
1ROC TOP | Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG
2019

Organisatie 
in positie

Bestuursverslag en jaarrekening



2ROC TOP | Jaarverslag 2019

Naam Stichting ROC TOP 
Adres (bestuursbureau) NDSM-straat 1
Postcode en plaats 1033 SB Amsterdam
Telefoon (020) 504 2400
Nummer Kamer van Koophandel 55757626
Internetpagina www.roctop.nl
E-mailadres info@roctop.nl 

De jaarverantwoording 2019 is vastgesteld door het College van Bestuur op 18 juni 2020,  
na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 18 juni 2020.

Samenstelling:  Nicole Slegers, bestuurssecretaris ROC TOP
Redactie:  Ellen Veldhuis
Vormgeving:  Studio Kordaat



3ROC TOP | Jaarverslag 2019

INHOUD

04

09
33

83

18

25

06

48

28

15

23

Jaarrekening 2019
Overige gegevens

Bijlagen

Voorwoord College van Bestuur

7. Financiën
7.1 Financieel resultaat 2019
7.2 Financieel beleid
7.3 Risicoparagraaf
7.4 Helderheid in de bekostiging
7.5 Verantwoording middelen 

Kwaliteitsagenda
7.6 Verantwoording middelen passend 

onderwijs

Raad van Toezicht
Samenstelling en organisatie
Besluiten
Terugblik Raad van Toezicht

1. Bestuur en strategie
1.1 Bestuur
1.2 Organisatiestructuur
1.3 Medezeggenschap
1.4 Examencommissie
1.5 Strategische doelstellingen
1.6 Kwaliteitsagenda
1.7 Kwaliteitszorg
1.8	 Profilering

2. Studenten
2.1 Student centraal
2.2 Studentenaantallen
2.3 Studiesucces en studentuitval

3. Medewerkers - sociaal jaarverslag
3.1 TOPFIT
3.2 Personele bezetting
3.3 Mobiliteit
3.4 Werkomgeving en verzuim

4. Innovatief onderwijs
4.1 Onderwijsvernieuwing
4.2 MBO-Agenda 

5. Werkveld
5.1 Samenwerking en co-creatie 
5.2 Beroepspraktijkvorming
5.3 Duurzaamheid

6. Basis op orde
6.1 Examinering
6.2 Inspectiezaken
6.3 Huisvesting & facilitair
6.4 ICT
6.5 Informatiebeveiliging & privacy
6.6 Klachten en geschillen
6.7 Risicomanagement

BESTUURSVERSLAG 2019

JAARREKENING 2019

BIJLAGEN



4ROC TOP | Jaarverslag 2019

ROC TOP wil niet alleen dat studenten een diploma 
halen, maar zich ook ontwikkelen als mens en burger. 
‘Klaarstomen voor de arbeidsmarkt van morgen’ 
noemt TOP dat. Juist kleinschalig, gepersonaliseerd en 
praktijkgericht onderwijs blijft daarvoor onmisbaar.  
ROC TOP is trots op elk talent en elke student die met een 
diploma op zak de campus verlaat. Achter elk diploma staat 
niet alleen een docent, maar een hele organisatie, van ICT-
afdeling tot campusdirecteur, van studentenadministratie 
tot onderwijsvernieuwer. We doen dit samen, als ROC TOP. 
2019 is een jaar met mijlpalen en een jaar waarin transitie 
plaatsmaakt voor positie.

Doorzetten campusvorming
Afgelopen jaren heeft ROC TOP ingezet op 
campusvorming, waarbij vanuit verschillende locaties 
onderwijsteams zijn verhuisd naar één gebouw. In dit 
proces hebben alle medewerkers zich ingespannen 
voor goed onderwijs met aandacht voor de student. Er 
staan inmiddels vier stabiele campussen die zich blijven 
ontwikkelen. Een sterke focus op deze campusvorming 
is onverminderd belangrijk: het biedt kansen voor onder 
meer onderwijsvernieuwing in co-creatie met het werkveld 
en verdere verbetering van het praktijkleren.

Van transitie naar positie
TOP blijft in Beweging. Zo blijft onderwijsvernieuwing 
belangrijk en er blijft aandacht voor de inrichting en 
structuur van de organisatie. Het werken aan kwaliteit is 
daarbij steevast een belangrijk thema. Alleen met goede 
kwaliteitszorg én een kwaliteitscultuur kan ROC TOP 
op structurele wijze werken aan haar ambities. Daarom 
is ook in 2019 veel aandacht besteed aan continue 
verbetering en het op orde brengen van de basis. Met 
de Kwaliteitsagenda 2019-2022 heeft ROC TOP hard 
gewerkt aan de verdere verbetering van het onderwijs en 
de aansluiting op de arbeidsmarkt. Maar ook processen 
rondom examinering zijn verbeterd en er is extra aandacht 
geweest voor het trainen en opleiden van medewerkers in 
de	Lean-filosofie.

De context waarin onze medewerkers en studenten hun 
allerbeste prestaties leveren, is niet altijd even gemakkelijk. 
Zo ervaart men een hoge werkdruk en er zijn verschillende 

ontwikkelingen die grote inzet vragen. Denk hierbij  
aan personeelswisselingen en langdurige ziekte van 
collega’s. ROC TOP heeft in 2019 met het meerjarig 
programma ‘TOPFIT’ een nieuwe strategische koers 
ingezet. Deze koers heeft de blik op de toekomst gericht 
en heeft als doel de (door)ontwikkeling van personeel  
en organisatie.

Financieel is het jaar 2019 met een licht positief 
exploitatieresultaat afgesloten terwijl € 0,5 miljoen 
negatief	was	begroot.	De	financiële	positie	is	goed	en	
voldoet aan de gestelde normen, maar de exploitatie 
staat onder druk. De belangrijkste uitgangspunten voor 
de begroting en de meerjarenraming zijn de ontwikkeling 
van het studentenaantal en direct daaraan gekoppeld 
de ontwikkeling van de personeelsformatie. Voor de 
jaren na 2020 ligt het verwachte rendement beneden 
de gewenste norm van 1%. De jaren na 2021 laten 
door de onverhoopte verdere daling van het aantal 
studenten nadelige verschillen zien ten opzichte van de 
vorige meerjarenraming. Pas in 2024 komt het verwachte 
rendement uit in de buurt van de norm.

De Amsterdamse mbo-markt is in beweging. Eind 
2019 hebben ROC TOP en ROC van Amsterdam een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee 
is overeenstemming bereikt over het mbo-aanbod 
in Amsterdam. In lijn met het eerdere advies van de 
Commissie Macrodoelmatigheid MBO, biedt het ROC 
van Amsterdam aan ROC TOP de ruimte om de facilitaire 
opleidingen verder te ontwikkelen. Zo opent ROC TOP per 
schooljaar 2020/2021 de Amsterdam Facility Academy.

De slimme, groene en gezonde Metropoolregio van 
de toekomst
ROC TOP bouwt samen met onderwijsinstellingen uit  
de regio Amsterdam aan de slimme, groene en gezonde 
metropool van de toekomst. TOP onderschrijft het  
belang van duurzaamheid in het onderwijs en zet in 
op	beweging	naar	een	meer	op	skills	georiënteerde	
arbeidsmarkt. In 2019 maakte ROC TOP deel uit van 
verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen het  
mbo: het Regionaal Skillsakkoord en het Manifest Circulair 
en Onderwijs. 

2019: Organisatie 
in positie

VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR
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Bij het verschijnen van dit jaarverslag worden de gevolgen 
van de Coronacrisis voor ROC TOP steeds meer duidelijk. 
In dit gehele proces wordt enorm veel geleerd en dit gaat 
gepaard met vallen en opstaan. Onderwijsvernieuwing 
heeft zich in revolutionair tempo ontwikkeld. Onze 
medewerkers doen hun uiterste best onderwijs te 
organiseren: van lesgeven online tot examinering in een 
anderhalvemeter-samenleving. Ook ziet ROC TOP de 
impact van de crisis die een wissel trekt op zowel studenten 
als medewerkers. Vooruitkijkend gaat ROC TOP enorm haar 
best doen goede ontwikkelingen vast te houden en waar 
mogelijk te herstellen.

We blijven ambitieus voor de komende jaren. Ambitieus 
in het verder structureren van onze organisatie die de 
afgelopen jaren een transitie heeft doorgaan. Komend jaar 
zullen we werken aan het verder versterken van ROC TOP 
en inzetten op het verzilveren van ambities. We kijken uit 
naar een duurzame samenwerking met het werkveld en 
onze studenten. 

Het College van Bestuur wil alle medewerkers en anderen 
die hebben bijgedragen zeer bedanken voor hun inzet. 
Samen met jullie heeft ROC TOP de mooie resultaten van 
2019 bereikt.

Amsterdam, juni 2020 
Ineke	van	der	Linden	en	Mariëll	Visbeen	
College van Bestuur ROC TOP
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Samenstelling 
De samenstelling van de Raad van Toezicht van  
ROC TOP staat beschreven in het bestuursreglement en in 
een	profielschets.	De	voorzitter	en	de	leden	van	de	Raad	
van Toezicht zijn op 1 januari 2013 tegelijk aangetreden 
en na vier jaar per 1 januari 2017 opnieuw benoemd. Om 
de continuïteit te bewaken, is afgesproken dat de leden 
van de Raad van Toezicht niet gelijktijdig zullen aftreden. 
Wanneer welk lid aftreedt, is vastgelegd in een rooster. 

Op basis van deze afspraken heeft Rubina Boasman per  
1 augustus 2019 als eerste afscheid genomen. De 
procedure voor haar opvolging is in het najaar gestart. Het 
ging daarbij meteen om 3 vacatures, omdat eind 2019 ook 
de formele zittingstermijnen van Marceline Beijer en Paul 
Roos zijn afgelopen. Zij zijn aangebleven tot hun opvolging 
is benoemd. Per 1 maart 2020 zijn Manon Frenken en 
Jeffrey van Meerkerk nieuwe leden in de Raad van Toezicht 
van ROC TOP. De Raad van Toezicht streeft weer naar een 
samenstelling met vijf leden op basis van het vernieuwde 
profiel.	

Overleg 
De Raad van Toezicht kwam in 2019 6 keer in reguliere 
vergadering bij elkaar. In april en juni was er aanvullend 
strategisch overleg. Bij al deze overleggen was het bestuur 
aanwezig. 

VERSLAG RVT

Naam/functie in RvT Hoofd- en nevenfuncties

Chris van Meurs
Voorzitter RvT
Lid Governance- en  
remuneratiecommissie

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

Marceline Beijer 
Lid RvT, tot 1-3-2020
Vicevoorzitter RvT
Voorzitter Auditcommissie

Regional Vice President Solutions Manpower Group 
Interim management via Beijer Consultancy (tot 1-2-2019)
Raad van Commissarissen VEB
Raad van Commissarissen Akerendam

Rubina Boasman 
Lid RvT, tot 1-8-2019
Lid Commissie Onderwijs & HR 

Cliëntondersteuner	&	Leadership	Consulting	Global	Development	Management	
Raad	van	Toezicht	Nederlands	Theater	Festival	Nuffic
Externe expert Nederlands Jeugdinstituut

Tim Klein 
Lid RvT
Voorzitter Commissie Onderwijs & HR 
Lid Auditcommissie 

Investeerder
Interim manager en zelfstandig juridisch adviseur 
Lid Raad van Toezicht Saks
Lid College van Beroep Stichting Reclame Code 

Paul Roos 
Lid RvT, tot 1-3-2020
Lid Governance/B&R commissie
Lid Commissie Onderwijs & HR 

Vennoot LeenheerRoos VOF, met als onderdeel Zetetica

De vooraf ingeplande vergadering van oktober is komen 
te vervallen. Aan het eind van het 2019 is een deel van de 
Raad van Toezicht bij elkaar gekomen om de zelfevaluatie 
en de searchprocedure voor nieuwe leden voor te 
bereiden.

Commissies 
Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies ingesteld:
• Governance-commissie (plus benoeming en 

remuneratie); deze commissie komt bijeen als er een 
concrete aanleiding is.

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

• Commissie Onderwijs & HR; deze commissie heeft in het 
verslagjaar 3 x vergaderd.

Raad van Toezicht

Contacten binnen de organisatie
De Raad van Toezicht heeft meerdere keren per jaar 
overleg met het College van Bestuur. Het gaat om de 
reguliere vergaderingen en strategisch beraad. Bovendien 
is er regelmatig 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 tussentijds overleg. 
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De Raad van Toezicht heeft besloten: 
• tot aanpassing van het rooster van aftreden RvT als  

volgt: verlenging benoemingstermijn Boasman naar  
31-8-2019, en Beijer en Roos tot hun opvolging  
bekend is 

• dat voorafgaande goedkeuring RvT vereist is bij (interim)
aanstellingen boven de WNT-norm

• tot verlenging van de aanstelling van het lid CvB voor 
opnieuw een periode van vier jaar

• tot indexering van de honorering van de leden CvB m.i.v. 
1-1-2020

• tot aanpassing van de vergoeding van de leden RvT  
ROC TOP m.i.v. 1-1-2020

Belangrijke behandelde onderwerpen: 
• strategieontwikkeling 
• samenwerking
• ontwikkeling studentaantallen 
• onderwijskwaliteit en -vernieuwing
• kwaliteitsagenda
• personeelskwaliteit en -planning 
• bestuurlijke rapportages 
• managementletter en accountantsverslag 
• wijzigingen in het management 

Toetsing toezichthoudend orgaan
De Auditcommissie bespreekt in iedere 
commissievergadering	zowel	de	financiële	ontwikkeling	
als de uitvoering van de (strategische) beleidsplannen met 
een	financiële	of	operationele	impact.	Bij	de	bespreking	
toetst de Auditcommissie de uitvoering en eventuele 
bijstelling van plannen. Ook onderzoekt en bespreekt de 
commissie mogelijke alternatieven. Daarnaast adviseert 
de Auditcommissie zowel het College van Bestuur als de 
concerncontroller.

Terugblik van de Raad van Toezicht 
ROC TOP heeft in 2019 nieuwe stappen gezet in  
de implementatie van TOP in Beweging. Zo is de 
topstructuur	geëvalueerd	en	herbevestigd	en	is	de	
scherpere focus op de campusvorming doorgezet. 

De strategische speerpunten voor ROC TOP blijven staan: 
het aantrekken en behouden van voldoende studenten, 
onderwijsvernieuwing, samenwerking met het werkveld, 
een goede werkomgeving voor de medewerkers, en de 
basis op orde. ROC TOP werkt aan deze doelstellingen 
onder meer met verschillende maatregelen die zijn 
vastgelegd in de Kwaliteitsagenda 2019-2022. In 2019  
is gestart met de organisatie, implementatie en  
monitoring daarvan.

In de overleggen van de commissies van de Raad, 
en dan met name de Auditcommissie en Onderwijs 
& HR-commissie, spreken zij regelmatig operationeel 
verantwoordelijken uit de organisatie op de genoemde 
beleidsterreinen. De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks 
met de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Ook 
ontmoeten zij geregeld het management. Verder bezoekt 
de Raad regelmatig gelegenheden binnen ROC TOP, onder 
meer om te zien hoe het College van Bestuur binnen de 
eigen organisatie te werk gaat.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht
De Raad heeft eind 2019 het eigen functioneren 
geëvalueerd	aan	de	hand	van	een	vragenlijst.	De	input	
kwam van alle leden van de Raad, van het College van 
Bestuur en de bestuurssecretaris. Dit gaf een beeld van 
het persoonlijk en collectief functioneren. De uitkomsten 
zijn gedeeld in de eerste gezamenlijke vergadering in 
2020. Voor de Raad van Toezicht bleken onderwijskundige 
kennis en het optreden in relevante netwerken punten 
van aandacht. Deze zijn meegenomen bij de selectie 
van nieuwe leden. Ook kwam naar voren dat er meer 
tijd nodig is voor onderlinge discussie en dat de 
informatievoorziening strakker moet worden ingeregeld. 
Beide suggesties zijn overgenomen in de jaarplanning en 
het informatieprotocol. Zodra de Raad er in de nieuwe 
samenstelling is, toetsen de leden de verwachtingen 
onderling opnieuw.

Informatieprotocol
In 2019 is voor de Raad van Toezicht gewerkt 
aan een informatieprotocol. Dit is begin 2020 
besproken, vastgesteld en in gebruik genomen. De 
informatievoorziening richting Raad van Toezicht 
sluit zoveel mogelijk aan op de vaste beleids- en 
rapportagecyclus. Dit wordt op relevante deelterreinen  
ook in de commissies behandeld.

Besluiten
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar goedkeuring 
gegeven aan: 
• zijn jaarplanning voor schooljaar 2019-2020
• het bestuursreglement, ter formele vaststelling door het 

college van bestuur
• de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018, en 

decharge college van bestuur
• de koersbepaling in de samenwerking met 

het ROC van Amsterdam, uitgewerkt in een 
samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de 
facilitaire opleidingen

• de begroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2024
• het kunnen inzetten van schatkistbankieren zodra dat 

wenselijk is
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ROC TOP en het ROC van Amsterdam zijn het  
eens geworden over het aanbod van facilitaire mbo-
opleidingen in Amsterdam. Eind 2019 hebben zij de 
overeenkomst getekend. Deze vervangt de eerdere 
afspraken over de overdracht van locatie Almere en de 
doorgeleiding van studenten van het ROC van Amsterdam 
naar ROC TOP. 

De kwaliteit van het onderwijs van ROC TOP is goed. 
De aandachtspunten vanuit de inspectie zijn door de 
opleidingen opgevolgd. Er blijven ook punten van zorg: 
de betrouwbaarheid van de basisadministraties, de 
hoge werkdruk en het hoge ziekteverzuim, de dalende 
studentenaantallen	en	daarmee	de	financiën.	De	Raad	van	
Toezicht	en	het	College	van	Bestuur	volgen	de	financiële	
ontwikkelingen op de voet. In 2019 kwam extra nadruk 
te liggen op in-, door- en uitstroom van studenten, op 
verzuimpreventie en op nog meer co-creatie met het 
bedrijfsleven. De Raad van Toezicht heeft het College van 
Bestuur gevraagd om meerdere sporen te verkennen om 
de missie en visie van ROC TOP verder vorm te geven. 
Een nauwe samenwerking met andere (mbo-)partijen kan 
daarbij een kans zijn. Het bestuur heeft die handschoen 
opgepakt.

Na het verstrijken van de maximale benoemingstermijn 
nam de Raad afscheid van drie van zijn leden. Zij 
werden uitgebreid bedankt voor hun jarenlange inzet en 
betrokkenheid. 

De Remuneratiecommissie speelde in 2019 een 
belangrijke actieve rol in de opvolgprocedure, waarbij 
ook het bestuur en de Ondernemingsraad zijn betrokken. 
Begin 2020 hebben we twee nieuwe leden in de Raad 
van Toezicht kunnen benoemen. Andere taken van 
de Remuneratiecommissie waren de beoordeling en 
herbenoeming van het lid College van Bestuur, plus het 
jaargesprek met de voorzitter van het College.

De Auditcommissie heeft in het verslagjaar, naast de 
gebruikelijke onderwerpen, de dienstverlening van de 
accountant besproken en geadviseerd het contract voort 
te zetten. Ook heeft deze commissie geadviseerd over de 
mogelijkheid van schatkistbankieren. De Raad heeft beide 
adviezen overgenomen. 
De Commissie Onderwijs en HR hebben over de kwaliteit 
van deze beide thema’s regelmatig uitgebreid gesproken 
met het bestuur. 

We hebben als Raad nog te weinig aandacht besteed  
aan het opbouwen van contacten met het werkveld. Dit 
blijft daarom een aandachtspunt in het nieuwe verslagjaar. 
Met het aantreden van nieuwe toezichthouders begin 

2020 heeft ook het netwerk van de raad aan nieuwe impuls 
gekregen.
 
De Raad heeft uitgebreid en op verschillende manieren 
contact met de gehele organisatie, formeel en informeel. 
Zo houdt de Raad grip op zowel de hard controls als de 
soft controls. Bovendien heeft de Raad zo een goed zicht 
op de organisatie en op het functioneren van het College 
van Bestuur. 

