
de toekomst wel kunnen doen. 
De elementen voor de berekening van de verplichting zijn 
de personeelsleden op wie de regeling van toepassing is, 
de geschatte kans dat voor gebruikmaking van de regeling 
wordt geopteerd, de leeftijden, de salarissen en het 
aandeel van de kosten dat voor rekening van de werkgever 
komt.
Daarnaast wordt er een contante waarde berekend tegen 
de actuele marktrente. Voor de leeftijd is de gemiddelde 
pensioenleeftijd binnen het onderwijs leidend. Die is 
momenteel 65 jaar en 1 maanden (bron CBS). 

Voorziening wachtgelden
De voorziening wachtgelden is gevormd op basis van 
Richtlijn 252 van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor 
feitelijke verplichtingen en in rechte afdwingbaar. De 
voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van 
de toekomstige verplichtingen met de maximale looptijd 
(2022-2028), met een disconteringsvoet conform actuele 
marktrente. En is bepaald op basis van de volgende 
indicatoren:
- Opleidingsniveau
- Leeftijd
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- (Onderwijs) dienstjaren (aan te leveren door derden)
De werkelijke wachtgeldlasten worden ten laste van deze 
voorziening gebracht.

Voorziening reorganisatie
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien 
op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan 
is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van 
de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting 
van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor 
wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een 
gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met 
de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen 
bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie 
gevolgen zal hebben. In de reorganisatievoorziening 
worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke 
kosten opgenomen die niet in verband staan met de 
doorlopende activiteiten van de organisatie.  

Voorziening langdurig zieken (WIA)
De voorziening betreft langdurig zieke medewerkers 
wordt gevormd naar aanleiding van de verwachting dat de 
medewerkers niet terug zullen keren op een arbeidsplaats 
bij ROC TOP. Voor de toekomstige lasten tot het verwachte 
moment van uitdiensttreding / overgang naar WIA (termijn 
van 2 jaar) is een voorziening gevormd.  

Voorziening transitievergoeding
Voorziening voor transitievergoeding is opgebouwd 
voor de kosten in verband met medewerkers waarmee 
een overeenkomst is gesloten om het dienstverband te 
beëindigen,	of	als	een	tijdelijk	contract	niet	wordt	omgezet	
in een vast contract of als de medewerkers uit dienst gaan 
na langdurige ziekte. Deze voorziening geldt als ROC 
TOP wettelijk verplicht is om een transitievergoeding te 
voorzien.
- Medewerkers met een verlengde of tijdelijke aanstelling, 
die	bij	afloop	minimaal	24	maanden	(2	jaar)	in	dienst	zijn	
geweest	en	bij	mogelijke	beëindiging	recht	hebben	op	
een transitievergoeding conform de CAO (oude regeling)

- Medewerkers met wie we het gesprek gestart 
zijn	over	een	mogelijke	beëindiging	middels	een	
vaststellingsovereenkomst en waarvan het op het 
moment van het opnemen van de voorziening nog niet 
duidelijk was of we tot overeenstemming komen over de 
voorwaarde.

- De impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 
de verplichtingen voor transitievergoeding is in de 
voorziening opgenomen.

1.1.1 Langlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht 
onder	het	hoofd	Financiële	instrumenten.

1.1.2 Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht 
onder	het	hoofd	Financiële	instrumenten.

Baten en lasten

Baten

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen  
en –subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en –subsidies 
uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar 
waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt 
als baten in de staat van baten en lasten. Als deze 
opbrengsten	betrekking	hebben	op	een	specifiek	doel,	dan	
worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als 
baten verantwoord.
 
De college-, cursus-, les- en examengelden worden 
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, 
waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en 
onderzoekstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn 
gespreid. 

Baten werk in opdracht van derden
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden 
(contractonderwijs, contractonderzoek).
Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar 
rato van het stadium van voltooiing van de transactie 
op verslagdatum (de zogeheten percentage- of 
completionmethode). Het stadium van voltooiing 
wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de 
verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht 
negatief resultaat wordt een voorziening getroffen die is 
gepresenteerd als voorziening verlieslatende contracten. 
Deze baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben.

Overige baten
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, 
ouderbijdragen en detachering en overige opbrengsten. 
Deze opbrengsten worden in de staat van baten en lasten 
als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de 
kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. 
De opbrengsten detachering worden tegen nominale 
waarde opgenomen. Opbrengsten uit hoofde van verhuur 
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van gebouw aan derden worden tegen nominale waarde 
opgenomen. De vrijwillige ouderbijdragen voor extra 
diensten en activiteiten, zoals excursies, worden onder de 
overige baten verantwoord. 

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen/pensioenen
De beloningen van het personeel worden als last in de 
staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin 
de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet 
uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. 
Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde 
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen 
als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van 
terugbetaling door het personeel of van verrekening met 
toekomstige betalingen door de stichting.

Nederlandse pensioenregelingen
Voor de medewerkers van de organisatie is een 
pensioenregeling getroffen en is ondergebracht bij een 
bedrijfstakpensioenfonds (ABP). Uitgangspunt is dat de in 
de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan 
de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde 
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies 
op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een 
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds 
betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, 
wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover 
sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen 
voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte 
van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk 
is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een 
uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van 
de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het 
al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt 
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst 
met het fonds, de pensioenovereenkomst met de 
werknemers en andere (expliciete of impliciete) 
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt 
gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante 
waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het 
pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de 
instelling de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, 
het waarschijnlijk is dat het overschot naar de instelling 

zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.
Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar 
aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het 
korten van aanspraken.

Naar de stand van ultimo 2021 (gemiddelde over het jaar 
2021) is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106,5% 
(bron: website ww.abp.nl). Dekkingsgraad per december 
2021 is 110,6% (bron: website www.abp.nl).