De Raad heeft veel vertrouwen in de onderwijsvernieuwing 
van ROC TOP. Deze richt zich vooral op jongeren die een 
individuele aanpak vragen: studenten die achterblijven, 
maar ook studenten die versneld een opleiding willen en 
kunnen afronden. Hiermee kan het onderwijsaanbod van 
ROC TOP ook in de toekomst zijn meerwaarde bewijzen 
voor de regio Amsterdam.

Wij zien de toekomst wat dat betreft met heel veel 
vertrouwen tegemoet. Want we zien overal in onze mooie 
organisatie zeer betrokken en bevlogen docenten en 
andere medewerkers die hier elke dag een bijdrage aan 
leveren. 
 
Amsterdam, juni 2020
Chris van Meurs
Voorzitter Raad van Toezicht
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HOOFDSTUK 1

BESTUUR EN STRATEGIE
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1.1 Bestuur 
ROC TOP hanteert de principes van goed bestuur volgens 
de Branchecode Goed Bestuur in het MBO. Het bestuur en 
het toezicht zijn gescheiden in een College van Bestuur en 
een Raad van Toezicht. 

Het College van Bestuur bestaat vanaf 1 januari 2016 uit 
twee leden en bleef ook in 2019 ongewijzigd. 

Zelfevaluatie College van Bestuur
In het bestuursreglement is opgenomen dat het College 
van Bestuur zichzelf elk jaar evalueert. In 2019 heeft het 
College van Bestuur deze zelfevaluatie onder begeleiding 
van een externe partij gedaan. Aan bod kwamen onder 
meer de governance, de samenwerking en de strategische 
doelstellingen.

Besturingsfilosofie en -model
De	besturingsfilosofie	van	ROC	TOP	kent	de	volgende	
uitgangspunten:
• professionele leergemeenschap;
• teams zijn de basis van de organisatie;
• sturen, beheersen en verantwoorden vanuit vertrouwen;
• kaders, doelstellingen, bevoegdheden, taken en 

verantwoordelijkheden zijn bekend;
• professionele ruimte en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid;
• onderwijs ontwikkelen samen met netwerkpartners. 

BESTUUR EN STRATEGIE 

Naam/functie in CvB Nevenfuncties

Ineke van der Linden 
Voorzitter CvB 
(per 1-10-2013)

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

Mariëll Visbeen
Lid CvB (per 1-1-2016)

Lid Raad van Toezicht 
stichting Vrijescholen 
Noord-Holland

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.

In het najaar van 2019, een jaar na implementatie, is de 
nieuwe organisatie- en overlegstructuur naar aanleiding van 
het	strategisch	koersplan	‘TOP	in	Beweging’	geëvalueerd.	
Doel was zicht te krijgen op de onderdelen die goed 
draaien en op de punten waar eventueel bijstelling nodig 
is. Een extern bureau nam groepsinterviews af, met 
aandacht voor de organisatiestructuur en het overlegmodel 
en de eigen schakel of functie in het geheel. Ook konden 
de deelnemers andere aandachtspunten aangeven. Op 
basis van de uitkomsten van de evaluatie heeft het College 
van Bestuur besloten om de huidige organisatiestructuur de 
komende twee jaar te behouden. Ook blijft een versterkte 
campusvorming een belangrijk doel. 

1.2 Organisatiestructuur 
Alle opleidingen van ROC TOP zijn ondergebracht in de 
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP (statutaire 
naam). 

Campusvorming
Binnen ROC TOP worden ruim vijftig verschillende 
opleidingen aangeboden. Sinds 2018 zijn onder de  
noemer ‘TOP in beweging’ verwante opleidingen 
geclusterd binnen vier campussen. ROC TOP wil zo 
een heldere positionering bereiken en versnippering in 
het opleidingsaanbod tegengaan. Een campus is een 
locatie of een aantal locaties die vlakbij elkaar liggen. 

Ambities realiseren 
met een goede 
kwaliteitscultuur
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Hier worden opleidingen aangeboden die inhoudelijk 
samenhangen en via samenwerking en co-creatie bijdragen 
aan de toekomstige ontwikkelingen in de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). De campussen hebben de volgende 
namen (en locaties):
• TOP Business  

(Vlaardingenlaan)
• TOP Events & Hospitality  

(NDSM-straat)
• TOP Health & Sport 

(De Klencke, met de Sporthallen Zuid)
• TOP Start  

(o.a. Wibautstraat)

Daarnaast zijn er vier kleinere locaties verspreid over 
de stad waar studenten van De Amsterdamse Plus hun 
opleiding volgen.

Iedere campus staat onder leiding van een 
campusdirecteur, met een MT dat uit een directeur, 
onderwijsmanager(s) en een servicepuntcoördinator 
bestaat. Ook hebben de meeste campussen een 
programmamanager. De campusdirecteur legt 
verantwoording af aan het College van Bestuur. 
Iedere campus stelt binnen de jaarlijks vastgestelde 
uitgangspunten een campusplan en -begroting op. De 
doelstellingen die hierin staan, en andere belangrijke 
ontwikkelingen, worden gemonitord. Dit gebeurt in 
bilaterale en (viermaandelijkse) periodegesprekken met het 
College van Bestuur.

Ondersteunende diensten
Het primaire proces wordt ondersteund vanuit vijf (staf)
diensten: Onderwijs & Studentenzaken, ICT/Huisvesting & 
facilitair, Finance Control & Inkoop, Personeel & Organisatie 
en Bestuur & Strategie.

1.3 Medezeggenschap
Voor ROC TOP is de kern van medezeggenschap 
dat medewerkers en studenten invloed hebben op 
de besluitvorming van de organisatie. Participatie en 
tegenspraak worden dus volop gestimuleerd. Het 
medezeggenschapsstatuut is in 2019 waar nodig aangepast 
en samen met de medezeggenschapsorganen opnieuw 
vastgesteld.

Medewerkers 
Medewerkers kunnen op twee niveaus invloed uitoefenen 
op de besluitvorming van ROC TOP: 
• op instellingsniveau via de ondernemingsraad 

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

(zeggenschap medewerkers).

De Ondernemingsraad vergaderde in 2019 maandelijks 
met het College van Bestuur. Iedere overlegvergadering 
gaat vooraf door agendaoverleg waarin ook tussentijds 
actuele zaken aan de orde kunnen komen. De volgende 
onderwerpen zijn in 2019 aan de Ondernemingsraad 
voorgelegd:

Ter instemming of advisering
• statuut medezeggenschap
• kaderbrief/hoofdlijnen begroting 
• kadernotitie inzet OP 

Ter informatie
• bestuurlijke rapportages
• stand van zaken functiehuis
• implementatieplan kwaliteitsagenda
• onderwijsvernieuwing
• jaarverslag/jaarrekening 2018
• begroting 2020-2024

CAMPUS EVENTS & HOSPITALITY CAMPUS STARTCAMPUS HEALTH & SPORT CAMPUS BUSINESS

RAAD VAN TOEZICHT

COLLEGE VAN BESTUUR

ONDERWĲS & STUDENTENZAKEN

Organisatiestructuur
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In het overleg met de Ondernemingsraad komen ook de 
reguliere onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld  
de algemene gang van zaken in de organisatie, 
ziekteverzuim, medewerkerstevredenheid en de 
studentenaantallen. 

De Ondernemingsraad heeft elk jaar een heidag met het 
College van bestuur waarin het beleid aan de orde komt. 
Ook is er ieder jaar overleg met de Raad van Toezicht. 
Eind 2019 was de Ondernemingsraad betrokken bij de 
selectieprocedure voor de nieuwe leden in de Raad van 
Toezicht.

Halverwege het verslagjaar zijn er nieuwe OR-verkiezingen 
gehouden. Omdat er minder kandidaten dan posities 
waren, zijn alle leden zonder verkiezingen benoemd. De 
OR ging in augustus in de nieuwe samenstelling van start. 
Op het moment van verschijnen van dit jaarverslag heeft de 
OR nog twee openstaande posities.

Studenten 
Studenten hebben inspraak via de Centrale Studentenraad. 
De vergaderingen van de studentenraad zijn openbaar: 
iedere ROC TOP-student kan aanwezig zijn. In 2019  
heeft de Studentenraad actief nieuwe leden geworven.  
Aan het eind van het jaar bestond de Studentenraad 
uit acht leden en waren alle campussen 
vertegenwoordigd. Naast de Centrale Studentenraad 
kent ROC TOP campusraden, met per campus een 
studentenvertegenwoordiging.

De Studentenraad vergadert om de twee maanden met het 
College van Bestuur. In het verslagjaar kwamen onder meer 
de volgende onderwerpen aan bod:

Ter instemming of advisering
• statuut medezeggenschap
• studentenstatuut
• kaderbrief/hoofdlijnen begroting 

• documenten Onderwijsovereenkomst en 
Praktijkovereenkomst

• schoolkostenbeleid

Ter informatie
• bestuurlijke rapportages
• implementatieplan kwaliteitsagenda
• onderwijsvernieuwing
• jaarverslag/jaarrekening 2018
• begroting 2020-2024

In het overleg met de Studentenraad komen ook de 
terugkerende onderwerpen aan de orde, zoals de 
algemene gang van zaken in de organisatie en de 
studentenaantallen. Ook heeft de Studentenraad elk jaar 
overleg met de Raad van Toezicht. 

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

1.4 Examencommissie
ROC TOP heeft een centrale examencommissie met 
daaronder drie adviescommissies. Deze commissies hebben 
drie taken: het vaststellen van examenplannen en examens, 
het toekennen van vrijstellingen en hulpmiddelen, en 
verificatie	van	examendossiers.	De	examencommissie	heeft	
ook een aantal verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld het 
opstellen van kwaliteitsdoelen en het houden van toezicht 
op afname en beoordeling, het borgen van de kwaliteit 
van de examinering en het nemen van examenbesluiten. 
Daarnaast behandelt de commissie klachten en adviseert 
zij het College van Bestuur en het opleidingsmanagement. 
De examencommissie brengt ieder jaar een onafhankelijke 
rapportage uit. In het hoofdstuk Basis op Orde staat een 
samenvatting.

“ ROC TOP is een platte organisatie met vier campussen 
waar ruim vijftig verschillende opleidingen worden 
aangeboden. Werken aan kwaliteit, verbetering van 
het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt zijn 
essentiële thema’s.”
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1.5 Strategische doelstellingen 
ROC TOP kent vijf strategische doelstellingen:

Studentenaantallen: naamsbekendheid, instroom, 
nieuwe doelgroepen en studiesucces verhogen. 

Medewerkers en organisatie: tevredenheid 
verbeteren en professionalisering. 

Doorontwikkelen innovatief en toekomstbestendig 
onderwijs en portfolio. 

Versterken samenwerking met werkveld en 
omgeving. 

Afgestemde interne dienstverlening met onderwijs 
en een integrale planning (basis op orde).

1.6 Kwaliteitsagenda 
In mei 2019 gaf de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO 
haar goedkeuring aan de Kwaliteitsagenda van ROC TOP. 
Met de Kwaliteitsagenda 2019-2022 legt ROC TOP een 
basis voor de verdere verbetering van het onderwijs en de 
aansluiting op de arbeidsmarkt. 

De Kwaliteitsagenda beschrijft hoe ROC TOP de ambities 
vertaalt in maatregelen voor de vierjarige periode 2019-
2022. In dit jaarverslag legt ROC TOP verantwoording1 af 
op de voortgang van de ambities in de Kwaliteitsagenda. 
Dit is gebaseerd op een eerste kwalitatieve meting in 2019. 
Als eerste wordt toegelicht hoe de strategische doelen 
en maatregelen uit de Kwaliteitsagenda zich verhouden 
tot de geformuleerde drie landelijke speerpunten. 
Daarna volgen de voortgang van maatregelen binnen de 
Kwaliteitsagenda, hoe de betrokkenheid in en rond de 
organisatie	vorm	krijgt	en	de	financiën.	

Oorsprong van de Kwaliteitsagenda zijn de 
kwaliteitsafspraken die gemaakt zijn in het Bestuursakkoord 
OCW-MBO-raad 2018-2022 ‘Trots, vertrouwen en lef’. 
Daarin staan drie landelijke speerpunten: 
• jongeren in kwetsbare posities
• gelijke kansen 
• opleiden richting de arbeidsmarkt van de toekomst 

Van de vijf strategische doelstellingen van ROC TOP zijn er 
drie direct aan het onderwijs gerelateerd. Onderstaande 
tabel geeft weer hoe deze aansluiten bij de landelijke 
speerpunten.

Hierna wordt ingegaan op hoe studenten, docenten en 
bedrijven betrokken zijn bij de ontwikkeling en effecten uit 
de Kwaliteitsagenda van ROC TOP.

Betrokkenheid studenten
ROC TOP betrekt studenten bij de ontwikkelingen in en 
evaluaties van het onderwijs. De Studentenraad heeft 
hierin een belangrijke rol. De Onderwijsvernieuwing 
startte bij het onderwijsteam HTC. In 2019 presenteerden 
de programmamanagers de opzet en eerste student-
evaluatiegegevens hiervan aan de Studentenraad. Uit deze 
evaluatie bleek dat studenten moesten wennen aan de 
andere werkwijze binnen het onderwijs. Bij de werving en 
selectie van nieuwe studenten wordt de nieuwe werkwijze 
beter uitgelegd. Studenten werken mee aan TOP-events, 
zoals de Open Huizen. Alumni verzorgen gastlessen 
in opleidingen of geven voorlichting in keuzedelen bij 
doorstroom naar het hbo. Dit zijn waardevolle contacten 
voor ROC TOP en ook de studenten waarderen deze 
aandacht en het blijvende contact met ROC TOP.

Strategisch doel Ambitie Landelijk(e) speerpunt(en)

Doorontwikkelen 
van innovatief en 
toekomstbestendig 
onderwijs en portfolio

“ROC TOP belooft jou als student een uitdagende omgeving 
zodat je je talenten blijvend kunt ontwikkelen en kunt bijdragen 
aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA).”

1. Jongeren in een  
kwetsbare positie

2. Gelijke kansen

Versterken van 
samenwerking met het 
werkveld en de omgeving

“Wij beloven jou als student dat we je samen met het 
bedrijfsleven opleiden in actuele beroepssituaties. Dat kunnen we 
doordat we weten wat er speelt in de beroepen: ROC TOP is een 
innovatieve en duurzame samenwerkingspartner voor bedrijven 
in de MRA.”

3. Opleiden arbeidsmarkt 
van de toekomst

Studentaantallen, instroom, 
nieuwe doelgroepen (LLO) 
en studiesucces verhogen

“ROC TOP belooft de professional en werkgevers in de MRA een 
flexibel	onderwijsaanbod	in	het	kader	van	leven	lang	ontwikkelen	
(qua doelgroep, tijd, plaats en vorm).”

2. Gelijke kansen
3. Opleiden arbeidsmarkt 

van de toekomst

Doelstellingen

1 ROC TOP rapporteert de voortgang op de maatregelen van de Kwaliteitsagenda in een aanvullende rapportage in de 
loop van 2020 aan de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO volgens het rapportageformat van deze commissie.
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Betrokkenheid docenten 
Docenten van ROC TOP zijn trekker van verschillende 
maatregelen van de Kwaliteitsagenda. Zij hebben zo direct 
invloed op de implementatie van de maatregel en kunnen 
dit ook aanjagen. In het programma Onderwijsvernieuwing 
werken docenten als projectleider en ontwikkelaar 
of zijn deel van het kernteam. De onderwijsteams 
maken werkafspraken en stellen de teamjaarplannen 
op. Docenten waarderen de ruimte en diversiteit aan 
werkzaamheden en vinden het uitdagend en verrijkend. 
Tegelijkertijd ervaren medewerkers werkdruk, onder 
meer door personeelswisselingen en langdurige ziekte 
van collega’s. ROC TOP bespreekt deze thema’s met 
de Ondernemingsraad. Het TOPFIT-programma is erop 
gericht om de professionalisering en het werkplezier van  
ROC TOP-medewerkers te vergroten. 

Betrokkenheid bedrijven
ROC TOP betrekt bedrijven bij verschillende 
onderwerpen: het ontwerpen van onderwijs, het 
vormgeven van leerarrangementen na- en bijscholing, 
werkveldbijeenkomsten en de aanvraag van Regionale 
Investeringsfondsen (RIF). Bij Onderwijsvernieuwing wordt 
in co-creatie gewerkt aan module-ontwikkeling. Bedrijven 
zijn daarbij stakeholders in het onderwijs: zij leveren 
directe opdrachten of casuïstiek. Studenten werken zo 
aan activiteiten en producten die direct inzetbaar zijn 
in de praktijk. De samenwerking levert studenten een 
waardevolle kennismaking met de praktijk op en de 
laatste ontwikkelingen binnen het werkveld. Tegelijkertijd 
blijven ook docenten op deze manier up-to-date rond de 
ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Een voordeel voor 
bedrijven is dat zij op de hoogte blijven van de na- en 
bijscholingsmogelijkheden voor hun werknemers. Bedrijven 
zijn dan ook positief over deze samenwerking met het 
onderwijs en de inbreng in het curriculum.

In de bijlagen staat voor alle maatregelen uit de 
Kwaliteitsagenda overzichtelijk weergegeven hoe 
deze aansluiten op een of meerdere van de landelijke 
speerpunten. De voortgang op de maatregelen 
wordt hierin volgens het verantwoordingsformat van 
de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO geduid. De 
verantwoording van de middelen is opgenomen in 
Hoofdstuk	7,	Financiën.

1.7 Kwaliteitszorg
Werken aan kwaliteit is een belangrijk thema bij ROC TOP. 
Alleen met goede kwaliteitszorg en een kwaliteitscultuur 
kan ROC TOP op een structurele en cyclische wijze werken 
aan haar ambities. Daarom is ook in 2019 veel aandacht 
besteed aan continue verbetering. Onderdeel daarvan  
is	het	efficiënter	organiseren	van	de	processen	binnen	 

ROC TOP met behulp van Lean. In 2018 is daarmee  
gestart met de processen van aanmelden tot plaatsen 
en het plannen en roosteren van onderwijs. Ook zijn 
er een aantal kleinere processen aangepakt, zoals de 
voorbereiding en verantwoording van bekostigingsdossiers 
en het smoelenboek van studenten. Er is een Expertise 
Centrum Continu Verbeteren (ECCV) ingericht. In 2019 is 
onder meer het proces rond examinering opgepakt  
en zijn meer medewerkers getraind en opgeleid in de  
Lean-filosofie.

Op het gebied van Kwaliteitscultuur heeft ROC TOP 
gebruikgemaakt van de mogelijkheid van Stichting 
Kwaliteitsnetwerk MBO om een intern onderzoek naar 
een eigen vraagstuk uit te voeren. Dit met inzet van het 
Dialoogmodel en een externe onderzoekscommissie. 
Het vraagstuk richtte zich op wat teams nodig hebben 
om	efficiënter	te	kunnen	zijn	in	het	vernieuwen	van	
onderwijs, binnen de ambities en context waarin zij werken. 
Het conceptrapport van het auditteam is in december 
opgesteld en wordt in 2020 omgezet in een ontwikkelplan 
met bijbehorende acties voor ROC TOP.

1.8 Profilering 
In oktober 2019 ging de vernieuwde website roctop.nl live, 
gebouwd met de laatste technologie rond vindbaarheid 
en de ‘wetten’ van Google. De website is ook het eerste 
kanaal waarop de nieuwe TOP-positionering ‘Wat heb 
jij vandaag geleerd?’ vorm krijgt. Vanuit hier start de 
doorvertaling langs alle activiteiten van ROC TOP. De 
media-inzet concentreert zich rond de Open Huizen. De 
persactiviteiten waren vooral reactief, met name op gebied 
van veiligheid onder jongeren in Amsterdam. In de media 
was er veel positieve aandacht voor studenten in de zorg 
en	het	M-jaar	bij	ROC	TOP.	Het	M-Jaar	is	een	oriëntatiejaar	
waar studenten uitgebreid kennis kunnen maken met 
verschillende beroepen en vervolgopleidingen.
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HOOFDSTUK 2

STUDENTEN
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2.1 Student centraal
ROC TOP biedt, in nauwe samenwerking met bedrijven en 
instanties, praktijkgericht mbo-onderwijs op maat. Zo kan 
elke student op een eigen manier aan de toekomst werken. 

Dit komt terug in het kleinschalige onderwijs, de 
persoonlijke aandacht en begeleiding op maat, de kwaliteit 
en de huisvesting. De studenten leren en ontwikkelen zich 
in een veilige omgeving. Docenten blijven studenten vanuit 
de praktijk uitdagen en prikkelen. Naast onderwijs kunnen 
ze bij ROC TOP ook terecht voor ondersteuningsvragen. 
Het rendement van ROC TOP voor de studenten is hoog, 
vooral gezien de vooropleiding en achtergrond van de 
studenten. 

ROC TOP biedt gelijke kansen aan jongeren om hun 
persoonlijk talent en burgerschap te ontwikkelen, door te 
stromen naar een geschikte plek op de arbeidsmarkt of een 
vervolgstudie te starten in het mbo of hbo.

STUDENTEN

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 ROC TOP wordt deze visie vertaald 
naar de praktijk. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de basisondersteuning, extra ondersteuning en 
specialistische ondersteuning. Voor de specialistische 
studentondersteuning werkt ROC TOP samen met 
het MBO-jeugdteam (jeugdadviseur, jeugdarts, 
jeugdpsycholoog), een budgetcoach en Leerplicht 
Amsterdam.

De inzet en verantwoording op Passend Onderwijs is 
opgenomen	in	Hoofdstuk	7,	Financiën.

2.2 Studentenaantallen
Hieronder staan enkele studenten-kengetallen van het 
verslagjaar 2019:
• ROC TOP heeft op 1 oktober 2019 3.843 bekostigde 

studenten (peildatum 31 december 2019). Dit komt neer 
op 3.343 gewogen studenten. Een jaar eerder waren 
dit 4.015 bekostigde studenten (in het jaarverslag 2018 
zijn 4.026 bekostigde studenten gerapporteerd, na de 
publicatie van dit jaarverslag zijn naar aanleiding van de 
accountantscontrole op de bekostiging nog 11 studenten 
uit de bekostiging gehaald), 3.586 na toepassing van de 
weging. Er vond een verschuiving plaats van BOL naar 
BBL, richting de landelijke trend.

• ROC TOP biedt 24 beroepsopleidingen en 74 
kwalificatiedossiers	in	2019.

• Net als in 2018-2019 is mbo-Verpleegkundige de 
grootste opleiding, nu met 562 studenten. 

• De opleiding Doktersassistent is door de Keuzegids mbo 
voor de zevende keer op rij beloond met het predicaat 
‘top-opleiding’. Met de opleidingsgroep Verkoop, waar 
de opleidingen ‘Verkoop’ en ‘Advies en leiding in de 
verkoop’ onder vallen, scoorde ROC TOP samen met 
Landstede de hoogste landelijke resultaten. 

Bron: Benchmark MBO 2018, 
bouwsteen studiesucces,  

overzicht 18 (landelijk van MBO-raad).

87,6%

Klaar voor de 
arbeidsmarkt van 
morgen

Kwalificatiewinst gediplomeerde schoolverlaters  
2017-2018 van alle mbo-instellingen. Kwalificatiewinst 
toont het verschil tussen het behaalde niveau in het mbo 
en het niveau van vooropleiding in het vo. (Onderstaand 
diagram is gebaseerd op de Benchmark mbo 2018, 
bouwsteen studiesucces. De cijfers over 2018-2019 
verschijnen naar verwachting in juni 2020). 
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• In 2019 zijn 1.470 diploma’s uitgereikt. Een jaar daarvoor 
waren dit er 1.613 en in 2017 1.453. (In het jaarverslag 
2018 is 1.605 gerapporteerd. Hier is een correctie op 
gekomen met 7 studenten).

• 764 studenten vertrokken in 2018-2019 zonder  
diploma. Dit is 19% van de per 1 oktober 2018 
bekostigde studenten. In 2017-2018 vertrokken 872 
studenten zonder diploma. (In het jaarverslag 2018 is 871 
gerapporteerd. Hier is een correctie op gekomen met 1 
student). Het aandeel ongediplomeerde uitstroom lag 
toen met 20% iets hoger.

• Het jaarresultaat kwam, gemiddeld voor alle niveaus 
samen, in 2018-2019 uit op 66%. Dat is 1 procentpunt 
hoger dan in 2017-2018.  
Het diplomaresultaat is met 67% in 2018-2019 2 
procentpunt hoger uitgevallen. Ook het startersresultaat 
viel gunstiger uit (77% t.o.v. 75%). 

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

Vergeleken met 2017-2018 zijn het jaar- en 
diplomaresultaat in 2018-2019 verbeterd. Uitzondering 
hierop vormen de niveau-4-opleidingen die juist een 
afname op deze indicatoren laten zien. Het startersresultaat 
is ten opzichte van 2017-2018 op niveau 1 en 3 fors 
gestegen. Dit ligt in lijn met een mooie daling van de 
ongediplomeerde uitstroom op deze niveaus. 

Op niveau 4 is er een daling van het startersresultaat te 
zien. Logischerwijs zijn de ongediplomeerde uitstroom 
en het VSV-aandeel hier verder toegenomen. Momenteel 
zijn de VSV-cijfers over 2018-2019 nog gebaseerd op de 
meer voorbarige maandbestanden zoals aangeleverd 
vanuit DUO, omdat OCW deze cijfers nog niet heeft 
gecommuniceerd. De ervaring leert dat deze cijfers 
uiteindelijk nog een gunstige correctie ondergaan. De 
VSV-cijfers	over	de	jaren	daarvoor	zijn	definitiever	van	
aard. Er tekent zich voor niveau 1 en 3 al een positieve 
ontwikkeling af. Met niveau 1 zal ROC TOP – voor het 
tweede jaar op rij – onder het landelijke maximum 
eindigen.

“ ROC TOP wil dat studenten 
niet alleen een diploma halen, 
maar zich ook ontwikkelen als 
mens en wereldburger. Elke 
student met eigen talent, 
altijd persoonlijke aandacht 
en begeleiding op maat.”
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HOOFDSTUK 3

MEDEWERKERS 

SOCIAAL JAARVERSLAG
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3.1 TOPFIT
ROC TOP heeft een nieuwe strategische koers ingezet  
met de blik gericht op de toekomst. Voor de (door)
ontwikkeling van personeel & organisatie is een meerjarig 
programma getiteld ‘TOPFIT’ gestart. Doel is een 
transformatie vanuit het ‘hier en nu’ naar een  
organisatie waar: 
• medewerkers plezier hebben in hun werk en  

betrokken zijn;
• leren, ontwikkelen en professionaliseren elke dag 

plaatsvindt, samen en individueel;
• persoonlijk leiderschap in het DNA van elke  

medewerker zit;
• iedere medewerker op zijn of haar kwaliteiten en 

expertise wordt ingezet.

Aan de hand van de vier bouwstenen leiderschap, teams in 
ontwikkeling, medewerkers in beweging en een plezierige 
werk- en leeromgeving is een ontwikkelagenda opgesteld. 
Deze richt zich op de versterking van de campussen. 
Onderdeel van deze agenda is het werkdrukplan.

In 2019 ging een leiderschapstraject van start voor  
de top van TOP, dat doorloopt in 2020. Dit traject  
bestaat uit plenaire dagen en tussentijdse 
intervisiebijeenkomsten. Naast teamontwikkeling, gericht 
op het versterken van de kwaliteitscultuur en het vergroten 
van de taakvolwassenheid van teams, is persoonlijk 
leiderschap een belangrijk thema.

Op het gebied van teamontwikkeling vond scholing of 
training plaats over kwaliteitscultuur en teamrollen. Ook 
waren er intervisiebijeenkomsten. Op de campus Start is 
met teamscans de basis gelegd voor de doorontwikkeling 
van de teams. De teams op de campus Health & Sport 
zijn aan de slag gegaan om gezamenlijke doelen af 
te spreken rond de onderwijsvernieuwing. Hiervoor 
maakten zij gebruik van de Open Space Technology, die 
ruimte	biedt	aan	nieuwe	ideeën	en	een	democratische	
besluitvorming. Op de campus Events & Hospitality zijn 

MEDEWERKERS – SOCIAAL JAARVERSLAG

trainingen uitgevoerd op kwaliteitscultuur, en verdieping op 
21st Century Skills (BFFS) en op de onderwijsvernieuwing 
Personage herkenning (HTC). Ook wordt structureel 
intervisie ingezet.

3.2 Personele bezetting
Jaarlijks wordt de beschikbare formatie voor ROC TOP 
in de begroting vastgesteld en wordt de verdeling 
vastgelegd in een formatieplan. Voor de vaststelling en 
toedeling van formatie voor Onderwijzend Personeel is 
een ‘kader formatie en inzet OP’ beschikbaar. Dit geeft de 
onderwijsteams inzicht in de uitgangspunten en het proces 
van formatieverdeling. Ook biedt het een raamwerk voor 
de werkverdeling binnen de teams.

De gemiddelde bezetting in 2019 is lager dan in 
voorgaande jaren en was voorzien in de reorganisatie met 
krimp die in 2018 plaatsvond.

2019 2018 2017

365 389 435

Personele bezetting in fte

Leren, ontwikkelen en 
professionaliseren met 
plezier in je werk

Functiecategorieën
Voor de formatieverdeling per functiecategorie2 is een 
kader vastgesteld van 82% voor het onderwijs en 18% voor 
management en centrale stafdiensten. 

In de onderstaande afbeelding is de verhouding tussen 
de	verschillende	functiecategorieën	weergegeven	op	
peildatum 31 december 2019. In vergelijking met eind 
2018 is het aandeel onderwijzend personeel met 1% 
afgenomen, net als het aandeel CvB en management. Het 
aandeel OBP indirect steeg in totaal met 2%. Het aandeel 
OBP direct bleef gelijk ten opzichte van 2018. Dat leidt 
tot een verhouding 80% voor het onderwijs en 20% voor 
management en centrale stafdiensten. 
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2019 2018 2017

Vast 273,78 
(77%)

302,10 
(86%)

367,26 
(82%)

Flexibel 82,00 
(23%)

49,62 
(14%)

60,33 
(18%)

2019 2018 2017

Man 153 
(35%)

155 
(37%)

192 
(37%)

Vrouw 279 
(65%)

264 
(63%)

324 
(63%)

Vaste en flexibele contracten in fte’s per  
31 december 2019

Aantallen man en vrouw per 31 december 2019

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

60 - 70

OBP direct

OBP indirect

32%

18%

27%

17%
6%

Leeftijdscategorieën
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers op 31 
december 2019 is 46 jaar, net als in 2018. 
De verwachte uitstroom van medewerkers die de komende 
vijf jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken is 11,5%. 

Vrouwen en mannen
De verhouding tussen het aantal vrouwen en mannen is iets 
gewijzigd ten opzichte van 2018.

67%

13%

18%

2%

CVB en 
Management

OP

OBP direct

OBP indirect

Flexibele schil
ROC	TOP	streeft	naar	een	flexibele	personele	
schil van gemiddeld 15% om groei en krimp in de 
studentenaantallen te kunnen opvangen. Eind 2019 ligt  
het	percentage	flexibele	contracten	hoger	dan	 
het streefcijfer. Dit komt doordat een groot aantal 
openstaande vacatures in 2019 is opgevuld, waarbij het 
eerste jaar van het dienstverband tijdelijk is met uitzicht  
op vast bij goed functioneren. Bovendien heeft ROC TOP 
een aantal medewerkers met een tijdelijk contract 
waarmee scholingsafspraken zijn gemaakt. Doel daarvan  
is de onderwijsbevoegdheid of -bekwaamheid  
te behalen.

Functiecategorieën Leeftijdscategorieën

2 OP: alle medewerkers die lesgevende activiteiten verzorgen voor de studenten. 
OBP direct: alle medewerkers die direct verbonden zijn aan de ondersteuning van het onderwijs op de campus.  
OBP indirect: alle medewerkers van de centrale stafdiensten.  
CvB en management: College van Bestuur, campusdirecteuren en hoofden centrale stafdienst.

3.3 Mobiliteit
Op 31 december 2019 is er nog sprake van 6,29 fte 
boventalligheid. Dit als gevolg van de reorganisatie met 
krimp in 2018. Met de boventallige medewerkers zijn 
afspraken gemaakt over onder meer begeleiding van 
werk naar werk, scholing en detachering. Het sociaal plan 
‘Medewerkers in Beweging’ eindigt op 31 juli 2020.
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personeelsdossier. Met de introductie van een nieuwe 
gesprekscyclus stuurt ROC TOP op een beter resultaat.

Uitstroom
Ook in 2019 zijn medewerkers met een WW- 
en/of Bovenwettelijke uitkering in een actief 
arbeidsbemiddelingstraject geplaatst. Dit zijn medewerkers 
van	wie	het	contract	niet	is	verlengd	of	beëindigd	is.	
De resultaten zijn toenemend positief: 35% van de 
uitkeringsgerechtigden heeft een nieuwe baan gevonden.

3.4 Werkomgeving en verzuim
Werkdrukplan
ROC TOP heeft met instemming van de Ondernemingsraad 
een werkdrukplan met de titel ‘Meer werkplezier, minder 
werkdruk’ vastgesteld. De oorzaken van werkdruk bij  
ROC TOP zijn op basis van onder meer twee 
werkdruksessies en de uitkomsten van het 
medewerkersonderzoek geïnventariseerd. Dat leverde het 
volgende beeld op:
In het werkdrukplan zijn vier verbeterlijnen afgesproken: 
1) optimale planning en inzet van personeel;
2) fysieke en digitale werkomgeving;
3) kracht van aandacht: erkenning, herkenning en 

waardering;
4) vraaggericht inrichten dienstverlening aan primair proces.

Inmiddels is een helder kader voor de werkverdeling 
afgesproken. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd in 
de fysieke werkomgeving. De geplande activiteiten in 
een schooljaar voor zowel onderwijs als stafdiensten zijn 
opgenomen in een gezamenlijke jaarkalender. Tussen 
onderwijs- en stafmanagement vindt afstemming over  
de dienstverlening plaats. Ook is er voorbereid op de 
inkoop	van	diensten	op	het	gebied	van	efficiënt	en	 
effectief werken.

Werkdrukplan

TAAKEISEN Werkcontext TAAKEISEN Werkinhoud REGELMOGELIJKHEDEN

Onduidelijke en/ of veranderende taak.
Processen en/ of procedures 
onduidelijk.
Wijze van werkverdeling onevenredig 
en/ of onduidelijk.
Planning & roostering niet optimaal.
Ondersteuning onderwijs niet 
vraaggericht.
Fysieke en digitale werkomgeving niet 
optimaal.

Te veel werk ten opzichte van de 
beschikbare tijd.
Te veel uiteenlopende taken.
Niet op capaciteiten ingezet worden.

Onvoldoende ruimte om zelf werk in tijd 
kunnen plannen.
Veel ad hoc werkzaamheden.
Hoeveelheid ambities niet haalbaar 
binnen tijdsbestek.
Onvoldoende participatie/ betrokken 
voelen. 
Overvolle mailbox (OBP).
Druk vanuit wet- en regelgeving: 
afhankelijkheid in keten m.b.t. 
aanleveren gegevens.

Instroom
Voor nieuwe medewerkers is in 2019 een 
verwonderingslunch georganiseerd. Deze bijeenkomst 
leverde nuttige informatie en inzichten op die weer een 
plek krijgen in het introductie- en begeleidingsprogramma 
voor nieuwe medewerkers en docenten.

9,5%
9%

47,5%
45%

43%
46%

Ruim 25% van de medewerkers nam deel aan 
ontwikkelingsgerichte of mobiliteitsbevorderende 
activiteiten. Bijvoorbeeld coaching, scholingstrajecten-
op-maat (LC, PDG), loopbaanbegeleiding en -scans. 
Daarnaast was er ook dit jaar weer een goed bezochte 
informatiebijeenkomst van het ABP, inclusief spreekuren.
Ongeveer 30% van de medewerkers had een gesprek 
over functioneren en ontwikkeling, waaronder 
beoordelingsgesprekken, die zijn vastgelegd in het 

Salarismix

Doorstroom
2019 laat een afname zien van het aantal docenten LB. 
Dit is het gevolg van maatwerktrajecten die met docenten 
zijn afgesproken voor de doorstroom naar de functie van 
docent LC. De verwachting is dat deze trend doorzet in 
2020 op basis van de afspraken die hierover per campus 
zijn gemaakt.
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Verzuim in %

Verzuim
Voor 2019 was een streefcijfer voor verzuim van 7% 
afgesproken. Het verzuimpercentage liet in de loop 
van 2019 een stijging zien ten opzichte van 2018. In 
2019 is met name bij langdurig en complex verzuim de 
verzuimbegeleiding geïntensiveerd. De eerste resultaten 
zijn te zien in de maandcijfers van het laatste kwartaal 2019 
(8,73%) ten opzichte van het 4e kwartaal 2018 (10,48%). De 
verwachting is dat deze trend zich voortzet in 2020. 

Het beïnvloeden van verzuim vraagt om een actieve rol in 
de regie. Dit geldt voor zowel de leidinggevende als de 
medewerker die verzuimt. Een Sociaal Medisch Overleg 
ondersteunt teams met een hoog verzuim hierbij. In dit 
overleg worden de analyse gedeeld en de aanpak bepaald. 
Naast de arbodienstverlening wordt ingezet op het inkopen 
van	diensten	die	zich	specifiek	richten	op	vitaliteit.

VVP = voortschrijdend verzuimpercentage over periode van 12 maanden

“ ROC TOP bouwt continu 
aan leiderschap, de 
teams en mobiliteit van 
medewerkers. Vanuit 
een plezierige werk- 
en leeromgeving waar 
persoonlijke ontwikkeling 
centraal staat.”
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HOOFDSTUK 4

INNOVATIEF ONDERWIJS 
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4.1 Onderwijsvernieuwing
ROC TOP wil onderwijs bieden 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. Om ROC TOP-studenten deze 
vaardigheden te helpen ontwikkelen is het programma 
‘Onderwijsvernieuwing’ gestart. Studenten geven zo 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). 

In 2018 startte een pilot op de campus Events & 
Hospitality voor eerstejaars studenten. Deze pilot is in 2019 
afgerond	en	geëvalueerd.	De	evaluatie	liet	de	voordelen	
en successen van de verandering zien. Ook bracht het 
verbeterpunten aan het licht die worden gedeeld met 
de andere campussen. In 2019 zijn alle campussen 
begonnen met het schrijven van modules. Verder zijn de 
voorbereidingen getroffen om leerpleinen in te richten of 
varianten te bedenken op de onderliggende gedachte van 
het onbewust leren en het leren in een sociale context. De 
digitale leerwerkomgeving is ontwikkeld en opgeleverd.

Ook voor het onderwijzend personeel heeft de 
onderwijsvernieuwing gevolgen. Zij zijn, vaak in 
samenwerking met collega’s, hun lesstof geïntegreerd gaan 
aanbieden. De rol van coach is daarbij steeds belangrijker 
geworden. Om deze verandering te ondersteunen, is 
in 2019 een interne leerwerkomgeving voor docenten 
en ondersteunend personeel ontwikkeld: het Platform 
Onderwijsvernieuwing. Die bestaat uit een digitale 
omgeving met formats, voorbeelden en leermiddelen, 
uit een kennisnetwerk om opgedane ervaringen te delen, 
kennissessies en trainingen.