ROC TOP heeft geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 
het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. ROC TOP heeft daarom alleen 
de verschuldigde premies tot en met het einde van het 
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Ontslagvergoedingen
In verband met de bestaande uitkeringsregelingen voor 
medewerkers in de onderwijssector heeft ROC TOP 
beleid om betaling van ontslagvergoedingen zoveel 
mogelijk te beperken. Een uitkering als gevolg van 
ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als 
de organisatie zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft 
verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als 
het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden 
de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een 
reorganisatievoorziening. Ontslagvergoedingen worden 
gewaardeerd met inachtneming van de aard van de 
vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering 
is	van	de	beloningen	na	afloop	van	het	dienstverband,	
vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen 
die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere 
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de verplichting af te wikkelen.

Leasing
De	stichting	kan	financiële	en	operationele	leasecontracten	
afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en 
nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject 
geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden 
gedragen,	wordt	aangemerkt	als	een	financiële	lease.	Alle	
andere	leaseovereenkomsten	classificeren	als	operationele	
lease.	Bij	de	leaseclassificatie	is	de	economische	realiteit	
van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische 
vorm. De stichting maakt in boekjaar alleen gebruik van 
operationele leasecontracten.
Als de stichting optreedt als lessee in een operationele 
lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 
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Leasebetalingen inzake de operationele lease worden 
lineair over de leaseperiode ten laste van de staat van 
baten en lasten gebracht.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelas-
ten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe 
zij behoren, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten 
en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode 
waartoe zij behoren.

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de 
indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta zijn 
herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gewogen 

gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende 
periodes. 

Bepaling reële waarde 
De	reële	waarde	van	een	financieel	instrument	is	het	
bedrag waarvan een actief kan worden verhandeld of 
een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed 
geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en 
van elkaar onafhankelijk zijn. 
De	reële	waarde	van	niet	beursgenoteerde	financiële	
instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen 
contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is 
aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende 
looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen, 
aangepast voor eigen en tegenpartij-kredietrisico.

Toelichting op de balans

1.1 Immateriële vaste activa

(bedragen * €1)
De investeringen in uitvoering en vooruitbetaling zijn investeringen in het nieuwe systeem OSIRIS. Dit zullen we naar 
verwachting eind 2022 in gebruik gaan nemen.

1.1 Immateriele vaste activa 1.1.0 In gebruik 
genomen software

1.1.2 In uitvoering 
en vooruitbetaling

totaal

Stand per 1 januari 2021

Cum. aanschafprijs 490.800 1.008.658 1.499.458

Cum. afschrijvingen en waardeverminderingen -58.429 0 -58.429

Boekwaarde per 1 januari 2021 432.371 1.008.658 1.441.029

Mutaties

Investeringen 0 670.984 670.984

Desinvesteringen 0 0 0

Afschrijvingen -70.114 0 -70.114

Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0

Saldo 362.257 1.679.642 2.041.898

Stand per 31 december

Cum. aanschafprijs 490.800 1.679.642 2.170.442

Cum. afschrijvingen en waardeverminderingen -128.543 0 -128.543

Boekwaarde per 31 december 2021 362.257 1.679.642 2.041.898
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1.2 Materiële vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 1.2.1 Gebouwen 
en terreinen

1.2.2 Inventaris en 
apparatuur

1.2.3 Andere vaste 
bedrijfsmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari 2020

Cummulatieve aanschafprijs 5.095.340 5.429.091 49.334 10.573.765

Cummulatieve afschrijvingen en  
waardeverminderingen

-2.759.300 -4.120.657 -36.966 -6.916.923

Boekwaarde per 1 januari 2021 2.336.040 1.308.434 12.368 3.656.842

Mutaties

Investeringen 148.739 502.416  0 651.155

Desinvesteringen  -39.025 -3.681  0 -42.706

Afschrijvingen -455.273 -414.700 --7.164 -877.137

Afschrijvingen desinvesteringen  9.731 3.681  0 13.412

Saldo 2.000.213 1.396.150 5.204 3.401.566

Stand per 31 december 2020

Cummulatieve aanschafprijs 5.205.054 5.927.826 49.334 11.182.214

Cummulatieve afschrijvingen en  
waardeverminderingen

-3.204.842 -4.531.676 -44.130 -7.780.648

Boekwaarde per 31 december 2021 2.000.213 1.396.150 5.204 3.401.566

(bedragen * €1)
De verzekerde waarde voor inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen en huurdersbelang bedraagt  
€ 10,9 miljoen. 
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1.3 Financiële vaste activa

31/12/2021 31/12/2020

1.3.1

Stand per 1 januari 621.179  739.499 

Toevoeging  -  - 

Afboeking  118.320  118.320 

Stand per 31 december  502.859  621.179 

De	financiële	vaste	activa	bestaat	uit	een	vooruitbetaalde	
BTW over de huur voor NDSM-1 van oorspronkelijk 
totaal € 1,2 miljoen. Dit bedrag wordt over de 
huurperiode (2016-2026) als last in de staat van baten 
en lasten verwerkt. In 2021 is € 118K verwerkt onder de 
huisvestingskosten. 

1.5 Vorderingen

1.5 Vorderingen 31/12/2021 31/12/2020

1.5.1 Debiteuren 244.211 289.283

1.5.7 Overige vorderingen 622.552 743.727

1.5.8 Overlopende activa 1.351.716 644.174

1.5.9 Af: voorziening debiteuren wegens oninbaarheid -60.466 -45.376

2.158.012 1.631.808

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid heeft betrekking op debiteuren en verloopt als volgt:

Alle posten > €1.000 zijn individueel beoordeeld op inbaarheid.

De post 1.5.7.2 Overige bestaat voornamelijk uit nog te ontvangen compensatie transitievergoeding van het UWV.

1.5.1 Debiteuren 244.211 289.283

1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid -60.466 -45.376

Debiteuren 183.745 243.907

1.5.9.1 Stand per 1 januari -45.376 -86.432

1.5.9.2 Onttrekking  -  - 

1.5.9.3 Dotatie/vrijval -15.090 41.056

Stand per 31 december -60.466 -45.376

1.5.7.1 Personeel 0 403

1.5.7.2 Waarborgsommen 222.995 222.995

1.5.7.2 Overige 399.557 520.329

1.5.7.2 Nog te ontvangen rente  -  - 

Overige vorderingen 622.552 743.727

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 1.351.716 644.174

Overlopende activa 1.351.716 644.174
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31/12/2021 31/12/2020

1.7.1 Kasgelden 3.692 5.253

1.7.2 Banken 10.324.030 10.354.933

10.327.722 10.360.185

1.7 Liquide middelen

Er zijn bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 443K in verband met de lopende huurcontracten, deze zijn daardoor 
niet terstond opeisbaar.

Saldo Bestemming 
resultaat

Ontrekking Dotatie Saldo

2.1 Eigen vermogen 1/1/2021 2021 2021 2021 31/12/2021

2.1.1 Algemene reserve 10.227.472 466.838 1.000.000 - 9.694.310

2.1.1 Bestemmingreserve NPO - - - 1.000.000 1.000.000

Totaal eigen vermogen 10.227.472 466.838 1.000.000 1.000.000 10.694.310

Het resultaat 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve en er is een bestemmingsreserve voor NPO gelden, die vorig jaar 
niet zijn besteed toegevoegd, onttrokken uit de Algemene reserve.

2.1 Eigen vermogen

2.2 Voorzieningen

Mutaties 2021 Onderverdeling 
saldo 31-12-2021

Saldo  
1-1-2021

Dotaties Ont- 
trekkingen

Vrijval Totaal 
dotaties 
onttrek-

kingen en 
vrijval

Saldo  
31-12-2021

< 1 jaar > 1 jaar

Voorziening	gratificatie	
ambtsjubilea 

104.102  60.330  16.824  -  43.506 147.608 9.409 138.199 

Voorziening duurzame 
inzetbaarheid

251.300 59.189  105.199 - 46.010- 205.290  43.694  161.596 

Voorziening  
wachtgelden

264.541 212.858 199.390 36.670 23.202- 241.339  108.380  132.959

Voorziening  
reorganisatie

150.758  - -  150.758 150.758- - -  - 

Voorziening  
transitievergoeding

250.612  36.080 - 137.899 101.819- 148.793  148.793  - 

Voorziening langdurig 
zieken (WIA)

352.707  219.555 64.635  285.733 130.813- 221.894  221.894  - 

Totaal voorzieningen 1.374.020 588.012 386.048  611.060 409.096 964.924 532.170 432.754 
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2.2.1 Voorziening gratificatie ambtsjubilea
De	voorziening	gratificatie	ambtsjubilea	betreft	de	
contant gemaakte waarde van de toekomstige jubilea 
verplichtingen voor het personeel dat op 31 december 
2021 in dienst was. 

2.2. Voorziening duurzame inzetbaarheid
De onttrekkingen voor duurzame inzetbaarheid zijn in 
2021 - € 105.199 ondermeer door minder medewerkers 
die van de regeling gebruik kunnen maken. De dotatie 
daartegenover voor 2021 bedragen € 59.189.
  
2.2.3 Voorziening wachtgelden
De werkelijke wachtgeldlasten zijn steeds ten laste van 
deze voorziening gebracht. De wachtgeldlasten 2021 
bedroegen € 212.858. Het beleid van ROC TOP is erop 
gericht medewerkers zoveel mogelijk intern te herplaatsen 
of van werk tot werk te begeleiden. 

2.2.4 Voorziening reorganisatie
Er is in 2021 geen reorganisatievoorziening meer. 

2.2.5 Voorziening transitievergoeding
Voorziening voor transitievergoeding is opgebouwd 
voor de kosten in verband met medewerkers waarmee 
een overeenkomst is gesloten om het dienstverband te 
beëindigen,	of	als	een	tijdelijk	contract	niet	wordt	omgezet	
in een vast contract, of als medewerkers in de WIA terecht 
komen. In de voorziening 2021 is voor Langdurig zieken 
een bedrag opgenomen van € 36.080. Daarnaast is er voor 
tijdelijke contracten in verband met de Wet Arbeidsmarkt 
in Balans een bedrag opgenomen van € 29.702. Voor 2021 
er heeft een correctie plaats gevonden voor teveel voorzien 
UWV vordering transitievergoeding van € 84.899. 

2.2.6 Voorziening langdurig zieken (WIA)
Er is een voorziening opgenomen voor 6 medewerkers 
waarvan we niet meer verwachten dat deze medewerkers 
weer toe zullen treden op een arbeidsplaats bij ROCTOP.  