4.2 MBO-Agenda
Met de Amsterdamse MBO-Agenda 2019-2023 investeert 
de gemeente in een toekomstbestendig mbo en een 
optimale schoolloopbaan voor mbo-studenten. Het meest 
omvangrijke project voor ROC TOP is het programma rond 
de onderwijsvernieuwing. Een ander mooi voorbeeld van 
een projectplan dat wordt uitgevoerd met subsidie uit deze 
MBO-Agenda is het ‘M-jaar’. Hierin krijgen eerstejaars 
studenten die van vmbo-t en havo/vwo komen de kans om 
een jaar lang uitgebreid kennis te maken met beroepen en 
vervolgopleidingen. Zo kunnen zij de juiste keuze voor een 
opleiding maken.

Ook zijn verschillende (individuele) beurzen ingezet voor de 
professionalisering van teams en docenten. 

De in 2018 vanuit de MBO-Agenda aangevraagde 
subsidies zijn in 2019 door de onderwijsteams verder 
uitgevoerd en inhoudelijk op resultaten verantwoord naar 
de gemeente Amsterdam. Voor het schooljaar 2019-2020 
zijn nieuwe projecten en teambeurzen ingediend. Deze zijn 
voor een deel in 2019 uitgevoerd en lopen door in 2020. 

Toekomstbestendig 
onderwijs

INNOVATIEF ONDERWIJS

“ Met het programma 
‘Onderwijsvernieuwing’ past 
ROC TOP het onderwijs aan 
op de laatste ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt. 
Studenten geven hierin zélf 
vorm aan hun leertraject en 
ontwikkelen hun talenten in 
de praktijk.”
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HOOFDSTUK 5

WERKVELD
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5.1 Samenwerking en co-creatie
ROC TOP ziet praktijkleren als een cruciaal onderdeel van 
haar onderwijs en richt zich op co-creatie en coproductie. 
Dit vanuit een visie op opleiden en beroepspraktijkvorming, 
maar ook met het oog op de veranderingen op de 
arbeidsmarkt. Daarbij zijn werkveld en onderwijsinstelling 
samen verantwoordelijk voor de opleiding. Voor een 
duurzame positionering van ROC TOP is het noodzakelijk 
om nieuwe samenwerkingsvormen en -mogelijkheden te 
verkennen en vorm te geven. 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 2019 is de samenwerking 
met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 
weer verder versterkt. Voorbeelden daarvan zijn de 
dagbesteding voor ouderen van Amstelring/Vreugdenhof 
bij Health & Sport en Reis met je Hart als leerwerkbedrijf 
bij Events & Hospitality. Campus Business leidt op in 
samenwerking	met	een	aantal	financiële	instellingen

Vanuit verschillende campussen zijn er in 2019 
bijeenkomsten en contacten geweest met het werkveld, 
onder andere ter voorbereiding van RIF-aanvragen. Bij 
E&H zijn De Waag en twee hotels als nieuwe partners 
aangesloten bij het Centrum Innovatief Vakmanschap  
(CIV) NDSM. 

Ook is er in 2019 een projectplan ingediend voor het 
starten van een toeristisch informatiepunt op het NDSM-
terrein.

Samenwerking met ROC van Amsterdam
Eind 2019 hebben ROC TOP en ROC van Amsterdam 
een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee 

WERKVELD

is overeenstemming bereikt over het mbo-aanbod 
in Amsterdam. In lijn met het eerdere advies van de 
Commissie Macrodoelmatigheid MBO biedt het ROC 
van Amsterdam aan ROC TOP de ruimte om de facilitaire 
opleidingen verder te ontwikkelen. Dit betekent dat MBO 
College Centrum (ROCvA) geleidelijk gaat stoppen met 
deze opleidingen. 

Beide besturen hebben deze zorgvuldige keuze gemaakt 
in de overtuiging dat hiermee een verbetering van de 
doelmatigheid van het mbo in Amsterdam wordt bereikt. 

5.2 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.

Opleidingsschool De Dam
De door de NVAO geaccrediteerde opleidingsschool de 
Dam realiseerde in schooljaar 2018-2019 op 21 scholen 
(mbo, vmbo, havo, vwo en gymnasium) leerwerkplekken. 
Dit voor eerste- en tweedegraads studenten die een 
opleiding volgen op een van de vier aangesloten instituten: 
Inholland, de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije 
Universiteit en de Breitneracademie. Binnen ROC TOP  
zijn in schooljaar 2019-2020 5 LIO’s gestart bij de 
campussen H&S, Business en E&H. Binnen de Dam 
gaat het om wederkerig leren: studenten en docenten 
van de instituten en scholen leren van én met elkaar. 
Werkplekbegeleiders namen deel aan de cursussen die de 

ROC TOP bouwt mee 
aan een slimme en 
duurzame metropool 
van de toekomst.
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Dam in samenwerking met de instituten organiseert.  
In het schoolopleidersoverleg delen collega’s hun 
ervaringen. In professionele leergemeenschappen 
werken zij aan de ontwikkeling van de kwaliteit van 
studentbegeleiding en tegelijkertijd aan de deskundigheid 
van docenten.

5.3 Duurzaamheid
In 2019 maakte ROC TOP deel uit van verschillende 
duurzaamheidsinitiatieven binnen het mbo:

Regionaal Skillsakkoord
Ruim 90 partijen, waaronder ROC TOP, ondertekenden 
begin 2019 het Regionaal Skillsakkoord. Daarmee 
ondersteunen zij de beweging richting een meer op skills 
georiënteerde	arbeidsmarkt	waarin	een	leven	 
lang ontwikkelen centraal staat en wordt gewerkt aan 
duurzame inzetbaarheid. Alle partijen spannen zich 
gezamenlijk in voor een wendbare arbeidsmarkt in de 
Metropoolregio Amsterdam. Iedere organisatie is daarbij 
verantwoordelijk voor de eigen innovatiedeal die daaraan 
bijdraagt.

Manifest Circulair en Onderwijs 
In 2019 hebben 15 onderwijsinstellingen uit de 
Metropoolregio Amsterdam samen met de Amsterdam 
Economic Board een Manifest Circulair en Onderwijs 
ondertekend. Doel van het manifest is de urgentie van 
circulaire economie in het onderwijs te onderstrepen en 
afspraken te maken over een stevige verankering in het 
onderwijs van het circulaire gedachtegoed en de circulaire 
skills.

Symposium duurzaamheid in het MBO 
Eind 2019 organiseerden studenten van ROC TOP samen 
met Leren voor Morgen en Duurzaam MBO het Symposium 
‘Duurzaamheid in het MBO, The art of green thinking’. Het 
symposium werd zeer goed bezocht door deelnemers van 
verschillende instanties en scholen uit het hele land.

“ Praktijkleren is een cruciaal 
onderdeel van ROC 
TOP onderwijs. Door 
samenwerking met het lokale 
bedrijfsleven krijgt elke 
student het beste platform 
voor de ontwikkeling van 
zijn of haar talent en sluiten 
vaardigheden goed aan op de 
arbeidsmarkt van morgen.”
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HOOFDSTUK 6

BASIS OP ORDE 
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6.1 Examinering 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 zijn onder 
verantwoordelijkheid van de centrale examencommissie 
van ROC TOP ongeveer 27.000 examens afgenomen 
en 1.473 diploma’s afgegeven. Het aantal aanvragen en 
toekenningen van vrijstellingen (vooral voor taalexamens) is 
verdubbeld tot 569. 

De examencommissie heeft voornamelijk ingezet 
op de verdere professionalisering van de uitvoering 
van de wettelijke taken. Het verbeteren van het 
diplomeringsproces had als resultaat dat er nu tot 
op creboniveau informatie over de kwaliteit van 
examendossiers beschikbaar is. De commissie heeft 
meer zicht op de dossierkwaliteit, wat betere sturing 
op kwaliteit mogelijk maakt. De uitvoering van de 
wettelijke taken gebeurde zorgvuldig en volgens de 
richtlijnen. Er zijn tijdens het schooljaar 22 meldingen van 
onregelmatigheden behandeld, waaronder 10 klachten. 
Het aantal klachten is gelijk gebleven ten opzichte van 
het voorgaande schooljaar, maar het aantal incidenten 
ligt hoger. Dit is vooral het gevolg van de verhuizingen 
vanwege de campusvorming.

De dialoog tussen examencommissie en de 
onderwijsteams, onmisbaar voor een duurzame verbetering 
van examenkwaliteit, is goed op gang gekomen. Het 
toewijzen van de taak van teamexpert examinering binnen 
ieder team bleek van groot belang. 

De examencommissie bespreekt de stand van zaken 
rond de examenkwaliteit in de periodegesprekken met 
het College van Bestuur. Zicht en grip op de afname en 
beoordeling, op het gebruik van exameninstrumenten en 
op de deskundigheid van assessoren zijn over het geheel 
genomen verbeterd ten opzichte van vorig jaar. 

De examenkwaliteit heeft de volle aandacht van 
ROC TOP. De Examencommissie heeft de deskundigheid 
van assessoren en de afname en beoordeling van 
beroepsexamens als belangrijkste aandachtspunten 
aangewezen. 

6.2 Inspectiezaken
Begin en eind 2019 sprak ROC TOP in het reguliere overleg 
met de onderwijsinspectie over de studentenaantallen, 
onderwijsresultaten en de meerjarenbegroting. Eind 2019 
is dit gesprek gecombineerd met het bestuursgesprek 

BASIS OP ORDE 

naar aanleiding van de jaarlijkse monitor. Op basis 
van het bestuursgesprek wordt bepaald of aanvullend 
kwaliteitsonderzoek bij een of meerdere opleidingen wordt 
uitgevoerd.

Bij de opleidingen Beveiliger en Sport- en bewegingsleider 
is in 2019 heeft de onderwijsinspectie op bepaalde 
kwaliteitsaspecten en studieresultaten herstelonderzoek 
gedaan.
 
6.3 Huisvesting en facilitaire zaken
Na de campusvorming in 2018 was 2019 een relatief rustig 
jaar op het gebied van huisvesting. 
• Het manifest ‘Wat heb jij vandaag geleerd?’ is zichtbaar 

gemaakt op alle campussen bij uitgangen of op centrale 
plekken. De oude huisstijl is overal op de campussen 
vervangen door de nieuwe.

• De kantines bieden voortaan een gezonder aanbod 
aan voeding en drank, volgens de nieuwe richtlijnen 
‘Gezondere Kantines’ van het Voedingscentrum. De 
kantine van de campus Events & Hospitality heeft in 
2019 de gouden schaal bemachtigd: het aanbod bestaat 
voor ongeveer 80% uit betere of gezondere keuzes. 
De frisdrankautomaten bieden hier zelfs 100 % betere 
keuzes. 

• Vanwege groei van het aantal studenten De 
Amsterdamse Plus op locatie Javaplantsoen 
heeft verhuurder Gemeentelijk Vastgoed een 
uitbreidingsmogelijkheid aangeboden van 170 m2. 

• De CCB Groep heeft het bestand aan BHV’ers 
in kaart gebracht. Deze medewerkers worden 
regelmatig uitgenodigd voor een herhalingstraining 
‘ontruimingsoefeningen met opgeleide BHV’ers’. 

• In samenwerking met de Gemeente en TOPSPORT 
is gekeken naar de mogelijkheid om in de toekomst 
lesprogramma’s en sportactiviteiten in Sporthallen Zuid 
onder te brengen.

Blijven verbeteren
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 M2 BVO  

 2020 2019 Verschil

Campus Health & Sport

De Klencke 4 6766 6766 0

Burgerweeshuispad 54 686 686 0

Campus Start

Duinluststraat 20 440 440 0

Javaplantsoen 19* 773 603 170

Bos en Lommerplein 156-I 920 920 0

Wibautstraat 135 1673 1673 0

Campus Events & Hospitality

NDSM-straat** 4369 4200 169

Strekkerweg 51 150 150 0

Campus Business

Vlaardingenlaan 15 4485 4485 0

Totaal 20262 19923 339

*) Op locatie Javaplantsoen is een deel van de 2e etage in gebruik genomen
**) Het aantal m2 voor de NDSM is na herberekening uit hoger uitgevallen dan eerder gerapporteerd

De vierkante meters huisvesting in relatie tot het aantal (gewogen) studenten is in de volgende tabel weergegeven:

*) Aantal gewogen studenten is exclusief de studenten uit Almere. Zij zijn gehuisvest bij ROC van Flevoland.

Omschrijving okt-15 okt-16 okt-17 okt-18 okt-19

m2 BVO 33.487 26.340 26.240 19.923 20.262

aantal gewogen studenten 3941 4077 3980 3354* 3275*

m2/student 8,5 6,5 6,6 5,9 6,2

Locaties en omvang

De vierkante meters huisvesting

De huisvestingsportefeuille van ROC TOP bestaat momenteel volledig uit locaties die worden gehuurd. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van deze locaties en de omvang:
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6.4 ICT
Op het gebied van automatisering en digitalisering zijn in 
2019 de volgende projecten afgerond:
• Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO)  

Na de Europese aanbesteding van 2018 is in 
2019 in samenwerking met een nieuwe partner via 
een scrumtraject een medewerkersportaal, een 
studentenportaal en een digitaal samenwerkingsplatform 
(de DLWO) ontwikkeld. Dit is onderdeel van het 
programma Onderwijsvernieuwing.

• De Nieuwe werkplek (ook wel ‘het mobiel cloudwerken’ 
genoemd)  
In 2019 is door het infrastructuurbeheerteam aan 
alle medewerkers een laptop beschikbaar gesteld en 
zijn alle bestanden en applicaties in de Azure-cloud 
geplaatst. Ook dit is onderdeel van het programma 
Onderwijsvernieuwing.

• AFAS FIN  
Na de implementatie van AFAS HR is in 2019 ook de 
omzetting	van	het	financiële	systeem	Exact	naar	AFAS	
FIN gerealiseerd.

• Moderniseren koppelingen in het kader van IAM 
(Identity Access Management):
- AFAS HR systeem -> IAM voor medewerkers 
- SIS KRD -> IAM voor studenten 

 Het on- en offboarden van medewerkers en studenten 
is nu maximaal geautomatiseerd ingericht. Wanneer 
een medewerker in AFAS HR wordt ingevoerd of een 
student in KRD, wordt automatisch een ROCTOP - 
account inclusief mailadres en benodigde autorisaties 
aangemaakt. Bij uitschrijving lopen account en 
autorisaties vanzelf af.

De volgende projecten en programma’s waren actief in 
2019 en lopen door in 2020:
• Programma Onderwijsvernieuwing.
• Project SIS OSIRIS.

 Sinds 2018 maakt ROC TOP deel uit van een  
landelijk samenwerkingsverband met 8 andere  
mbo-instellingen. Voor het nieuwe 
studentinformatiesysteem (SIS) is OSIRIS geselecteerd. 
In	2019	is	gewerkt	aan	de	definities	en	specificaties	voor	
het systeem en een mbo-proof inrichting. Met centrale 
capaciteit wordt het SIS getest. Elke mbo-instelling 
bereidt met een interne projectorganisatie de lokale 
implementatie van OSIRIS voor. ROC TOP gaat het 
nieuwe SIS naar verwachting in 2020 in gebruik  
nemen. Dit vervangt de huidige systemen KRD en 
Trajectplanner.

6.5 Informatiebeveiliging en privacy 
Informatiebeveiliging en privacy (IBP) vraagt om constante 
aandacht en alertheid. ROC TOP heeft hiervoor een 
Functionaris Gegevensbescherming en een Information 
Security	Officer	(ISO)	aangesteld.	In	2019	leverde	dit	onder	
meer de volgende resultaten op:
• De regeling ‘Verantwoord incidenten melden’ is 

vastgesteld en gepubliceerd.
• De integriteitscode voor ICT-functionarissen is 

vastgesteld en gepubliceerd. Alle functionarissen hebben 
deze ondertekend.

• Er heeft een eerste DPIA heeft plaatsgevonden op 
het HRM-systeem, waarbij ook aandacht was voor het 
bijbehorende dataregister. 

• ROC TOP is aangesloten bij de landelijke mbo-netwerken 
IBP, om ervaringen uit te wisselen en dreigingen eerder 
te signaleren. 

• ROC TOP nam deel aan de mbo-Benchmark IBP. Hierin 
worden de Informatiebeveiliging, Privacy en Examinering 
per mbo-instelling beoordeeld. De resultaten van  
ROC TOP zijn van 2017 tot 2019 gestegen van 2,2 naar 
2,5 op een 5-puntschaal. Hiermee zit ROC TOP op het 
landelijke gemiddelde.

“ Alleen met goede kwaliteitszorg én een 
kwaliteitscultuur kan ROC TOP op structurele wijze 
werken aan haar ambities. Daarom is ook in 2019 
veel aandacht besteed aan continue verbetering, 
vernieuwing en het op orde brengen van de basis.”
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6.6 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.

Ombudsman
In 2019 heeft de Ombudsman in totaal 19 klachten 
en meldingen ontvangen. Daarvan kwamen er 3 van 
medewerkers: 2 klachten en 1 adviesvraag. De overige 16 
kwamen van studenten, waarvan 1 klacht namens een klas 
werd ingediend en 1 klacht via het loket Klachtenkompas 
is gemeld. De klachten van studenten gingen met name 
over uitschrijving, beoordeling, en organisatie & planning. 
Bij uitschrijving komt het terugvragen van schoolgeld 
vaker voor. Een verbeterpunt is de communicatie rondom 
uitschrijving, zoals het aankondigen van de uitschrijving, 
de datum van uitschrijving en informatie over de eigen 
verantwoordelijkheid richting DUO en de OV-kaart.

Vertrouwenspersoon
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 2019 zijn er 9 kwesties aan de externe 
vertrouwenspersonen voorgelegd. Ook is er een keer 
collegiaal advies gevraagd. De meldingen gingen over 
arbeidsomstandigheden/ werkdruk, pesten/ intimidatie 
en communicatie/ bejegening. Het overgrote deel is 
afgehandeld met een gesprek, met de vertrouwenspersoon 
en/ of de leidinggevende. In 1 geval is de melder 
doorverwezen.

6.7 Risicomanagement
Risicomanagement is een continu proces dat risico’s 
rond de doelstellingen in kaart brengt en beoordeelt en 
beheers-	of	bijsturingsmaatregelen	definieert.	ROC	TOP	
onderkent het belang van het uitvoeren van risicoanalyses 
op haar activiteiten. Een effectieve bedrijfsvoering 
en een goede beheersing van risico’s zijn namelijk 
noodzakelijke randvoorwaarden om de doelstellingen 
te bereiken. Risicomanagement gaat naast de stand van 
zaken binnen de eigen instelling en menselijk handelen, 

ook over de maatschappelijke en externe omgeving. De 
nadruk bij risicomanagement 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. Daarnaast 
wil ROC TOP met een goed systeem van kwaliteitszorg 
en het investeren in kennis en vaardigheden bij de 
medewerkers de risico’s ‘aan de voorkant’ minimaliseren. 

ROC TOP hanteert de volgende uitgangspunten:
bestuur, directeuren en managers zijn primair 
verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie en 
afgeleide doelstellingen. Als lijnmanagement van de 
diverse	organisatieonderdelen	identificeren	zij	de	risico’s	
binnen hun processen als eerste. 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. 

De stafafdelingen ondersteunen het lijnmanagement 
hierbij. Zij coördineren, monitoren en ondersteunen op het 
gebied van risicomanagement, door onder andere advies 
en businesscontrol. 

Verder is er de interne auditfunctie op de bekostiging, en 
onderwijs- en examenkwaliteit. Dit om extra zekerheid te 
krijgen over de kwaliteit van sturing en beheersing.

ROC TOP ziet ‘good governance’ als een belangrijke 
basis onder risicomanagement. Bestuur, directeuren en 
managers zijn primair verantwoordelijk voor het managen 
van risico’s. Cruciaal daarbij is dat er ruimte is voor een 
open dialoog, waarbij ook tegenspraak en ongemakkelijke 
informatie gedeeld worden. 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 in de teams 
en met het bestuur te stimuleren zijn het jaarplan en de 
rapportages daarover binnen de planning- en control 
cyclus. Risicomanagement is onderdeel van deze planning- 
en controlcyclus.