2.4 Kortlopende schulden

31-12-2021 31/12/2020

2.4.1 Kredietinstellingen  -  - 

2.4.3 Crediteuren  804.389  578.488 

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.290.162  1.256.859 

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen  374.895  347.169 

2.4.10 Overlopende passiva 4.303.377  3.927.035 

Kortlopende schulden  6.772.823  6.109.551 

Uitsplitsing

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen  1.290.162  1.256.859 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.290.162  1.256.859 

2.4.10.9 Vooruitontvangen college- en lesgelden  188.113  287.130 

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW 1.623.436  1.162.334 

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 1.071.275  1.176.856 

2.4.10.5 Vakantie-uitkering en bindingstoelage 1.137.578  1.085.922 

2.4.10.8 Overige 282.975  214.793 

Overlopende passiva 4.303.377  3.927.035 

De toename van de kortlopende schulden wordt grotendeels verklaard door een toename van de post “Overlopende passiva” 
met circa € 376K, een toename van de crediteuren met € 225K  en een toename van de belastingen en pensioenen met € 33K.
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Saldo per 31/12/2021
2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW 

Budget Resterend

Schooljaar 2018/2019 30.502 13.837

Gemeente Amsterdam: MBO Agenda 18-19: Hou het schoon! 56.125 48.045

VWS: vaccinatie stageplaatsen zorg DUO 18-19 86.627 61.882

Schooljaar 2019/2020

Gemeente Amsterdam: MBO agenda scholingsbeurzen 192.900 49.675

Gemeente Amsterdam: MBO agenda projectplannen 408.415 64.423

Gemeente Amsterdam: VSV A middelen 120.000 2

Gemeente Amsterdam: kwetsbare jongeren intensief & light 1.997.750 2.187

Doorstroom VMBO-MBO-HBO samenwerking regeling 72.637 -16.262

2.791.702 100.025

Schooljaar 2020/2021

Gemeente Amsterdam: MBO agenda scholingsbeurzen 267.765 56.215

Gemeente Amsterdam: MBO agenda projectplannen 290.600 145.137

Gemeente Amsterdam: VSV A middelen 120.000 4.278

ROCvA: regionale aanpak VSV B middelen 2016-2020 560.404 -130.627

Gemeente Amsterdam: kwetsbare jongeren Intesief & Light 1.983.750 -

NWO Promotiebeurs voor leraren (I.M. Eegdeman) 23.738 513

VWS: vaccinatie stageplaatsen zorg 20-21 42.750 37.445

OCW: subsidieregeling IOP2: ondersteuningsprogramma onderwijs (Covid) 135.000 135.000

RIF A Plus - Talentontwikkeling A'dam 2020 634.370 5.250

RIF E&H = CIV A'dam 2021-2025 397.384 102.865

Erasmus 2017-2020 83.412 49.679

4.539.173 405.755

Schooljaar 2021/2022

Gemeente Amsterdam: MBO agenda scholingsbeurzen 232.477 31.222

Gemeente Amsterdam: MBO agenda projectplannen 346.876 88.115

Gemeente Amsterdam: VSV A middelen 127.694 71.121

ROCvA: regionale aanpak VSV B middelen 2020-2024 314.472 289.421

Gemeente Amsterdam: kwetsbare jongeren Intesief & Light 1.983.750 15.075

Media Practoraat 48.750 -36.496

H&S zorg Vaccinatie stageplaatsen 2021-2022 40.500 29.762

Erasmus 2021-2023 111.995 67.197

Extra begeleiding en nazorg 339.040 339.040

Extra hulp in de klas 1e tranche 387.737 10.381

Extra hulp in de klas 2e tranche 387.737 29.436

IOP4 20-21 OCW (Covid) 121.500 121.500

4.442.528 1.055.774

Totaal 11.860.029 1.623.436
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Op de volgende pagina’s zijn twee verantwoordingstabellen opgenomen over subsidies:
• Model G1 betreft de verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
• Model G2 betreft de verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule, te weten:
	 −	G2a:	Aflopend	per	ultimo	verslagjaar
	 −	G2b:	Doorlopend	per	ultimo	verslagjaar

Overzicht doelsubsidies OCW
Model G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Toewijzing De prestatie is ultimo verslagjaar  
conform de subsidiebeschikking

Kenmerk Datum Geheel uitgevoerd 
en afgerond

Nog niet geheel 
afgerond

Lerarenbeurs 2018 8/591/21169 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/601/23005 2018 V

Lerarenbeurs 2019 9/630/33823 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/593/30859 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/679/37381 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/602/31984 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/615/32914 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/629/33716 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/592/30546 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/671/36607 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/628/33644 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/591/30078 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/148/39999 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/600/31745 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/613/32763 2019 V

Lerarenbeurs 2019 9/662/35930 2019 V

Lerarenbeurs 2020 ABLTINS-261606 2020 V

Lerarenbeurs 2020 ABLTINS-262958 2020 V

Lerarenbeurs 2020 ABLTINS-263111 2020 V

Lerarenbeurs 2020 ABLTINS-261455 2020 V

Lerarenbeurs 2020 ABLTINS-262203 2020 V

Lerarenbeurs 2021 ABLTINS-333332 2021 V

Lerarenbeurs 2021 ABLTINS-333271 2021 V

Lerarenbeurs 2021 ABLTINS-337701 2021 V

Lerarenbeurs 2021 ABLTINS-335922 2021 V

Lerarenbeurs 2021 ABLTINS-336718 2021 V

Extra hulp in de klas EHK20080 2021 V

Extra hulp in de klas EHK21104 2021 V
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Model G2 a en b. Subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)

Model G2 a Aflopend per ultimo verslagjaar (vert)
Er zijn geen posten die onder model G2 a vallen in 2021.

Model G2 b Doorlopend per ultimo verslagjaar.

Omschrijving Toewijzing Bedrag 
Toewij-
zing

Ontvan-
gen tot 
verslag-
jaar

Ontvan-
gen tot 
verslag-
jaar

Lasten  
in verslag-
jaar

Totale 
kosten 
31-12-
2021

Saldo nog  
te besteden  
ultimo  
verslagjaar

Kenmerk Datum

RIF NDSM 
2021-2025

26360352 9-12-2020 395.843 98.961 59.376 55.436 55.436 340.407

Totaal 395.843 98.961 59.376 55.436 55.436 340.407

2.4.10.8 Overige overlopende passiva
In deze rubriek zijn posten verantwoord als o.a. 
reserveringen voor bindingstoelage € 9K, nog te betalen 
facturen over 2021 € 232K, te betalen personeel € 16K en 
te betalen huur Duinluststraat 2022 ad € 20K.
 