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.
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HOOFDSTUK 7

FINANCIËN



34ROC TOP | Jaarverslag 2019

7.1 Financieel resultaat 2019 
Het exploitatieresultaat bedraagt uiteindelijk circa € 40K 
positief (begroot € 0,5 miljoen negatief). Dit is circa € 0,5 
miljoen positiever dan waarmee in de begroting rekening 
is gehouden. Het saldo van hoger uitgevallen baten (in 
totaal € 1,2 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 € 100K lager uitgevallen 
dan begroot. Dit bestaat voornamelijk uit de volgende 
componenten:

FINANCIËN

Lasten
Personeelskosten
Per saldo vallen de personeelskosten circa € 1,3 miljoen 
hoger uit dan geraamd. Dit heeft verschillende oorzaken:

Bedrag

€625k – Vanwege overheveling van een deel van 
de kwaliteitsagenda naar 2020 (hierdoor 
zijn er ook minder kosten)

€132k + Vanwege een hogere beschikking voor de 
salarismix

€250k + Vanwege compensatie van de eenmalige 
uitkering voor personeel (hierdoor zijn er 
ook hogere kosten)

€100k + Niet begrote en voorzienbare  
prestatievergoeding VSV

Bedrag

€600k + Niet uitgegeven kosten kwaliteitsagenda 
(doorgeschoven naar 2020 en ook nave-
nant lagere opbrengsten)

€190k + Vrijval reorganisatievoorziening

€135k + Minder kosten regulier personeel vanwege 
de afname van het aantal studenten

Bedrag

€250k – Eenmalige uitkering aan personeel  
(volledig gecompenseerd door hogere 
rijksvergoeding)

€420k – Extra inzet voor personeelsubsidies ge-
meente Amsterdam (compensatie door 
hogere bijdragen)

€235k – Kosten boventallig personeel als uitvloeisel 
van de reorganisatie

€600k – Door inhuur op cruciale (management)
functies en inhuur expertise

€150k – Werving en selectie voor lastig in te vullen 
vacatures

€570k – Meerkosten personele voorzieningen  
(met name transitievergoedingen,  
reorganisatievoorziening en WW/BWW)

Gemeentelijke bijdragen
De gemeentelijke bijdrage valt uiteindelijk ruim € 538K 
hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met een 
inhaalslag voor projectplannen uit het verleden, een hogere 
toekenning voor plannen uit het schooljaar 2018-2019 en 
een fors hogere subsidie voor de 1:12-middelen. Hier staat 
echter een vergelijkbaar bedrag aan extra kosten tegenover 
(personeelskosten en overige lasten) zodat dit feitelijk 
budgettair neutraal is.

Cursusgelden
Door een stijging van het aantal deelnemers dat een BBL-
opleiding volgt, is een meeropbrengst op de college- en 
cursusgelden gerealiseerd van € 171K.

Overige baten
De overige baten vallen uiteindelijk circa € 580K hoger 
uit dan begroot. Voor circa € 200K wordt dit veroorzaakt 
door hogere opbrengsten aan detacheringen en 
contractonderwijs (ook hogere kosten). Daarnaast is een 
extra bijdrage verkregen van circa € 280K van het ROC 
van Amsterdam/ROC van Flevoland als voortvloeisel uit 
de samenwerkingsovereenkomst. Voor de rest bestaat het 
bedrag aan diverse kleinere meevallers over de gehele linie.

Hiertegenover staat:

Per saldo telt dit op tot € 1,3 miljoen meer, waarvan een 
deel budgettair neutraal.

Afschrijvingen
De afschrijvingskosten vallen circa € 0,5 miljoen lager uit 
dan begroot. Voor € 0,2 miljoen wordt dit veroorzaakt 
door een te hoge raming (de doorwerking is verwerkt in 
de begroting 2020 e.v.). Daarnaast zijn de investeringen 
achtergebleven waardoor een incidentele meevaller op de 
begroting is ontstaan.

Huisvesting
De huisvestingslasten zijn uiteindelijk circa € 0,275 miljoen 
lager dan begroot. Dit is vooral toe te schrijven aan de 
lagere huur en servicekosten (€ 0,2 miljoen). Daarnaast is er 
sprake van lagere kosten voor het schoonhouden van  
de gebouwen.
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Overige lasten/rente
De overige lasten zijn circa € 0,275 miljoen hoger dan 
geraamd. Voor een groot deel (€ 0,25 miljoen) wordt dit 
veroorzaakt door extra kosten die onlosmakelijk verbonden 
zijn met de verkregen subsidies van de gemeente 
Amsterdam (daarom is het budgettair neutraal). Daarnaast 
is er sprake van extra kosten voor examinering en 
lesmateriaal c.a. (ongeveer € 0,2 miljoen aan meerkosten). 

Hiertegenover staat dat de kosten voor de doorbetaling 
van de rijksvergoeding voor studenten die ingeschreven 
staan in Almere circa € 160K lager uitvallen vanwege de 
afname van het aantal studenten.

7.2 Financieel beleid
Inleiding
Voor het opstellen van de begroting 2020 - 2024 zijn 
uitgangspunten	gedefinieerd,	die	een	hanteerbare	set	van	
kaders en afspraken vormen. De meerjarige beleidskaders 
in deze hoofdlijnen vormen de basis voor het meerjarige 
financiële	beleid	van	ROC	TOP.	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 afgerond op 1.000 euro en 

uitgewerkt tot werkbegrotingen per budgethouder 
(campus of centrale stafdienst).

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 

stafdiensten 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 2020 is ontvangen van 
het ministerie van OCW. 

Studentenaantal 
In de vastgestelde begroting 2019 en meerjarenraming 

2019-2023 is ervan uitgegaan dat het aantal (gewogen) 
studenten zich per 1 oktober 2019 zou herstellen op het 
niveau van 1 oktober 2017 of wel circa 4.000 gewogen 
studenten. Omdat daar bij het opstellen van de begroting 
nog geen zekerheid over was, hebben we drie andere 
scenario`s uitgewerkt en doorgerekend. Deze gingen uit 
van respectievelijk gedeeltelijk herstel, geen herstel of een 
verdere daling van het aantal studenten

Er wordt nu uitgegaan van een daling van het aantal 
studenten ten opzichte van 2018. Dit betekent dat de 
begroting 2020 is gebaseerd op 3.350 gewogen studenten. 

Vanaf het jaar 2020 is verder een lichte groei van 100 
(gewogen) studenten per jaar te verwachten vanwege de 
afspraken met het ROC van Amsterdam over drie facilitaire 
opleidingen. Dit ter compensatie voor de overdracht van 
de vestiging in Almere. De effecten daarvan zijn verwerkt in 
de kosten en opbrengsten. 

Personeel 
De omvang van de personeelsformatie voor het jaar 
2020 is gebaseerd op de Kadernotitie ‘Formatie en inzet 
onderwijzend personeel 2019 – 2020. De berekening van 
het aantal fte onderwijzend personeel op basis van de 
studentenaantallen per 1 oktober 2019 is erin verwerkt.

Bij de reorganisatie in 2018 is afgesproken om de 
navolgende	verdeling	in	categorieën	te	hanteren:	

Categorie Procent

Onderwijzend Personeel 70%

Direct ondersteunend personeel 12%

Indirect ondersteunend personeel/
management/bestuur

18%

Een kanttekening: de absolute omvang van het direct en 
indirect ondersteunend personeel is door de reorganisatie 
teruggebracht naar het minimumniveau waarmee de 
organisatie nog goed functioneert. Een verdere teruggang 
in fte heeft directe gevolgen voor de bedrijfsvoering van 
de organisatie. Overigens zijn door de overdracht van de 
vestiging Almere de verhoudingscijfers wat verschoven 
ten opzichte van elkaar. Voor de volledigheid en ter 
informatie zijn die onderstaand weergegeven in de cijfers 
zoals die zijn opgenomen in de begroting 2019. Het aantal 
fte onderwijzend personeel nam ten opzichte van 2018 
af vanwege het lagere aantal studenten en door de fors 
lagere subsidies voor projecten van de MBO-agenda van 
de gemeente Amsterdam. 
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Voor de begroting 2020 (=schooljaar 2019/2020) wordt 
uitgegaan van de navolgende formatie per categorie (bij 
3.350 gewogen studenten): 
• Onderwijzend personeel  

228,2 fte (68%) / 2019: 246,7 fte (70%) 
• Direct ondersteunend personeel  

33,2 fte (10%) / 2019: 33,2 fte (9%) 
• Indirect onderst. personeel/management/bestuur  

73,5 fte (22%) / 2019: 73,5 fte (21%) 

Vanaf het schooljaar 2020/2021 neemt het aantal fte 
onderwijzend personeel weer toe, mits de overige 
studentenaantallen minimaal gelijk blijven. Dit door de 
afspraak over de facilitaire opleidingen met het ROC  
van Amsterdam.

De kosten zijn gebaseerd op het prijspeil 2019. Het is 
namelijk nog niet bekend wat de effecten van de cao-
ontwikkelingen zijn. Overigens heeft dit geen effect op het 
hier gepresenteerde exploitatieresultaat Het is namelijk 
gebruikelijk dat loonstijgingen volledig gecompenseerd 
worden door een verhoging van de rijksvergoeding. 

Huisvesting 
Voor	2020	worden	geen	(substantiële)	veranderingen	in	
de huisvesting verwacht. In de loop van 2020 wordt een 
strategisch huisvestingsplan opgesteld. Dat plan geeft 
inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan 
huisvesting gedurende (minimaal) de komende 5-10 jaar. 
Daarbij wordt rekening gehouden met het huidige en het 
te verwachten toekomstige studentenaantal.

Rijksvergoeding 
In de jaarschijf 2020 van de meerjarenraming is uitgegaan 

van een lagere rijksvergoeding vanwege de daling van 
het aantal studenten per 1 oktober 2018. Het ministerie 
van	OCW	financiert	op	basis	van	de	zogenaamd	T-2-
systematiek (studentenaantal 2018 is bepalend voor 
rijksvergoeding 2020). De daling is enigszins beperkt 
gebleven vanwege een toename van het aantal afgegeven 
diploma’s in dat jaar. Toch valt de rijksvergoeding circa  
€ 2 miljoen lager uit dan in 2019. 

Vorig jaar werd ervan uitgegaan dat de daling in 
studentenaantal eenmalig was en dat het studentenaantal 
zich zou herstellen op het niveau van 1 oktober 2017. De 
constatering nu is, zoals vermeld in de inleiding, dat het 
studentenaantal zich ook dit jaar beweegt onder het niveau 
van 2018. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat dit 
structureel is. 

Vanaf 2022 is rekening gehouden met een toename van de 
rijksvergoeding vanwege de facilitaire opleidingen die  
ROC TOP exclusief in Amsterdam aanbiedt vanaf het 
schooljaar 2020/2021. 

Op grond van de Wet Versterking Bestuurskracht hebben 
sinds 2017 de Ondernemingsraad en de Studentenraad 
instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. 
Beide organen hebben hun instemming gegeven. 

Financiële kengetallen
De	financiële	situatie	van	een	onderwijsinstelling	vloeit	
voort	uit	financiële	ratio’s.	In	onderstaande	tabel	zijn,	onder	
2019 tot en met 2024 en verder, de doelen opgenomen die 
ROC TOP zichzelf stelt. Ter vergelijking zijn onder “Norm” 
de minimale ratio’s (signaleringsgrens) opgenomen die het 
ministerie van OCW aan de sector stelt.

Financiële ratio’s

Jaarrekening Jaarrekening Begroting Kader Kader Kader Kader

2018 2019  2020 2021 2022 2023 2024 Norm

Solvabiliteit I = EV / TV 43,49% 41,76% 45,41% 40,57% 39,98% 41,09% 44,08% > 0,30

Solvabiliteit II = (EV+VZ)/TV 51,46% 49,83% 50,75% 46,62% 46,36% 47,64% 50,60% > 0,30

Liquiditeit (Current Ratio) = LM/KLS  2,44  2,03  1,98  1,67  1,63  1,66  1,77 > 0,50

Reële	liquiditeit,	na	aflossing	lening	
excl boete SWAP

1,82% 1,56% 1,47% 1,22% 1,23% 1,33% 1,51% > 0,50

Huisvestingsratio 11,2% 10,9% 11,6% 12,1% 11,7% 11,5% 11,4% < 15 %

Weerstandsvermogen 22,0% 23,1% 22,9% 19,0% 17,3% 17,1% 18,2% > 5 %

Rentabiliteit -1,1% 0,1% -2,3% -5,1% -1,2% 0,0% 1,3% > 0 %
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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/
kort vreemd vermogen.  
De onderwijsinspectie gaat uit van een signaleringsgrens 
van 0,5. 

• 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).  

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

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

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. In februari 2017 is 
het treasurystatuut van ROC TOP bijgewerkt om te voldoen 
aan de aangepaste regeling en in mei 2017 is het statuut 
opnieuw vastgesteld. Daarna zijn er geen wijzigingen 
geweest.

Het treasurystatuut legt vast wat de algemene 
doelstellingen van het treasurybeleid zijn. 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Totaal fte`s 339,9 343,9 346,9 346,9 346,9

OP 228,2 232,9 235,9 235,9 235,9

OBP direct 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2

OBP indirect 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5

CvB/management 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Bedrag Transactiedatum Einddatum

€4.319.436 31-07-2012 30-12-2029

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 de regeling 
Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 ter beperking van 
de	financiële	risico’s.	ROC	TOP	heeft	geen	beleggingen,	
leningen en derivaten die niet voldoen aan de regeling.

Beleggingen en leningen
ROC TOP heeft een langlopende lening en daaraan 
gekoppeld een renteswap. De stand per 31-12-2019 van 
de lening en swap wordt hieronder weergegeven.

Formatieontwikkeling

Door de renteontwikkeling heeft de marktwaarde van de 
afgesloten swap zich als volgt ontwikkeld (cijfers ultimo 
jaar):
• 31-12-2019: €710.847 negatief
• 31-12-2018: €716.793 negatief

Continuïteitsparagraaf
In deze paragraaf geeft ROC TOP inzicht in de gemaakte 
strategische	keuzes	en	de	financiële	effecten	daarvan	
op de langere termijn. Hiermee wordt voldaan aan 
de maatschappelijke vraag naar verantwoording en 
transparantie	in	beleid	en	de	financiële	gevolgen	daarvan.		

Formatieontwikkeling
In onderstaande tabel is de ontwikkeling in fte’s t/m 2024 
weergegeven. Vertrekpunt is het aantal fte`s op basis van 
de studentenaantallen per 1 oktober 2019, te weten 334,9. 
Vanwege de instroom van extra studenten bij de facilitaire 
opleidingen nemen die aantallen vanaf 2020 weer licht toe.
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Studentenaantallen
In onderstaande tabel is de ontwikkeling in gewogen 
studenten t/m 2024 weergegeven. Uitgangspunt is het 
aantal studenten per 1 oktober 2019 (3.347). In de jaren 
daarna worden de aantallen verhoogd met de extra 
instroom van studenten voor de facilitaire opleidingen. 
Voor het overige zijn de aantallen constant gehouden.

Meerjarenbegroting 2020-2024
Hieronder staat de meerjarenbegroting voor de periode 
2020-2024, met een toelichting op de grootste posten. 

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 uitgereikte 
diploma’s. Deze bekostiging vindt plaats op T-2 na 
diplomering.

Aangenomen wordt dat de daling van het studentenaantal 
structureel is en zich stabiliseert op het niveau van 2019. 
Wel wordt vanaf 2020 een lichte toename voorzien van het 

Meerjaren begroting 2020-2024

(bij gelijkblijvend prijspeil)

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Studenten 3.447 3.527 3.587 3.587 3.587

Studentenaantallen

Jaarrekening Jaarrekening Kader Kader Kader Kader Kader

bedragen * € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Baten

Rijksbijdrage OCW 39.588 36.768 35.212 33.662 34.687 35.327 35.807

Overige overheidsbijdragen 2.543 3.004 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610

College-, cursus-, les en 
examengelden

404 446 377 377 377 377 377

Baten werk in opdracht van derden 180 166 315 315 315 315 315

Overige baten 915 1.340 1.042 494 494 494 494

Totaal Baten 43.630 41.724 39.556 37.458 38.483 39.123 39.603

Lasten

Personeelslasten 31.497 30.243 29.368 28.635 28.357 28.607 28.607

Afschrijving 1.009 943 1.351 1.392 1.397 1.350 1.350

Huisvestingslasten 4.438 4.002 4.068 4.068 4.068 4.068 4.068

Totaal overige lasten 6.910 6.250 5.517 5.150 5.022 5.022 5.022

Totaal Lasten 43.854 41.438 40.304 39.245 38.844 39.047 39.047

Financiele baten en lasten 257 245 174 139 104 69 34

Exploitatie resultaat -481 41 -922 -1.926 -465 7 522

-1,10% 0,10% -2,33% -5,14% -1,21% 0,02% 1,32%
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jaren na 2021 laten door de onverhoopte verdere daling 
van het aantal studenten nadelige verschillen zien ten 
opzichte van de vorige meerjarenraming.

Voor de jaren na 2020 ligt het verwachte rendement 
eveneens beneden de gewenst norm van 1%. Pas in 
2024 komt het verwachte rendement uit in de buurt van 
de norm. De omvang van het weerstandsvermogen is 
gebaseerd	op	het	risicoprofiel	van	de	activiteiten.	Op	
basis	van	dit	risicoprofiel	wordt	een	risico-inventarisatie	en	
weging van de risico’s uitgevoerd.

Balans 
Op basis van de meerjarige exploitatieramingen is de 
balans opgesteld voor de jaren 2020 tot en met 2024. 
Daarnaast is rekening gehouden met de toekomstige 
investeringen (zie de bijlagen).

De kolom 2019 is afkomstig uit de jaarrekening 2019 
terwijl de kolommen 2020 t/m 2024 zijn gebaseerd op 
de vastgestelde en goedgekeurde begrotingscijfers. Dit 
veroorzaakt de breuk tussen de jaren 2019 en 2020. De 
oorzaak zit vooral in de hogere stand van de noodzakelijke 
(personele) voorzieningen (€ 800K) en de hogere stand 
van de kortlopende schulden (€1.300K waarvan een groot 
deel vooruit ontvangen rijksbijdrage). Hier tegenover staat 
een hogere debiteurenstand (€ 500K, vooral gemeente 
Amsterdam). Dit leidt ertoe dat de liquide middelen ruim  
€ 1,6 miljoen hoger uitvallen.

aantal studenten bij de facilitaire opleidingen als gevolg 
van de overeenkomst met het ROC van Amsterdam. 
De verwachte rijksbijdrage voor 2020 en de 
daaropvolgende jaren valt daardoor lager uit dan in 2018 
was geraamd in de meerjarenraming 2019-2023.

Overige Overheidsbijdragen en overige baten
De overige overheidsbijdragen bestaan uit gemeentelijke 
subsidies en betreffen de subsidies uit de MBO-Agenda 
en de 1:12-subsidie. Het coalitieakkoord van het nieuwe 
college van de gemeente Amsterdam geeft aan dat de 
MBO-Agenda de komende jaren geldig blijft. Daarnaast 
worden de voorzieningen voor dreigende uitvallende en 
reeds eerder uitgevallen MBO-leerlingen uitgebreid. 

Subsidies zijn altijd incidentele middelen. Daarom kunnen 
deze middelen alleen worden besteed aan de tijdelijke 
inzet van personeel, en niet om structurele personeelslasten 
mee te betalen.

Personeelslasten
In de begroting 2020 is uitgegaan van de formatie op basis 
van de studentenaantallen op 1 oktober 2019. Er geldt 
een correctie voor de instroom van extra studenten per 1 
augustus 2020 bij drie facilitaire opleidingen. 

In de kosten is geen rekening gehouden met de effecten 
van een mogelijke nieuwe Cao vanaf medio 2020. 

Hiermee zijn de personeelskosten op het prijspeil van 2019 
gebleven (dit geldt derhalve ook voor de rijksvergoeding). 
Normaal gesproken compenseert het Rijk de volledige 
extra kosten van een nieuwe Cao.

Afschrijvingslasten, huisvesting, ICT en  
financiële lasten
De intentie van ROC TOP 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.

Door het continueren van de langlopende lening worden 
de	financiële	lasten	voor	2020	berekend	op	€	0,17	miljoen.	
Via	de	reguliere	aflossingen	nemen	de	financiële	lasten	
jaarlijks gelijkmatig af.

Exploitatieresultaat
Het exploitatietekort in 2020 komt uit op € 0,9 miljoen. 
Ten opzichte van de vastgestelde meerjarenraming 2019 – 
2023 is sprake van een verbetering van € 2,7 miljoen. Deze 
verbetering geldt echter alleen voor de korte termijn. De 
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Meerjaren balans

Liquiditeitsplanning 2019-2024
Op basis van de meerjarige exploitatieramingen is het 
kasstroomschema opgesteld voor de jaren 2019 tot 2024. 
Het vertrekpunt voor deze berekeningen is de prognose 
over het kalenderjaar 2019 op basis van de rapportage van 
de maand september 2019. 
 
De kolom 2019 is afkomstig uit de jaarrekening 2019, 
de kolommen 2020 t/m 2024 zijn gebaseerd op de 

vastgestelde en goedgekeurde begrotingscijfers. Dit 
veroorzaakt de breuk tussen de jaren 2019 en 2020. De 
oorzaak zit vooral in de hogere stand van de noodzakelijke 
(personele) voorzieningen (€ 800K) en de hogere stand van 
de kortlopende schulden (€1.300K) waarvan een groot deel 
vooruit ontvangen rijksbijdrage). Hier tegenover staat een 
hogere stand van de debiteuren (€ 500K, vooral gemeente 
Amsterdam). Dit leidt ertoe dat de liquide middelen ruim  
€ 1,6 miljoen hoger uitvallen.

bedragen * € 1.000 Jaarrekening Jaarrekening Begroting Kader Kader Kader Kader

2018 2019  2020 2021 2022 2023 2024

1. ACTIVA

Vaste activa 

Immateriële	vaste	activa 759

Materiële	vaste	activa 4.410 4.252  5.511 5.219 4.673 4.173 3.674

Financiële	vaste	activa 858 739  623 505 388 270 152

Totaal vaste acitva 5.268 5.750  6.134 5.725 5.061 4.443 3.826

Vlottende activa

Vorderingen 1.180 1.666  1.180 1.180 1.180 1.180 1.180

Liquide middelen 15.612 15.655  12.638 10.680 10.440 10.623 11.322

Totaal vlottende activa 16.792 17.320  13.818 11.860 11.620 11.803 12.502

Totaal activa 22.060 23.071  19.952 17.585 16.680 16.247 16.328

2. PASSIVA -41  574 1.927 465 -7 -522

Eigen vermogen 9.594 9.635  9.061 7.134 6.669 6.676 7.197

Voorzieningen 1.759 1.862  1.064 1.064 1.064 1.064 1.064

Langlopende schulden 4.319 3.879  3.439 2.999 2.559 2.119 1.679

Kortlopende schulden 6.388 7.695  6.388 6.388 6.388 6.388 6.388

Totaal passiva 22.060 23.071  19.952 17.585 16.680 16.247 16.328
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Meerjarige kasstroomschema 

bedragen * € 1.000 Jaarrekening Jaarrekening Begroting Kader Kader Kader Kader

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -224 286 -748 -1.787 -361 76 556

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 4.2 1.009 943 1.351 1.392 1.397 1.350 1.350

- Afschrijving desinvesteringen 1.2 -2.091 -3.171 0 0 0 0 0

- Boekwinst verkoop activa 3.5.3 43 0 0 0 0 0 0

- Mutaties voorzieningen 2.2 852 103 0 0 0 0 0

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.5 708 -486 0 0 0 0 0

- Kortlopende schulden (excl 
bankkrediet)

2.4 -195 1.307 0 0 0 0 0

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 102 -1.018 602 -396 1.035 1.425 1.905

Financiële	baten 5.1 1 1 0 0 0 0 0

Financiële	lasten 5.5 -258 -246 -174 -139 -104 -69 -34

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

-155 -1.263 428 -535 931 1.356 1.871

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen	immateriële	vaste	
activa

1.1 -759

Investeringen	materiële	vaste	
activa

1.2 -533 -785 -1.895 -1.100 -850 -850 -850

Desinvestering	materiële	vaste	
activa

1.2 2.091 3.171 0 0 0 0 0

Investeringen	financiële	vaste	
activa

1.3 0 0 0 0 0 0 0

Desinvesteringen	financiële	vaste	
activa

1.3 118 118 118 118 118 118 118

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten

1.676 1.745 -1.777 -982 -732 -732 -732

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing	langlopende	leningen 2.3 -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -440 -440 -440 -440 -440 -440 -440

Mutatie geldmiddelen 1.081 43 -1.789 -1.957 -241 184 699
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7.3 Risicoparagraaf
De belangrijkste risico’s zijn hieronder opgesomd:

Bekostigingsrisico’s en ontwikkeling  
studentenaantallen 
De ontwikkeling van de studentenaantallen is van belang 
voor de bekostiging. Sturing op zowel de instroom als 
het beperken van uitval staat centraal. De gevolgen van 
de	ontwikkeling	in	studentenaantallen	zijn	in	financiële	
merkbaar met een vertraging van 2 jaar (T-2 systematiek). 

De begroting 2020 e.v. van het ministerie van OCW  
geeft geen aanleiding om aan te nemen dat bestaande 
middelen in de nabije toekomst verdwijnen. De verwachting 
is wel dat in de komende jaren bezuinigingen op het 
macrobudget plaatsvinden. Dat kan voor instellingen een 
nadelig effect op de bekostiging hebben. Om voorzichtig 
te zijn, is in de meerjarenraming met dit negatieve 
effect rekening gehouden. Het vertrekpunt is daarbij de 
meerjarenbegroting van het ministerie van OCW. 

Gezien de impact die politieke wijzigingen op de 
bekostiging kunnen hebben, is ROC TOP terughoudend in 
het aangaan van structurele lasten.

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

ICT-risico’s: Informatiebeveiliging en datalekken
ROC TOP heeft de leer- en werkomgeving vergaand 
gedigitaliseerd. Naast de vele voordelen die hiermee 
behaald	kunnen	worden,	ontstaan	potentiële	gevaren.	 
ROC TOP is zich hiervan bewust en treft maatregelen om 
de systemen beschikbaar houden en te beveiligen. 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is 
een nieuwe Europese richtlijn voor de omgang met 
persoonsgegevens. Privacybescherming en zorgvuldigheid 
zijn daarbij de uitgangspunten. ROC TOP heeft de interne 
processen en procedures hierop afgesteld. 

ROC TOP heeft in 2019 geparticipeerd in de benchmark 
IBP (Informatiebeveiliging en privacy). Deze benchmark 
brengt in kaart op welke vlakken ROC TOP al goede 
regelingen en beleid getroffen heeft en op welke gebieden 
nog actie nodig is. Op basis van deze rapportage 
zijn prioriteiten vastgesteld en worden acties uitgezet 

binnen de organisatie. Ook wordt het beleid verder 
doorontwikkeld. 

Naar aanleiding van de Cyberaanval bij Universiteit 
Maastricht eind 2019 heeft ROC TOP de aandacht voor 
cyberaanvallen verhoogd. 

Organisatierisico’s 
De accountant heeft aangegeven dat op hoofdlijnen 
de basis van de AO/IB op orde is. Om de interne 
doelmatigheid te verbeteren, zijn enkele interne 
veranderingen nodig binnen het onderwijs en de 
bedrijfsvoering. Daarnaast zijn capaciteit en bereidheid 
tot verandering essentieel om de noodzakelijke en 
voorgenomen	veranderingen	en	efficiencyverbeteringen	
succesvol uit te voeren. 

Ter	versnelling	van	dit	transitieproces	is	een	financiële	
ombuiging nodig. Zo kan de continuïteit op lange termijn 
veilig worden gesteld. De organisatie onderkent dat er 
risico’s bestaan in dit transitie- en transformatieproces, 
zoals: veranderbereidheid en verandercapaciteit van 
management en teams, continuïteit bezetting van 
key-actoren, ontwikkeling in studentenaantallen, 
studenttevredenheid tijdens het transitieproces en 
ziekteverzuim bij het personeel.

Personele risico’s 
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 die met een tijdelijk dienstverband wordt 
goed gemonitord. Dit is namelijk een factor die iets 
zegt over de wendbaarheid van de organisatie. Ook de 
professionalisering van medewerkers speelt een rol: in de 
huidige arbeidsmarkt zijn docenten met specialistische 
beroepsgerichte kennis en vaardigheden in de zorg 
(bijvoorbeeld verpleegkunde) schaars. Bij de invulling van 
management- en staffuncties is eveneens sprake van een 
krappe arbeidsmarkt.

Veranderingen (waaronder wisseling in het leidinggevend 
kader) vergen veel van de organisatie en de medewerkers. 
Het doet aanspraak op het absorptievermogen. De 
werkdruk wordt momenteel als (te) hoog ervaren. 
Daardoor ontstaat het risico op uitval. Het ziekteverzuim 
is hoog, wat extra druk legt op de voortgang van 
processen	en	nadelige	financiële	effecten	kan	hebben.	
ROC TOP besteedt veel aandacht aan verzuimpreventie 
en aan begeleiding bij ziekte en van werk-naar-werk. 
ROC TOP is eigenrisicodrager voor werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid.
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Publiciteitsrisico’s 
In een maatschappij waarin een belangrijk deel van de 
studenten hun leven online deelt, kunnen incidenten en 
misvattingen snel hun weg vinden naar de openbaarheid. 
ROC	TOP	is	zich	bewust	van	dit	risico	en	de	potentiële	
gevolgen voor haar studentenbestand. De organisatie 
monitort de media-uitingen over ROC TOP en het  
mbo-onderwijs en onderneemt actie als dat nodig is. 

Renteswap 
ROC TOP heeft een langlopende lening en daaraan 
gekoppeld een renteswap. Eind 2019 had deze swap 
een negatieve waarde van € 0,7 miljoen. Het renterisico 
bestaat uit variabiliteit in de staat van baten en lasten van 
rentekasstromen, van variabele rente en de opgenomen en 
uitgegeven leningen. De variabiliteit is voor € 4,3 miljoen 
weggenomen door middel van de renteswap die tot  
2029 loopt. 

Na de verkoop van locatie Vlaardingenlaan heeft de bank 
bevestigd nog geen gebruik te willen maken van het recht 
om de lening vervroegd te willen opeisen. 

Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de begroting besloten 
of	ROC	TOP	de	langlopende	lening	gaat	aflossen	en	de	
bijbehorende renteswap afwikkelen. 

In 2018 en 2019 zijn met het Waarborgfonds-BVE 
gesprekken	gevoerd	over	het	vervroegd	aflossen	van	de	
langlopende lening. In de meerjarenramingen is uitgegaan 
van continuering van de lening en de daaraan gekoppelde 
swap. In de resultaten en balansen is geen rekening 
gehouden met de negatieve waarde van de swap die op 
het moment van afwikkelen (unwinding) is verschuldigd.

COVID-19
Begin 2020 brak het coronavirus (COVID-19) uit. Naast de 
effecten op het onderwijs, raakt dit de totale economie. 
ROC TOP heeft medio maart conform de richtlijnen van 
het RIVM besloten al het fysieke onderwijs te stoppen 
en alle medewerkers vanuit huis te laten werken. De 
onderwijsactiviteiten en de bedrijfsvoering zijn online 
voortgezet. Ten tijde van het opstellen van deze 
continuïteitsparagraaf zijn de gevolgen van het coronavirus 
nog	onvoldoende	inzichtelijk	en	zijn	de	financiële	effecten	
nog niet voldoende duidelijk. In verband met  
het coronavirus heeft ROC TOP een scenarioanalyse 
gemaakt	op	basis	van	de	begrotingen,	om	de	financiële	
impact van deze scenario’s op de exploitatie van  
ROC TOP te bepalen. Er kan worden geconcludeerd dat de 
reserves en de liquiditeitspositie van ROC TOP voldoende 
solide zijn om de onderwijsactiviteiten in de huidige 

omstandigheden voort te zetten. ROC TOP is van mening 
dat de bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.
 
7.4 Helderheid in de bekostiging 
Deze paragraaf beschrijft de verantwoording voor de wijze 
waarop ROC TOP omgaat met de thema’s die in de notitie 
helderheid staan.

Thema 1: Uitbesteding
Sinds 2017 is de coördinatie van de locatie, de begeleiding 
van enkele sportlessen en de begeleiding van stage 
en arbeidstoeleiding bij een van de locaties van de 
Amsterdamse Plus voor een deel uitbesteed. Dit past 
binnen het curriculum van de opleidingen waarvoor  
ROC TOP verantwoordelijkheid is. 

Het onderwijs voor de locatie Almere is via een 
samenwerkingsovereenkomst uitbesteed aan het ROC van 
Flevoland/ROC van Amsterdam.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in  
private activiteiten
ROC TOP heeft als uitgangspunt dat private activiteiten 
minstens kostendekkend zijn. Daarom worden 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 
ligt bij de Examencommissie. In het handboek Examinering 
staan de procedures die ROC TOP hanteert. 

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

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. Bijvoorbeeld wanneer een student 
bijna klaar is met zijn opleiding en doorstroomt naar een 
andere opleiding. De afronding van de oude opleiding 
gebeurt dan onder een examendeelnemer-inschrijving. De 
nieuwe opleiding wordt de bekostigde opleiding.

In de periode oktober tot en met december 2019 waren er 
172 uitschrijvingen waarvan 56 met een diploma. Het aantal 
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omzwaaiers bedroeg in dezelfde periode 152. 

In de periode februari tot en met april 2020 waren er  
139 uitschrijvingen waarvan 50 met diploma en in  
dezelfde periode waren er 296 omzwaaiers. In dezelfde 
periode 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 en leidt op een later moment wellicht  
tot uitschrijving kort na een toekomstige 
bekostigingsdatum.

Bij omzwaaiers geldt 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 eigenlijk om een 
registratie	van	de	definitieve	studiekeuze	gaat.	

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. Afwijkingen zijn altijd kortstondig en 
het gevolg van de tijd die nodig is voor de 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 2019 
heeft ROC TOP geen maatwerktrajecten verzorgd.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en Onderwijs in 
het buitenland
Een aantal deelnemers van ROC TOP loopt stages in het 
buitenland. Dat is alleen nog het geval bij Horeca- en 
Hospitality-opleidingen. 

ROC TOP speelt een secundaire rol bij de opleiding 
Verpleegkunde op Aruba. Het gaat vooral om de 
begeleiding in de examinering. Deze buitenlandse 
deelnemers hebben geen bekostigde inschrijving bij 
ROC TOP en de uitgegeven diploma’s komen ook niet in 
aanmerking voor bekostiging bij ROC TOP.

7.5 Verantwoording middelen Kwaliteitsagenda 
Besteding op hoofdlijnen 
In 2019 is ROC TOP gestart met de uitvoering van de 
Kwaliteitsagenda. Het totaal beschikbare bedrag voor de 
uitvoering van de plannen bedraagt in 2019 € 3.870K. Op 
hoofdlijnen zijn de middelen volgens de planning besteed. 
Binnen 3 van de 13 hoofdmaatregelen is minder besteed 
dan voorgenomen, namelijk co-creatie, personalisering van 

het onderwijs en digitale leer- en werkomgeving. Een deel 
van de beschikbare middelen is dan ook tot een bedrag 
van € 625K doorgeschoven naar 2020. 

Personalisering van het onderwijs / digitale leer- en 
werkomgeving
In 2019 zijn 4 van de 11 onderwijsteams gaan werken met 
een nieuwe vorm van het onderwijs zoals ROC TOP dat 
voor ogen heeft. De resultaten zijn nog te summier  
om op grote schaal huidig en nieuw personeel op de 
nieuwe toepassingen te trainen. Dit is ook omdat uit de 
pilots nog verbeteringen voortkomen. Met het schrijven 
van nieuw onderwijs is eind 2019 en begin 2020 een 
inhaalslag gemaakt. Dit stelt alle onderwijsteams van  
ROC TOP in staat om onderwijsjaar 2020-2021 
te starten met een of meerdere vormen van deze 
onderwijsvernieuwing. Overigens start de scholing van 
personeel in aanloop naar dat onderwijsjaar. Daarom 
heeft	ROC	TOP	de	verwachte	financiële	inspanningen	
met een deel van de niet bestede middelen voor het 
projectmanagement naar volgend jaar verschoven. Het 
gaat hier om een bedrag van € 523K.

Co-creatie
Voor de samenwerking met bedrijven in de directe 
omgeving	heeft	ROC	TOP	zich	breed	georiënteerd.	
Doordat de campussen nog geen jaar in hun nieuwe 
vorm bestonden, zijn veel gesprekken aangeknoopt. 
Veel bedrijven bleken van goede wil en willen graag 
samenwerken. Ook bleek dat het te vroeg was om hier 
direct	veel	financiële	middelen	in	te	steken.	ROC	TOP	
streeft juist een duurzame samenwerking met de bedrijven 
na.	De	financiële	middelen	zijn	overgeheveld	om	in	te	
zetten op het moment dat de samenwerkingen een 
volgende fase ingaan. Dit deel van de doorgeschoven 
middelen bedraagt € 102K.
 
7.6 Verantwoording middelen Passend Onderwijs 
Hieronder wordt de aanpak rond de Wet Passend 
Onderwijs beschreven, plus de inzet en de besteding van 
de ontvangen bekostiging.  
 
Visie ROC TOP op Passend Onderwijs 
Iedere student binnen TOP krijgt passende ondersteuning 
en vertrekt met perspectief. De student heeft zelf de regie 
over het begeleidingsproces. Het uitgangspunt hierbij is 
dat de ondersteuning, net als het onderwijs, op maat om 
de student heen wordt gebouwd. Deze ondersteuning sluit 
dus aan op wat de student voor zijn toekomstperspectief 
van ROC TOP nodig heeft. 

Organisatie van Passend Onderwijs 
De werkwijze past bij het maatwerk dat ROC TOP wil 
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bieden, zodat er zo goed mogelijk kan worden aangesloten 
op de behoeften aan onderwijsondersteuning van iedere 
student. ROC TOP werkt per campus met een team. 
Dat omvat een studentexpert, een begeleider passend 
onderwijs, een studentbegeleider, een budgetcoach, een 
decaan en expertise die is ingehuurd vanuit jeugdhulp/
ggz (MBO-jeugdteam). Dit team biedt alle benodigde 
studentondersteuning. 

De studentbegeleiding is bij ROC TOP verdeeld in 
verschillende arrangementen: ondersteuning voor alle 

Box 1. Ondersteuning voor studen-
ten die dreigen uit te vallen 
(aansluiting verliezen met 
de opleiding)

• Diagnose: Wat is er aan de hand? 
• Doelen stellen samen met de student gericht op het opdoen succeservaringen 

voor de student en het vinden van aansluiting bij de opleiding.
• Coaching en ondersteuning gericht op hulpvraag student gericht op alle  

ontwikkelingsgebieden die invloed hebben op het schoolse functioneren.
• Huisbezoeken studenten.

Box 2. Advies en ondersteuning 
personeel ROC TOP 

• Aanwezigheid op de campussen.
• Samenwerking met studentexpert.
• Samenwerking Slb’er. 
• Deelname aan ZAT.
• Op aanvraag: lesobservaties, kennisdeling, deelname studentbesprekingen etc. 

gericht op deskundigheidsbevordering van personeel ROC TOP. 

Box 3. Samenwerking externe 
organisaties

• Netwerken andere scholen gericht op adequate overdracht leerlingen.
• Samenwerking leerplicht, jeugdhulp, schoolarts, GGZ, MBO-jeugdteams gericht 

op werken vanuit één plan om de student heen. 

ZEER 
INTENSIEVE 

ONDERSTEUNING 
(VOOR ENKELEN)

INTENSIEVE 
ONDERSTEUNING 
(VOOR SOMMIGEN)

BASONDERSTEUNING 
(VOOR IEDEREEN)

studenten,	specifieke	ondersteuning	voor	studenten	met	
een intensieve hulpvraag en ondersteuning voor studenten 
met	een	zeer	specifieke	of	intensieve	hulpvraag.	