Financiële instrumenten 

Algemeen
De organisatie maakt in de normale bedrijfsuitoefening 
gebruik	van	uiteenlopende	financiële	Instrumenten	die	de	
organisatie blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. 
Deze	betreffen	voornamelijk	financiële	instrumenten	die	
in de balans zijn opgenomen. De organisatie handelt niet 
in	deze	financiële	instrumenten	en	heeft	procedures	en	
gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 
tegenpartij of markt te beperken. De stichting zet afgeleide 
financiële	instrumenten	in,	waaronder	een	om	risico’s	te	
beheersen. Afgeleide instrumenten worden niet ingezet 
voor handelsdoeleinden.

Kredietrisico
ROC TOP loopt kredietrisico over vorderingen en liquide 
middelen. Het maximale kredietrisico dat ROC TOP loopt, 
bedraagt € 11,8 miljoen. Het kredietrisico is voornamelijk 
geconcentreerd in de vorm van vooruitbetaalde huren, 
uitstaande vorderingen en waarborgsommen en 
bankgaranties inzake huurpanden. De liquide middelen zijn 
ondergebracht	bij	het	ministerie	van	financien.

Renterisico
Het renterisico is zeer beperkt doordat ROC TOP gebruik 
maakt van Schatkistbankieren. 

Marktwaarde
De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde 
financiële	instrumenten,	waaronder	vorderingen,	liquide	
middelen en kortlopende schulden, benadert de 
boekwaarde ervan. 

Liquiditeitsrisico
De organisatie bewaakt de liquiditeitspositie door middel 
van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het bestuur 
ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende 
liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te 
kunnen	voldoen	en	dat	tevens	voldoende	financiële	ruimte	
onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft.
De kortlopende schulden bedragen € 6,7 miljoen, de 
kortlopende vorderingen € 1,7 miljoen. ROC TOP beschikt 
over € 10,3 miljoen aan liquide middelen waardoor 
de stichting kan voldoen aan haar verplichtingen. De 
solvabiliteit van ROC TOP bedraagt per 31 december 
2021: 58,1%.

Reële waarde 
De	reële	waarde	van	in	de	balans	opgenomen	financiële	
instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende 
vorderingen en kortlopende schulden benadert de 
boekwaarde daarvan. De huidige rente opslag op de 
langlopende lening is vergelijkbaar voor een vergelijkbare 
lening voor de resterende looptijd.
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Niet in de balans opgenomen activa en  
verplichtingen 

1.1.3 Claims 
Er zijn geen claims tegen de stichting ingediend. 

1.1.4 Garanties
ROC TOP heeft geen garanties meer lopen.

1.1.5 Bankgaranties 
Er zijn bankgaranties afgegeven voor een bedrag van  
€ 443 K in verband met de lopende huurcontracten.

1.1.6 Langlopende huurcontracten vastgoed
ROC TOP heeft langlopende huurcontracten met een 
termijn tussen de 1 en 10 jaar voor 9 gebouwen met een 
totaal jaarlijks huurbedrag exclusief servicekosten van:

1.1.7. Langlopende huurcontracten kantoor- 
apparatuur
ROC TOP heeft langlopende huurcontracten met een 
termijn tussen de 1 en 5 jaar voor kantoorapparatuur. 
Hieronder	vallen	kopieer-	en	koffiemachines.	

Het totale jaarlijkse huurbedrag: 

Maximaal 1 jaar €2.453.314

Meer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar €5.966.626

Langer dan 5 jaar €125.498

Maximaal 1 jaar €10.059

Meer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar €30.177
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

2021 Begroting 2020

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdragen OCW BVE 30.242.676 28.239.499  30.518.742 

Rijksbijdragen OCW 30.242.676 28.239.499  30.518.742 

3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 861.649 0  0 

3.1.2.2 Niet-geoormerkte OCW subsidies 6.271.525 5.973.000  5.878.465 

3.1.2 Overige subsidies OCW 7.133.174 5.973.000  5.878.465 

Totaal rijksbijdragen 37.375.850 34.212.499  36.397.207 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Overige gemeentelijke bijdrage 2.549.255 2.692.000  2.524.589 

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.549.255 2.692.000  2.524.589 

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

3.3.2 Cursusgelden BVE 364.025 405.000  447.036 

3.3.5 Examengelden 30.062 3.000  37.860 

Totaal college-, cursus-, les- en examengelden 396.087 408.000  484.896 

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderwijs 195.044 262.000  159.058 

Totaal baten werk in opdracht van derden 195.044 262.000  159.058 

3.5 Overige baten

3.5.2 Detacheringen 80.769 127.000  193.784 

3.5.5 Deelnemersbijdragen 84.513 111.000  66.553 

3.5.6 Overige 495.415 162.000  1.042.809 

 Totaal overige baten 660.697 400.000  1.303.146 
(bedragen * €1)
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3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen
De rijksbijdragen vielen circa € 2.003K hoger uit dan begroot. Dit werd grotendeels veroorzaakt door:

• hogere lumpsum bijdrage + € 1.981K,  
• hogere beschikking wachtgeld  + € 21K

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies Realisatie
2021

Begroot
2021

Afwijking
2021

Kwaliteitsafspraken mbo 3.861.946 3.800.000 61.946

Overgangsbekostiging -217.573 -218.000 427 

Vaccinatie stageplaatsen 10.737 0  10.737

Lerarenbeurs OCW 190.110  0 190.110 

Salarismix LC/LD 1.872.000 1.831.000 41.000 

VSV 1:16-gelden 554.305 560.000  -5.695

Totaal 6.271.525 5.973.000 298.525 

Het verschil tussen realisatie en begroting bestaat uit een hogere beschikking voor de salarismix, niet begrote lerarenbeurs en 
een hogere realisatie van de kwaliteitsafspraken MBO. 