Begeleiding met passend onderwijs valt nu onder het 
zeer intensieve ondersteuningsarrangement. Het is erop 
gericht om studenten weer te betrekken bij het leerproces. 
Het doel is uitval te voorkomen door aan te sluiten op 
de hulpvraag van een student. De begeleider passend 
onderwijs werkt nauw samen met de studentexperts 
van de verschillende campussen. Samen ondersteunen 
en adviseren zij docenten en onderwijspersoneel. 
Uitgangspunt hierbij is dat alle studenten passende 
ondersteuning krijgen en vertrekken met een diploma en 
een toekomstperspectief. 

Huidige werkwijze
De werkwijze is het resultaat van de ondersteuningsvraag 
van de campussen en staat hieronder weergegeven in 
de tabel. Begin schooljaar 2019/2020 is gestart met 
werkzaamheden die vooral betrekking hebben op box 1. In 
toenemende mate zullen daar werkzaamheden uit box 2 en 
box 3 aan worden toegevoegd.  

Omvang ondersteuning 
Begeleiding op passend onderwijs werd in de periode 

Werkwijze
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van januari 2019 t/m juli 2019 ingekocht via Stichting 
Altra. Deze inzet betrof 0,4 fte. De werkzaamheden zijn 
ingezet op alle vier de campussen, na aanmelding via de 
zorgcoördinatoren. In deze periode januari 2019 t/m juli 
2019 hebben in totaal 16 studenten gebruikgemaakt van 
begeleiding passend onderwijs. De verdeling per campus 
staat hieronder weergegeven. Het betreft per campus:

• START: 3 studenten
• Health & Sport: 4 studenten. Sportacademie: 2 studenten 
• Business: 5 studenten
• Events & Hospitality: 2 studenten

Een groeiend aantal studenten is gebaat bij ondersteuning 
vanuit begeleiding passend onderwijs. Daarom heeft het 
zorgteam gevraagd om inzet van meer fte’s. Per 1 augustus 
2019 is de vaste begeleider passend onderwijs structureel 
voor 1 fte opgenomen in de formatie van TOP. In de 
periode van augustus t/m december 2019 hebben in totaal 
36 studenten gebruikgemaakt van begeleiding passend 
onderwijs. De verdeling per campus staat hieronder 
weergegeven. 

Het betreft per campus:
• START: 11 studenten
• Health & Sport: 13 studenten. Sportacademie: 1 student
• Business: 8 studenten
• Events & Hospitality: 3 studenten

Financiële verantwoording 
Hieronder volgt een overzicht van besteding aan 

50 - 60

60 - 70 Events & Hospitality

Start

Health & Sport

Sportacademie

Business

25%

31%

12%

13% 19%

Events & Hospitality

Start

Health & Sport

Sportacademie

Business

31%

36%

22%

8%
3%

Events & Hospitality

Business

Periode januari 2019 t/m juli 2019

Periode augustus t/m december 2019
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Bron Bedrag Bestemming van het budget Thema in de  
verantwoording

Plusmiddelen via gemeente 
Amsterdam

= € 1.65 mio, voor het 
schooljaar 19-20. 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 
aparte 4 locaties. 

Kleinere	klassen	en	specifieke	
begeleiding van aanwezige 
kwetsbare jongeren. 

Gehandicaptenbeleid, via de 
lumpsum Rijksvergoeding (*)

€ 508.345, ontvangen voor 
het kalenderjaar

Dit	is	bedoeld	ter	financiering	
van het passend onderwijs 
(oude LGF systematiek).

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

VSV middelen, via ROC van 
Amsterdam

€ 560.000, voor het schooljaar 
19-20

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

€ 70.000, voor het schooljaar 
19-20

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

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

€ 50.000, voor het schooljaar 
19-20

Dit is bedoeld voor het 
terugdringen van het aantal 
VSV-ers onder interne door-
stromers en mbo switchers.

ondersteuningsarrangementen. NB Deze middelen worden grotendeels toegekend per schooljaar en decentraal in de 
campussen	begroot	en	besteed.	ROC	TOP	ontving	voor	het	kalenderjaar	2019	ongeveer	€	500.000	lumpsum	rijksfinanciering	
onder de noemer ‘Passend Onderwijs’ (*).
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JAARREKENING 

2019
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JAARREKENING 2019 

Balans

Jaarrekening 2019
50

60

79

51

71

79

80

52

77

53

78

Staat van baten en lasten

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

Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake  
resultaatsbestemming

In de jaarrekening wordt gebruik gemaakt van paragraafnummering conform de jaarrekeningsystematiek.   
Hierdoor loopt de nummering niet altijd numeriek door. 

Controleverklaring accountant
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JAARREKENING 2019 

2. PASSIVA 31/12/2019 31/12/2018

Eigen vermogen 2.1 9.635.098 9.593.800

Voorzieningen 2.2 1.861.919 1.758.729

Langlopende 
schulden

2.3 3.879.436 4.319.436 

Kortlopende 
schulden

2.4 7.694.684 6.388.260

Totaal passiva 23.071.137 22.060.225

Balans 
Per 31 december 2019 (na resultaat bestemming)

(bedragen * €1)

1. ACTIVA 31/12/2019 31/12/2018

Vaste activa 

Immateriële	vaste	
activa

1.1 758.788 0

Materiële	vaste	activa 1.2 4.252.008 4.409.738

Financiële	vaste	
activa

1.3 739.499 857.819

Totaal vaste activa 5.750.295 5.267.557

Vlottende activa

Vorderingen 1.5 1.665.779 1.180.240

Liquide middelen 1.7 15.655.063 15.612.428

Totaal vlottende 
activa

17.320.842 16.792.668

Totaal activa 23.071.137 22.060.225
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Staat van baten en Lasten 

2019 Begroting 2019 2018

3. BATEN

Rijksbijdragen 3.1 36.767.672 36.888.000 39.588.008

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.2 3.004.466 2.466.000 2.543.369

College-, cursus-, les- en examengelden 3.3 446.452 275.000 404.318

Baten werk in opdracht van derden 3.4 166.036 150.000 180.008

Overige baten 3.5 1.339.506 760.000 914.973

Totaal baten 41.724.132 40.539.000 43.630.676

4. LASTEN

Personeelslasten 4.1 30.243.379 28.897.000 31.497.363

Afschrijvingen 4.2 942.672 1.432.000 1.008.977

Huisvestingslasten 4.3 4.002.302 4.280.000 4.438.459

Overige lasten 4.4 6.249.942 6.214.000 6.909.777

Totaal lasten 41.438.295 40.823.000 43.854.576

Saldo baten en lasten 285.837 -284.000 -223.900

Financiële baten en lasten 5.1 -244.539 -209.000 -257.279

Buitengewoon resultaat  -  -  - 

Resultaat 41.298 -493.000 -481.179

(bedragen * €1)
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Kasstroomoverzicht

(bedragen * €1)

2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 285.837 -223.900

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 4.2 942.672 1.008.975

- Afschrijving desinvesteringen 1.2 -3.170.608 -2.091.315

- Boekverlies verkoop activa 0 38.604

- verschil MVA staat 2017 0 4.840

- Mutaties voorzieningen 2.2 103.190 852.597

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.5 -485.539 708.454

- Kortlopende schulden (excl bankkrediet) 2.4 1.306.424 -195.506

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.018.023 102.749

Financiële	baten 5.1 1.251 763

Financiële	lasten 5.5 -245.790 -258.042

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.262.562 -154.530

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen	immateriële	vaste	activa 1.1 -758.788 0

Investeringen	materiële	vaste	activa 1.2 -784.943 -533.302

Desinvestering	materiële	vaste	activa 1.2 3.170.608 2.091.316

Desinvestering	financiële	vaste	activa 1.3 118.320 118.320

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.745.197 1.676.334

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten

Aflossing	langlopende	leningen 2.3 -440.000 -440.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -440.000 -440.000 

Mutatie geldmiddelen 42.635 1.081.804

Stand per 1 januari 15.612.428 14.530.624

Mutatie boekjaar 42.635 1.081.804

Stand per 31 december 15.655.063 15.612.428



53ROC TOP | Jaarverslag 2019

JAARREKENING 2019 

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 

Toelichting bij de 
jaarrekening 2019
Algemeen
Voornaamste activiteiten
Stichting ROC TOP, gevestigd te Amsterdam, is 
een zelfstandige stichting en is ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 55757626. De 
hoofdactiviteiten bestaan uit het geven van middelbaar 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Amsterdam.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, 
dat	is	geëindigd	op	balansdatum	
31 december 2019.

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 passi-
va 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 
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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
•	 Bijzondere	waardevermindering	financiële	activa
• Bijzondere waardevermindering vaste activa 

Deze zaken worden hieronder toegelicht.

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 en derivaten.

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.

Afgeleide financiële instrumenten 
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs 
of lagere marktwaarde, tenzij hedge-accounting onder het 
kostprijshedge-model wordt toegepast. ROC TOP past 
kostprijshedge-accounting toe voor renteswaps.

Renteswaps worden afgesloten ter afdekking van de 
variabiliteit van toekomstige kasstromen van opgenomen 
variabel rentende leningen. De eerste waardering van 

renteswaps	vindt	plaats	tegen	reële	waarde.	Zolang	
de renteswaps betrekking hebben op toekomstige 
rentekasstromen van opgenomen leningen, vindt  
geen herwaardering van renteswaps plaats. Zodra de 
afgedekte toekomstige rentekasstromen van opgenomen 
leningen leiden tot verantwoording van de rentelasten  
in de staat van baten en lasten, worden de met de 
renteswaps samenhangende (overlopende) rentebaten  
en lasten in dezelfde periode in de staat van baten en 
lasten verwerkt. 

ROC TOP bepaalt op elke balansdatum de mate van 
effectiviteit van de hedge-relatie door het vergelijken 
van de kritische kenmerken van de renteswaps en 
de afgedekte positie. ROC TOP hanteert voor deze 
vergelijking de volgende kritische kenmerken: omvang, 
looptijd, coupondata, interestbasis en day/count-conventie 
van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie. 
Als de kritische kenmerken aan elkaar gelijk zijn geweest, 
was er geen sprake van ineffectiviteit. Als de kritische 
kenmerken niet aan elkaar gelijk waren, wordt de mate 
van	ineffectiviteit	vastgesteld	door	de	verandering	in	reële	
waarde van het afdekkingsinstrument te vergelijken met 
de	verandering	in	reële	waarde	van	de	afgedekte	positie.	
Als sprake is van een cumulatief verlies op de hedge-
relatie over de periode vanaf eerste verwerking van het 
afdekkingsinstrument tot aan balansdatum, wordt deze 
ineffectiviteit (het verlies) direct in de staat van baten en 
lasten verwerkt. 

Indien	renteswaps	aflopen	of	worden	verkocht,	worden	
de	afdekkingsrelaties	beëindigd.	De	cumulatieve	
winst of verlies dat nog niet in de staat van baten en 
lasten is verantwoord, wordt in de balans opgenomen 
als overlopende post totdat de afgedekte verwachte 
kasstromen plaatsvinden. Als deze kasstromen naar 
verwachting niet meer plaatsvinden, verantwoorden we 
de cumulatieve winst of verlies direct in de staat van 
baten en lasten. Als renteswaps niet langer voldoen aan 
de voorwaarden voor hedge-accounting wordt hedge-
accounting	beëindigd.	De	vervolgwaardering	van	de	
renteswaps is dan tegen kostprijs of lagere marktwaarde. 
De renteswap van ROC TOP is in 2019 effectief.

Financiële	instrumenten	omvatten	tevens	in	financiële	en	
niet	financiële	contracten	besloten	afgeleide	financiële	
instrumenten (derivaten). Deze worden door de organisatie 
gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord 
indien de economische kenmerken en risico’s van het 
basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw 
verwant zijn. Dit is een apart instrument met dezelfde 
voorwaarden als het in het contract besloten derivaat 
aan	de	definitie	van	een	derivaat	zou	voldoen	en	het	
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gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen 
reële	waarde	met	verwerking	van	waardeveranderingen	in	
de staat van baten en lasten.

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	waarde	wijzigingen	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	wordt	geacht	onderhevig	
te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er 
objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van 
het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een 
negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige 
kasstromen van dat actief en waarvan 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	worden	in	de	balans	opgenomen	

wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige voordelen 
die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de 
organisatie en 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 
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 
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actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt 
beëindigd	bij	buitengebruikstelling	of	bij	desinvestering.	
Voor de activa wordt eventueel rekening gehouden  
met restwaarde. 

De volgende afschrijvingstermijnen gelden hierbij:

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. 
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.

Afschrijvingstermijnen

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.

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 
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 
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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. 
Er zijn geen bestemmingsreserves aangemerkt. 
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.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en 
verliezen af te wikkelen.

Voorziening gratificatie ambtsjubilea
De	voorziening	gratificatie	ambtsjubilea	omvat	een	
voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 
voorziening betreft de contante waarde (4,83%, wat gelijk 
staat aan de rente op de langlopende lening) van de in de 
toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening 
is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening duurzame inzetbaarheid
Voorziening duurzame inzetbaarheid betreft een 
voorziening voor toekomstig op te nemen seniorenverlof. 
Nemen medewerkers deel aan deze regelingen, dan 
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 berekening 

gaat uit van op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 
Voor de leeftijd is de gemiddelde pensioenleeftijd binnen 
het onderwijs leidend. Die is momenteel 64 jaar en 3 
maanden.

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 
(2020-2027), een disconteringsvoet van 4,83% en is 
bepaald op basis van de volgende indicatoren:
• Opleidingsniveau.
• Leeftijd.
• (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 
die naar verwachting niet terug zullen keren op een 
arbeidsplaats bij ROC TOP. 

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
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen  
en –subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en –subsidies 
uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar 
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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).

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. 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. Opbrengsten uit hoofde van 
verhuur 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 2019 (gemiddelde over het jaar 
2019) is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 95,8% 
(bron: website ww.abp.nl). Dekkingsgraad per december 
2019 97,8% (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.
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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. Als de stichting optreedt als lessee in een 
operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 
Leasebetalingen inzake de operationele lease worden 
lineair over de leaseperiode ten laste van de staat van 
baten en lasten.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en  
rentelasten 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.
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1.1 Immateriële vaste activa 1.1.0 In uitvoering en 
vooruit betalingen

Totaal

Stand per 1 januari 2019

Cum. aanschafprijs  -  - 

Cum. afschrijvingen en waardeverminderingen  -  - 

Boekwaarde per 1 januari 2019  -  - 

Mutaties

Investeringen  758.788 758.788

Desinvesteringen  -  - 

Afschrijvingen  -  - 

Afschrijvingen desinvesteringen  -  - 

Saldo 758.788 758.788

Stand per 31 december 2019

Cum. aanschafprijs 758.788 758.788

Cum. afschrijvingen en waardeverminderingen  -  - 

Boekwaarde per 31 december 2019 758.788 758.788

(bedragen * €1)

Dit	betreffen	investeringen	voor	het	specifiek	maken	van	software	ten	behoeve	van	de	projecten	‘De	Nieuwe	Werkplek’	en	 
‘De Digitale Leer-en Werkomgeving’. Deze projecten waren per 31 december 2019 nog onderhanden. 

Toelichting op de balans
1.1 Immateriële vaste activa
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1.3 Financiële vaste activa 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 
2019 is € 118K verwerkt onder de huisvestingskosten. 

(bedragen * €1)

1.2 Materiële vaste activa 1.2.1              
Gebouwen en 

terreinen

1.2.2  
Inventaris en 

apparatuur

1.2.3             
Andere vaste 

bedrijfs-
middelen

Totaal

Stand per 1 januari 2019

Cum. aanschafprijs 4.706.237 7.841.008 49.334 12.596.579

Cum. afschrijvingen en waardeverminderingen -1.775.824 -6.394.065 -16.951 -8.186.840

Boekwaarde per 1 januari 2019 2.930.413 1.446.943 32.383 4.409.739

Mutaties

Investeringen 290.432 494.511  - 784.943

Desinvesteringen  - -3.170.608  - -3.170.608

Afschrijvingen -476.770 -455.896 -10.008 -942.674

Afschrijvingen desinvesteringen  - 3.170.608  - 3.170.608

Saldo -186.338 38.615 -10.008 -157.732

Stand per 31 december 2019

Cum. aanschafprijs 4.996.669 5.164.911 49.334 10.210.914

Cum. afschrijvingen en waardeverminderingen -2.252.594 -3.679.353 -26.959 -5.958.906

Boekwaarde per 31 december 2019 2.744.075 1.485.558 22.375 4.252.008

31/12/2019 31/12/2018

1.3.1 Stand per 1 januari  857.819  976.139 

Toevoeging  -  - 

Afboeking  118.320  118.320 

Stand per 31 
december 

 739.499  857.819 

De verzekerde waarde voor inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen en huurdersbelang bedraagt  
€12,3 miljoen.

1.2 Materiële vaste activa
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1.5 Vorderingen

1.5 Vorderingen 31/12/2019 31/12/2018

1.5.1 Debiteuren 502.644 210.371

1.5.7 Overige vorderingen 545.313 554.856

1.5.8 Overlopende activa 704.254 465.620

1.5.9 Af: Voorziening debiteuren wegens oninbaarheid -86.432 -50.607

1.665.779 1.180.240

1.5.1 Debiteuren 502.644 210.371

1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid -86.432 -50.607

Debiteuren 416.212 159.764

De vordering op debiteuren is gestegen doordat er in 2019 afscheid is genomen van Syncasso. Er is nog geen nieuw incasso 
bureau geselecteerd op balans datum. Daarnaast is het aandeel BBL’ers in 2019 gestegen.

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

1.5.9.1 Stand per 1 januari -50.607 -104.831

1.5.9.2 Onttrekking  -  - 

1.5.9.3 Dotatie/vrijval -35.825 54.224

Stand per 31 december -86.432 -50.607

Alle posten > € 1.000 zijn individueel beoordeeld op inbaarheid.

1.5.7.1 Personeel 7.641 1.569

1.5.7.2 Waarborgsommen 222.995 222.995

1.5.7.2 Overige 314.402 330.292

1.5.7.2 Nog te ontvangen rente 275 0

Overige vorderingen 545.313 554.856

De post 1.5.7.2 “Overige” bestaat voor een groot gedeelte uit nog te ontvangen van het UWV inzake de Regeling
compenstatie transitievergoeding. 

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 704.254 465.620

Overlopende activa 704.254 465.620
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2.1 Eigen vermogen

2.2 Voorzieningen

Het resultaat 2019 is toegevoegd aan de algemene reserve.

1.7 Liquide middelen

31/12/2019 31/12/2018

1.7.1 Kasgelden 3.928 160

1.7.2 Banken 15.651.135 15.612.268

15.655.063 15.612.428

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

Saldo Bestemming resultaat Saldo

2.1 Eigen Vermogen 1/1/2019 2019 31/12/2019

2.1.1 Algemene reserve 9.593.800 41.298 9.635.098

Totaal eigen vermogen 9.593.800 41.298 9.635.098

Mutaties 2019 Onderverdeling saldo     
31-12-2019

Saldo           
1-1-2019

Dotaties Onttrek-
kingen

Vrijval totaal  
dotaties 
onttrek-

kingen en 
vrijval

Saldo             
31-12-

2019

< 1 jaar > 1 jaar

Voorziening	gratificatie	
ambtsjubilea 

104.091  9.102  9.137  -  -35 104.056  19.672  84.384 

Voorzieing duurzame 
inzetbaarheid

 -  305.004  -  -  305.004 305.004  34.329  270.675 

Voorziening 
wachtgelden

454.931  383.811  462.880  -  -79.069 375.862  133.009  242.853 

Voorziening 
reorganisatie

853.034  318.215  271.497  72.677  -25.959 827.075  154.672  672.403 

Voorziening 
transitievergoeding

16.539  211.338  168.840  -  42.498 59.036  59.036  - 

Voorziening langdurig 
zieken (WIA)

330.134  190.885  330.134  -  -139.248 190.886  189.174  1.712 

Totaal voorzieningen 1.758.729  1.418.355  1.242.488  72.677  103.190 1.861.919  589.892  1.272.027 



64ROC TOP | Jaarverslag 2019

JAARREKENING 2019 

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 
2019 in dienst was. In de berekening is rekening gehouden 
met een kans dat de uitkering in het kader van jubilea 
zich daadwerkelijk voor gaat doen. Daarnaast is bij de 
berekening van de hoogte van deze voorziening rekening 
gehouden met een disconteringsvoet van 4,83% conform 
de rente op de langlopende lening. 