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies

De lagere realisatie van €143K ten opzichte van de begroting betreft:

Realisatie
2021

Begroot
2021

Afwijking
2021

Projecten:

Gemeentesubsidies 1:12 1.994.000 1.994.000 0

Overige Gemeentesubsidies 555.255 698.000 -142.745

2.549.255 2.692.000 -142.745
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3.3 College-, cursus- en lesgelden
De cursusgelden betreffen de wettelijke bijdrage die BBL-
studenten voor hun opleiding betalen. In tegenstelling tot 
BOL-studenten betalen zij deze niet aan DUO, maar aan 
de instelling waar zij de lessen volgen. DUO houdt deze 
gelden in bij de instelling.
De examengelden betreffen bijdragen van 
examendeelnemers	voor	het	afleggen	van	individuele	
examens. 

3.4 Baten werk in opdracht van derden
De lagere baten ten opzichte van 2021 ad - € 67K wordt 
veroorzaakt door minder contractonderwijs door Corona.

3.5 Overige baten
De hogere “overige baten” € 260K worden veroorzaakt 
door de volgende factoren:

Realisatie
2021

Begroot
2021

afwijking
2021

Detachering personeel 80.770 127.000 -46.230 

Ouderbijdragen 84.512 111.000 -26.488

Overige 495.415 162.000 333.415

Totaal overige baten 660.697 400.000 260.697

Detachering personeel: (- € 46K)
• Minder vraag door Corona naar opleidingspersoneel door andere instellingen 
Ouderbijdragen: (- € 26K)
 Er is een daling te zien door minder studenten
Overige Opbrengsten: (+ € 333K)
• Lagere opbrengst horeca; - € 49K 
• Lagere opbrengst aan OPLIS-gelden (opleiding in school);  - € 1K
• Hogere opbrengst de Dreef, Hogelant en andere colleges; + € 166K
• Lagere opbrengst kluisverhuur; - € 4K
• Niet begroot diverse posten; + € 221K
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4.1 Personeelslasten

2021 Begroting 2020

4.1.1 Lonen en salarissen 26.183.633 25.957.117 26.333.996

4.1.2 Overige personele lasten 5.360.931 3.765.007 3.764.470

4.1.3 Af: uitkeringen -228.010 -45.000 -285.485

Personeelslasten 31.316.554 29.677.124 29.812.981

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 19.761.109 19.590.155 20.186.924

4.1.1.2 Sociale lasten 3.046.907 3.020.548 3.041.240

4.1.1.3 Pensioenpremies 3.375.617 3.346.414 3.105.832

Lonen en salarissen 26.183.633 25.957.117 26.333.996

4.1.2.1 Onttrekking/dotatie personeelsvoorziening -208.464 - -180.756

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 3.657.463 1.231.726 2.081.190

4.1.2.3 Overige 1.911.931 2.533.281 1.864.036

Overige personele lasten 5.360.931 3.765.007 3.764.470

Personeel
Per saldo vallen de personeelskosten circa € 1.639k hoger 
uit dan geraamd. Dit heeft verschillende oorzaken:
• € 430K – vanwege de nieuwe CAO per 1 juli 2021 

(volledig gecompenseerd door hogere rijksvergoeding)
• € 166K – kosten boventallig personeel als uitvloeisel van 

de reorganisatie
• € 805K – door inhuur op cruciale (management)functies 

en inhuur expertise (per saldo)
• € 135K – door inhuur CVB onder aftrek besparing 

salariskosten
• € 212K – Inhuur vanwege zwangerschap en vacatures
• € 175K – Extra kosten RIF en lerarenbeurs
• € 109K – Inhuur en wervingskosten
• € 140K – additionele kosten zijinstroom/lerarenbeurs 

(volledige gecompenseerd door hogere rijksvergoeding

Hiertegenover staat:
• € 170K + lagere personele kosten diverse onderdelen
• € 363K + Mutatie personele voorzieningen

2021 2020

Directie 2 2

Management 8 8

OP 215 240

OOP 120 106

LIO 0 2

Totaal 345 358

Gemiddeld fte in 2021
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4.2 Afschrijvingslasten

4.3 Huisvestingslasten
De totale lasten van de rubriek ‘Huisvestingslasten’ vielen circa €248K lager uit dan begroot. Hieronder wordt per sub-rubriek 
ingegaan op de grootste afwijkingen.

4.4 Overige lasten

Afschrijvingen 2021 Begroting 2020

4.2.2.1 Gebouwen en terreinen 484.566 376.700 506.680

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 449.273 666.822 509.765

Totale afschrijving 933.839 1.043.522 1.016.445

De totale afschrijvingslasten zijn circa € 110K lager dan begroot. Deze bestaan o.a. uit een lagere afschrijvingslast op inventaris 
en computerapparatuur door langer gebruik van apparatuur en uitstel van investeringen.

2021 Begroting 2020

4.3.1 Huur 3.289.097 3.515.723 3.237.615 

4.3.3 Onderhoud 117.145 131.000 128.180 

4.3.4 Energie en Water 63.803 70.000 65.886

4.3.5 Schoonmaakkosten 489.580 501.500 492.021

4.3.6 Heffingen 25.745 29.000 40.907

4.3.8 Overig 58.707 45.000 47.840

Totaal huisvestingslasten 4.044.078 4.292.223 4.012.449

2021 Begroting 2020

4.4.0 Kosten bedrijfsvoering 2.079.294 2.325.880 2.139.672

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 163.153 125.000 106.612

4.4.2 Contributies, apparatuur en leermiddelen 1.196.261 1.280.420 1.174.151

4.4.4 Voorlichting, drukwerk, abonnementen en  
verzekeringen

949.528 1.205.700 1.122.996

Totaal overige lasten 4.388.236 4.937.000 4.543.431
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4.4.0 Kosten bedrijfsvoering

Realisatie
2021

Begroot
2021

Afwijking
2021

Kantoorkosten 232.022 226.323 5.699

ICT-kosten 1.134.865 1.242.420 -107.555

Personeelsadministratie 50.698 57.137 -6.439

Telefonie 42.066 47.000 -4.934

Advieskosten 619.643 753.000 -133.357

Totaal 2.079.294 2.325.880 -246.586

De kosten bedrijfsvoering wijken af van de begroting met € 246K. Dit is voornamelijk door de lagere Advieskosten - € 134K en 
de lagere kosten voor ICT - € 108. Er zijn meer kantoorkosten gemaakt.

4.4.1 Administratie en beheerlasten

Van de kosten in 2021 ad € 94K heeft € 70K betrekking op onderzoek jaarrekening 2020 en € 24K voor jaarrekening 2021. 
Verder zijn er kosten gemaakt voor overige werkzaamheden ad  € 69K.

De contributies nemen toe door meer contributies voor bedrijfsvakgroepen.

Realisatie
2021

Begroot
2021

Realisatie
2020

Onderzoek jaarrekening 94.269 65.000 83.253

Andere controleopdrachten 68.884 60.000 23.359

Totaal 163.153 125.000 106.612

4.4.2 Contributies, apparatuur en leermiddelen

 Realisatie 
2021

 Begroot 
2021

Afwijking
2021

Contributies MBO raad en bedrijftakgroepen 101.801 66.000 35.801

Onderwijs door derden 191.502 194.000 -2.498

Overige kosten t.b.v. onderwijs 902.957 1.024.420 -121.463

Totaal 1.196.261 1.284.420 -88.159

5.5 Financiële baten en lasten

Realisatie
2021

 Begroot 
2021

Realisatie
2020

Rentebaten  -1  -  -279 

Rentelasten 27.389 30.000  891.038 

Totaal financiële baten en lasten  27.389 30.000 890.759 

De afname heeft betrekking op de betaalde rente over de afkoop van de lening en de SWAP in 2020. De rente die in 2021 is 
betaald heeft betrekking op de banksaldi die een stand hadden boven de € 100.000. In de loop van 2021 zijn alle banksaldi 
overgeboekt naar Schatkistbankieren waar nog geen rente in rekening wordt gebracht. 
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Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens 
(WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de 
Beleidsregel toepassing WNT.  Daarnaast wordt de 
governancecode voor het MBO (branchecode goed 
bestuur mbo) gevolgd, inzake de bandbreedte van 
beloningen in het college van bestuur.

De beloning voor de leden van de Raad van Toezicht is 

vastgesteld zoals binnen de sector gebruikelijk. Dat wil 
zeggen: conform de richtlijnen die zijn vastgelegd in de 
regeling ‘Honorering leden van de Raad van Toezicht van 
mbo-instellingen’. De beloning voor het bestuur en de 
toezichthouders vallen in klasse E.

Zie voor de samenstelling en nevenfuncties van het college 
van bestuur en de leden van de raad van toezicht de eerste 
twee hoofdstukken in het jaarverslag. 

Bedragen x €1 W.A.M. van der Linden T.E. Klein

Functiegegevens Lid College van  
Bestuur, voorzitter

Lid College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1-31/01 1/8-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 0,9

Dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 8.016 67.677

Beloningen betaalbaar op termijn 1.885 n.v.t.

Subtotaal 9.901 67.677

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.750 67.677

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  n.v.t.  n.v.t. 

Bezoldiging  9.901  67.677 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 

de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
Gegevens 2021
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Bedragen x €1 W.A.M. van der Linden M.C.P Visbeen 

Functiegegevens Lid College van  
Bestuur, voorzitter

Lid College van  
Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1-31/12 1/1-15/08

Omvang dienstverband  
(als deeltijdfactor in fte)

1,0 1,0

Dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare  
onkostenvergoeding

141.672 83.695

Beloningen betaalbaar op termijn 21.037 12.928

Subtotaal  162.709 96.623

Individueel toepasselijke  
bezoldigingsmaximum

170.000 106.250

Bezoldiging 162.709 96.623

Gegevens 2020    

Het ROC TOP volgt de beloningsmaxima volgens de WNT-norm.
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Vermelding leidinggevenden zonder dienstbetrekking 
Gegevens 2021

Bedragen X € 1 T.E. Klein A Geurtsen

Functiegegevens Voorzitter College 
van Bestuur

  Lid College van 
Bestuur

Kalenderjaar 2021 2020 2021

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang-einde) 01/01-31/07 14/08-31/12 19/01-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 7 4,5 11,5

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 1408 589 1.347

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 199 193 199

Maxima op basis van de normbedragen per maand 292.200 120.600 292.200

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 
1 t/m 12

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief

Bezoldiging in de betreffende periode 160.040 64.790 202.050

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 202.050

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag             n.v.t.

Bezoldiging 202.050

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.

170.450

106.040

106.040

113.677

64.790

64.790

268.053

ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ja ja



Bedragen x €1
Functiegegevens

C.E.J. van Meurs 
Lid Raad van  

Toezicht, voorzitter

J. van Meerkerk 
Lid Raad van 

Toezicht

M. Frenken
Lid Raad van 

Toezicht

A. Geurtsen
Lid Raad van 

Toezicht

T. Cohen 
Lid Raad van 

Toezicht

K. Manuel
Lid Raad van 

Toezicht

Aanvang en einde functievervulling 1/1-31/12 1/1-31/12 1/3-31/12 1/1-31/1 1/4-31/12 1/5-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging  12.000 8.000  8.000  -  6.000  5.333

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 26.500 17.700 17.700 1.475 13.275 11.800

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging  12.000 8.000 8.000 -  6.000  5.333 

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.  n.v.t. 

Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

JAARREKENING 2021
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Bedragen x €1
Functiegegevens

C.E.J. van Meurs 
Lid Raad van Toezicht,  

voorzitter

J. van Meerkerk 
Lid Raad van 

Toezicht

M. Frenken
Lid Raad van 

Toezicht

A. Geurtsen
Lid Raad van 

Toezicht

M. Beijer RC 
Lid Raad van 

Toezicht

T.E. Klein
Lid Raad van 

Toezicht

P.J. Roos
Lid Raad van 

Toezicht

Aanvang en einde functievervulling 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/7-31/12 1/1-31/3 1/1-31/7 1/1-29/02

Bezoldiging 

Bezoldiging 12.000 6.667 6.667 4.000 2.000 4.667 1.333

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.500 14.166 14.166 8.500 4.250 9.916 2.833

Gegevens 2020
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Vermelding gegevens van wie de bezoldiging de 
geldende (sector)bezoldigingsnorm te boven gaat
Er zijn in 2021 geen overschrijdingen geweest van 
bezoldigingen die vallen onder de Wet Normering 
topinkomens (WNT).

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is in 2022 een contract afgesloten voor de huur 
van 2 etages in het pand in Slotervaart. De daarmee 
gepaard gaande kosten zijn reeds verwerkt in de 
meerjarenbegroting 2022-2026.

Overzicht verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer 
een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen 
en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. 
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen 
voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Vaststelling/goedkeuring Jaarrekening
Amsterdam, 21 juni 2022

College van Bestuur ROC TOP:
w.g. Dorien Nelisse (voorzitter)
w.g. Fred Gansevoort (lid)

Raad van Toezicht ROC TOP:
w.g. Ronald Wilcke (voorzitter)
w.g. Manon Frenken (lid/vice voorzitter)
w.g. Jeffrey van Meerkerk (lid)
w.g. Tom Cohen (lid)
w.g. Karin Manuel (lid)
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Overige gegevens 

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het 
resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van 
de instelling.
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Controleverklaring 
van de onafhankelijke 
accountant
Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van 
Stichting ROC TOP

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting ROC 
TOP (of hierna ‘de stichting’) te Amsterdam (hierna ‘de 
jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting ROC TOP per 31 december 
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming 
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand 
gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2021;
2 de staat van baten en lasten over 2021; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	andere	
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ROC TOP zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet 
gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 
hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling 
WNT, niet gecontroleerd. 

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er 
wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit 
kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de 
jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
• met	de	jaarrekening	verenigbaar	is	en	geen	materiële	

afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’  
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is 
vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan 
aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben 
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor 
het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs en met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen 
in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur 
en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het 
opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs.

Het College van Bestuur is ook verantwoordelijk 
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede 
de balansmutaties, in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van 
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

In dit kader is het College van Bestuur tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het College van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- 
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College 
van Bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat 
is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. 
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
College van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het College van 
Bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling 

te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het College 
van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 
de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor 
het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en 
fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 
op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming 
met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het niet rechtmatig tot stand 
komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 
die van materieel  belang zijn, het in reactie op deze 
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing;
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 
die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend 
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen	voor	financiële	verslaggeving,	de	gebruikte	
financiële	rechtmatigheidscriteria	en	het	evalueren	
van de redelijkheid van schattingen door het College 
van Bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het College van Bestuur 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-
informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 
verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in 
de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een onderwijsinstelling haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van 
de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 
en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere 
over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en	over	de	significante	bevindingen	die	uit	onze	controle	
naar	voren	zijn	gekomen,	waaronder	eventuele	significante	
tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Den Haag, 29 juni 2022
KPMG Accountants N.V.
W.A. Touw RA
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Onderwijsresultaten

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

64,6%63,5%65,9%72,5%

68,0%

49,0% 51,7% 51,6%51,9%61,7%74,3%65,2%63,2%

67,0% 68,0%

Jaarresultaat ROC TOP t.o.v. landelijke norm per niveau 2017-2018 t/m 2020-2021

(bron: EduarteApp)
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Diplomaresultaat ROC TOP t.o.v. landelijke norm per niveau 2017-2018 t/m 2020-2021

(bron: EduarteApp)

81,8%73,5%74,4% 75,4% 73,7%75,7%76,2%78,2%71,2%76,5% 78,7%70,6%

82,0% 82,0%79,0%

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Startersresultaat ROC TOP t.o.v. landelijke norm per niveau 2017-2018 t/m 2020-2021

(bron: EduarteApp)
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Rendement Entree-opleiding ROC TOP 2017-2018 t/m 2020-2021

(bron: EduarteApp)

Ongediplomeerde uitstroom ROC TOP t.o.v. TOP-maxima per niveau 2017-2018 t/m 2020-2021

Voortijdig schoolverlaten (VSV) ROC TOP t.o.v. landelijke maxima per niveau 2017-2018 t/m 2020-2021*

(bron: MBO Factsheet schooljaar 20-21, mrt 2022)*** De landelijke maxima verschillen per convenantsjaar, in deze figuur zijn de maxima van 20-21 gehanteerd. 
** 17-18, 18-19 & 19-20 definitieve OCW-cijfers en 20-21 voorlopige OCW-cijfers
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