2.2.2  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.

Voor ROC TOP is vanaf 2019 een voorziening opgenomen 
voor duurzame inzetbaarheid. Het impact van de 
voorziening op het resultaat van het jaar 2019 is groot, 
gezien het feit dat het ook een inhaalslag t.o.v. de 
voorgaande jaren betreft.

2.2.3 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 en heeft 
betrekking op het wettelijke en bovenwettelijke deel. De 
voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van 
de toekomstige uitbetalingen met de maximale looptijd 
(2012-2027), met een disconteringsvoet van 4,83% conform 
de rente op de langlopende lening, en is bepaald op 
basis van de indicatoren: Opleidingsniveau, Leeftijd en 
(Onderwijs) dienstjaren (aan te leveren door derden)

De werkelijke wachtgeldlasten zijn vanaf 2015 steeds ten 
laste van deze voorziening gebracht. De wachtgeldlasten 
2019 bedroegen € 462.881. 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
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als op 
de 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 staan 
de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten die 
niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van 
de organisatie.

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. 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 
voorwaarden;

• De impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op de 
verplichtingen voor transitievergoedingen is in de 
voorziening opgenomen.

2.2.6 Voorziening langdurig zieken (WIA)
De voorziening van 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. In deze voorziening 
is tevens een transitievergoeding opgenomen.
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2.3 Langlopende leningen

Deze post betreft opgenomen leningen bij banken. Het 
verloop van de post is als volgt:

Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018

Schulden aan 
kredietinstelling

3.879.436 4.319.436

Van bovengenoemde schuld heeft een bedrag van  
€ 1,7 miljoen een resterende looptijd langer dan 5 jaar. 
De langlopende schuld aan de kredietinstelling (lening) is 
afgesloten tegen een euribor-rente plus opslag van 1,71% 
en is afgedekt met een swap tegen 3,12%.  
ROC TOP betaalt hierdoor een vaste rente over de lening 
van per saldo 4,83%. De renteswap is voor 2019 effectief. 
De kritische kenmerken van de lening en de swap zijn in 

Hoofdsom 8.603.767

Afgelost tot en met 31 december 2018 3.844.331

Restant hoofdsom per 1 januari 2019 4.759.436

Aflossingen	in	2019 440.000

Restant hoofdsom per 31 december 2019 4.319.436

Kortlopend deel per 31 december 2019 440.000

Langlopend per 31 december 2019 3.879.436

2019 gelijk aan elkaar. De effectiviteit is vastgesteld op 
basis	van	de	vergelijking	van	de	cumulatieve	reële	waarde	
van	de	actuele	swap	met	de	cumulatieve	reële	waarde	van	
een hypothetisch swap.

De	aflossing	op	de	langlopende	verplichting	die	binnen	
één jaar na balansdatum kan vervallen is opgenomen onder 
de kortlopende schulden en overlopende passiva. In 2019 
heeft	de	reguliere	aflossing	plaatsgevonden.

Op grond van de leningsovereenkomst heeft de bank 
een eenzijdig recht om bij gewijzigde omstandigheden 
(bij solvabiliteit lager dan 25%) naar eigen inzicht 
de renteberekeningswijze, de opslagen en de 
aflossingstermijnen	aan	te	passen	(dus	rentecondities	en	
pay-back te wijzigen). De leningsovereenkomst is opgesteld 
ten tijde van de defusie. Er hebben zich tot heden in 
de lening(voorwaarden), geen wijzigingen voorgedaan, 
behalve	de	periodieke	aflossingen	natuurlijk.	Na	de	
verkoop van de Vlaardingenlaan heeft de bank bevestigd 
geen gebruik te willen maken van het recht om de lening 
vervroegd te willen opeisen. Op grond van de meerjaren-
liquiditeitsbegroting	is	herfinanciering	gewenst	en	zal	de	
renteswap effectief blijven. 

ROC TOP heeft het recht om 5% van de hoofdsom 
jaarlijks versneld af te lossen zonder boete en een hoger 
percentage tegen betaling van een boete. ROC TOP heeft 
in 2019 van dit recht geen gebruik gemaakt.

Looptijd leningen
en renteswap

Nominale
waarde

Marktwaarde
Swap

Rentepercentage
variabel te
ontvangen

Rentepercentage
vast te betalen

30/12/2029 € 4.319.436 -€ 710.847 3 mnds euribor 3,12% (+1,71% vaste 
opslag lening)

De	wijzigingen	in	reële	waarde	van	de	renteswap	waarop	kostprijshedge-accounting	wordt	toegepast	en	de	dientengevolge	in	
de staat van baten en lasten verwerkte ineffectiviteit, zijn ultimo boekjaar als volgt:

Rentederivaten 2019 2018

Cumulatieve	reële	waardewijziging	van	het	effectieve	deel	van	de	hedge	
instrumenten

 -710.847  -716.793 

Cumulatieve	reële-waardewijziging	van	het	ineffectieve	deel	van	de	hedge	
instrumenten

 -  - 

In de staat van baten en lasten verwerkte ineffectiviteit  -  - 



66ROC TOP | Jaarverslag 2019

JAARREKENING 2019 

2.4 Kortlopende Schulden

31/12/2019 31/12/2018

2.4.1 Kredietinstellingen  440.000  440.000 

2.4.3 Crediteuren  969.890  854.266 

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.259.703  1.238.364 

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen  347.781  330.990 

2.4.10 Overlopende passiva  4.677.310  3.524.640 

Kortlopende schulden  7.694.684  6.388.260 

Uitsplitsing

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen  1.259.703  1.238.364 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.259.703  1.238.364 

2.4.10.1 Vooruitontvangen college- en lesgelden  278.925  212.703 

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW  908.055  1.133.394 

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen  863.309  153.513 

2.4.10.5 Vakantie-uitkering en bindingstoelage  1.110.173  1.091.752 

2.4.10.8 Overige overlopende passiva  1.516.848  933.278 

Overlopende passiva  4.677.310  3.524.640 

De toename van de kortlopende schulden wordt grotendeels verklaard door een toename van de post “Overlopende passiva” 
met circa € 1,1 miljoen en een toename van de post crediteuren van € 100K.
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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

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen

Budget Resterend

Schooljaar 2018/2019

MBO Scholenbeurs 2018-2019 99.224 17.513

MBO projectplannen 2018-2019 218.894 41.022

Doorstroom mbo-hbo 60.387 60.387

1:12 Plustraject Aanpak kwetsbare 
jongeren 18-19 en 19-20

57.358 46.676

MBO Lerarenbeurs 2018-2019 7.198 7.198

Vaccinatie stageplaatsen zorg DUO 
18-19

20.927 2.990

Schooljaar 2019/2020

VSV gelden gemeente Amsterdam 
2019-2020

120.000 63.750

Promotiebeurs I.Eegdeman 2019/2020 23.737 13.847

VSV Plusmiddelen ROCvA 2019-2020 560.000 326.902

Erasmus/Eurohat 2019-2020 42.473 42.473

Vaccinatie stageplaatsen zorg DUO 
19-20

53.135 53.135

MBO Agenda 17-18: Tussen School, 
straat en werk

73.544 37.917

Doorstroom VMBO - MBO 
samenwerking

6.125 6.125

MBO agenda 2019-2020 311.293 188.120

Totaal 1.654.295 908.055

Budget Resterend

Schooljaar 2019/2020

Kwaliteitsmiddelen mbo 2019-2022 3.869.477 625.915

Subsidie zij-instroom 94.005 93.901

OCW doorstroo MBO-HBO 10.625 10.625

Studieverlof 67.941 67.941

Voorziening leermiddelen 87.569 64.927

Totaal 4.129.617 863.309
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Overzicht Doelsubsidies OCW 
Model G1. Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lump sum.

Omschrijving Toewijzing De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebe-
schikking

Kenmerk Datum Geheel uitgevoerd en 
afgerond

Nog niet geheel afgerond

Lerarenbeurs 2018 8/680/29246 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/673/28345 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/672/28281 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/670/28060 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/651/26776 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/591/20833 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/639/25868 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/642/25973 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/614/24107 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/621/24567 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/593/21599 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/593/21620 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/591/21169 2018 V

Lerarenbeurs 2018 8/601/23005 2018 V

Zij-instromers 2018 8/072/39992 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

Tijdelijke voorziening 
leermiddelen

2019 V
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Model G2 a en b. Subsidies met verrekeningsclausule aflopend per ultimo verslagjaar

Model G2 a

Model G2 b Doorlopend per ultimo verslagjaar*

2.4.10.8 Overige overlopende passiva
In deze rubriek zijn posten verantwoord als o.a. 
reserveringen voor bindingstoelage € 15K, nog te 
betalen facturen over 2019 € 420K en te betalen bedrag 
(gesaldeerd) aan ROC van Amsterdam en ROC van 
Flevoland inzake de macrodoelmatigheid € 1.082K.

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 interest rate swap 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 € 17,3 miljoen. Het kredietrisico is voornamelijk 
geconcentreerd in de vorm van vooruitbetaalde huren, 
uitstaande vorderingen en waarborgsommen en 
bankgaranties inzake huurpanden. De liquide middelen zijn 
geplaatst bij een bank met een hoge credit rating.

Renterisico
Het renterisico bestaat uit variabiliteit in de staat van baten 
en lasten van rentekasstromen van variabele rente en de 
opgenomen en uitgegeven leningen. De variabiliteit is 
weggenomen door middel van een renteswap voor € 4,3 
miljoen die tot 2029 loopt. 

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

Omschrijving Toewijzing Bedrag 
Toewijzing

Ontvan-
gen t/m 

2019

Overige 
Ontvang-
sten 2019

Eigen 
bijdrage 

2019

Totale 
kosten 

t/m 
2019

Te verre-
kenen 31-

12-2019

Kenmerk Datum

VSV Gelden 2018/2019 OND/ODB-
2016/17722 
U

14/11/ 
2016

560.404 560.404  -  - 560.404  - 

Totaal 560.404 560.404  -  - 560.404  - 

Omschrijving Toewijzing Bedrag 
Toewijzing

Saldo 
per          
1-1-

2019

Ontvangen 
in 2019

Lasten in       
2019

Totale 
kosten 
31-12-

2019

Saldo 
nog te 

besteden         
31-12-
2019

Kenmerk Datum

VSV Gelden 2019/2020 INPB.10924/
INBL376274

4/12/2019 560.404 0 560.404 233.502 233.502 326.902

560.404 0 560.404 233.502 233.502 326.902

*Voor het jaar 2019 zijn de Overige Ontvangsten en Eigen bijdrage voor model G2 b niet van toepassing geweest.
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niet in de balans tot uitdrukking komen als gevolg van het 
toepassen van kostprijs hedge accounting. 

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 € 7,6 miljoen, de 
kortlopende vorderingen € 1,6 miljoen. ROC TOP beschikt 
over € 15,7 miljoen aan liquide middelen waardoor 
de stichting kan voldoen aan haar verplichtingen. De 
langlopende lening kent een solvabiliteitseis van 25%. 
Indien hieraan niet wordt voldaan kan de bank de lening 
vervroegd opeisen. De solvabiliteit van ROC TOP bedraagt 
per 31 december 2019: 42%.

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.

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 een lening portefeuille die geborgd 
is door de Stichting Waarborgfonds BVE. In dat kader 
stelt ROC TOP zich, samen met andere betrokken 
onderwijsinstellingen, garant jegens de Stichting 
Waarborgfonds BVE voor maximaal 2% van de jaarlijkse 
rijksbijdrage MBO indien laatstgenoemde niet aan haar 
borgstellingverplichtingen kan voldoen.

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:

Gestelde zekerheden
• Verpanding van inventaris;
• Verpanding vorderingen op derden;
• Verpanding spaarrekening i.v.m. (afgegeven) 

bankgaranties;
• Vaste borgtocht oorspronkelijk groot € 8,6 miljoen 

afgegeven door Waarborgfonds bve;
• Cross-defaultverklaring;
• Pari-Passuverklaring; 
• Non-disposalverklaring;
• Positieve-pledgeverklaring; 
• Material-adverse-changeverklaring;
•	 Niet-financieringsverklaring	met	een	drempelbedrag	van	

€ 0,1 miljoen;
• Solvabiliteitsratioverklaring 25%.

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

De totale jaarlijks huurbedrag van: 
• maximaal 1 jaar: €52.823
• meer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar: €0

Maximaal 1 jaar Meer dan 1 jaar 
en korter dan 
5 jaar

Langer dan 5 
jaar:

€2,2 miljoen €7,6 miljoen €0,6 miljoen
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Toelichting op de staat van baten en lasten

(bedragen * €1)

BATEN

2019 Begroting 2018

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdragen OCW BVE  31.569.162  31.378.000  31.991.509 

Rijksbijdragen OCW  31.569.162  31.378.000  31.991.509 

3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies  -  -  210.983 

3.1.2.2 Niet geoormerkte OCW subsidies  5.198.510  5.510.000  7.385.516 

3.1.2 Overige subsidies OCW  5.198.510  5.510.000  7.596.499 

Totaal rijksbijdragen  36.767.672  36.888.000  39.588.008 

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies

3.2.1 Overige bijdragen  3.004.466  2.466.000  2.543.369 

Totaal overige overheidsbijdragen en –
subsidies

 3.004.466  2.466.000  2.543.369 

3.3 College-, cursus- en lesgelden

3.3.2 Cursusgelden BVE  442.502  272.000  394.761 

3.3.5 Examengelden  3.950  3.000  9.557 

Totaal college-, cursus- en lesgelden  446.452  275.000  404.318 

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderwijs  166.036  150.000  180.008 

Totaal baten werk in opdracht van derden  166.036  150.000  180.008 

3.5 Overige baten

3.5.2 Detacheringen  293.398  143.000  270.843 

3.5.5 Ouderbijdragen  108.420  111.000  116.876 

3.5.6 Overige  937.689  506.000  527.254 

Totaal overige baten  1.339.506  760.000  914.973 
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3.1 Rijksbijdragen
De rijksbijdragen vielen circa €191.162 hoger uit dan 
begroot. Dit werd grotendeels veroorzaakt door een 
compensatie voor de reeds genaamde eenmalige uitkering 
in 2020.

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
De hogere realisatie van € 538K ten opzichte van de begroting wordt als volgt veroorzaakt:

Het verschil tussen realisatie en begroting bestaat uit een niet begrote post VSV prestatiebox, een hogere beschikking voor de 
salarismix en een overheveling van de kwaliteitsafspraken MBO naar 2020.

Realisatie Begroot Afwijking

2019 2019 2019

Kwaliteitsafspraken MBO 3.243.562 3.900.000 - 656.438

Overgangsbekostiging - 652.721 - 675.000 22.279 

VSV Prestatiebox 136.369 35.000 101.369 

Voorziening leermiddelen OCW 87.569 90.000 - 2.431

Lerarenbeurs OCW 92.066 0 92.066 

Salarismix LC/LD 1.731.665 1.600.000 131.665 

VSV 1:16 gelden 560.000 560.000 0 

Totaal 5.198.510 5.510.000 - 311.490

3.2.1 Overige overheidsbijdragen en -sub-
sidies

Realisatie Begroot Afwijking

2019 2019 2019

projecten:

Gemeente subsidies 1 op 12 2.150.550 1.700.000 450.550

Overige Gemeente subsidies 853.917 766.000 87.917

3.004.466 2.466.000 538.466 
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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-Groningen, 
maar aan de instelling waar zij de lessen volgen. DUO-
Zoetermeer houdt deze gelden in bij de instelling.

De examengelden betreffen bijdragen van 
examendeelnemers	voor	het	afleggen	van	individuele	
examens. In 2019 heeft er een toename in het aantal BBL-
studenten plaatsgevonden waardoor er meer college-, 
cursus en lesgelden zijn t.o.v. begroot in 2018.

3.4 Baten werk in opdracht van derden
De lagere baten ten opzichte van 2018 ad - € 14K wordt 
veroorzaakt door minder contractonderwijs.

3.5 Overige baten
De hogere “overige baten” € 0,6 miljoen worden 
veroorzaakt door de volgende factoren: 
Detachering personeel:
• Meer vraag naar opleidingspersoneel door andere 

instellingen (+ € 150K)

Ouderbijdragen:
•  Er is een kleine daling te zien door minder studenten 

Overige Opbrengsten: (+ € 432K)
• Opbrengst verrekening macrodoelmatigheid saldering 

ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland; + € 283K
• Hogere opbrengst horeca; + € 8K 
• Lagere opbrengst aan OPLIS-gelden (opleiding in 

school);  - € 52K
• Hogere opbrengst de Dreef, Hogelant en andere 

colleges; + € 170K
• Lagere opbrengst kluisverhuur; - € 4K
• Niet begroot diverse posten; + € 27K

3.5 Overige baten Realisatie Begroot Afwijking

2019 2019 2019

Detachering 
personeel

293.398 143.000 150.398 

Ouderbijdragen 108.420 111.000 - 2.580

Overige 937.689 506.000 431.689 

Totaal overige 
baten

1.339.506 760.000 579.506 



74ROC TOP | Jaarverslag 2019

JAARREKENING 2019 

Personeel
De lonen en salarissen zijn hoger uitgevallen door: 
• Eenmalige uitkering + € 0,2 miljoen  
• Niet uitgegeven vrijval kwaliteitsagenda + € 0,5 miljoen

De overige personele lasten waren € 1,2 miljoen hoger dan 
begroot. De oorzaken zijn:

• Inhuur personeel is hoger uitgevallen dan begroot + € 
0,3 miljoen als gevolg van tijdelijke inzet van interim-
management in het onderwijs en vervanging wegens 
langdurige ziekte. 

• Minder overige kosten + € 0,5 miljoen.
• Dotatie personeelsvoorziening + € 1,4 miljoen. 

Gemiddelde FTE in (loon) dienst

4.1 Personeelslasten

2019 Begroting 2018

4.1.1 Lonen en salarissen 24.973.514 24.494.000 26.100.137

4.1.2 Overige personele lasten 5.638.139 4.468.000 5.708.591

4.1.3 Af: Uitkeringen -368.273 -65.000 -311.365

Personeelslasten 30.243.379 28.897.000 31.497.363

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 18.963.606 18.316.000 19.929.265

4.1.1.2 Sociale lasten 2.937.760 2.926.000 3.034.395

4.1.1.3 Pensioenpremies 3.072.148 3.252.000 3.136.477

Lonen en salarissen 24.973.514 24.494.000 26.100.137

4.1.2.1 Dotatie personeelsvoorziening 1.418.355  - 2.403.844

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 2.353.683 2.055.000 1.360.012

4.1.2.3 Overige 1.866.100 2.413.000 1.944.735

Overige personele lasten 5.638.139 4.468.000 5.708.591

2019 2018

Directie 2 2

Management 8 7

OP 235 261

OOP 117 116

LIO 2 3

Totaal 364 389
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4.2 Afschrijvingslasten

2019 Begroting 2018

4.1.1 Software 0 0 0

4.2.1 Gebouwen en terreinen 476.770 592.000 464.227

4.2.2 Inventaris en apparatuur 465.902 840.000 544.750

Totale afschrijving 942.672 1.432.000 1.008.977

De totale afschrijvingslasten zijn circa € 0,5 miljoen lager dan begroot. Deze bestaan o.a. uit een lagere afschrijvingslast op 
inventaris en computerapparatuur door langer gebruik van apparatuur en uitstel van investeringen. 

4.3 huisvestingslasten
De totale lasten van de rubriek “Huisvestingslasten” vielen circa €289K lager uit dan begroot. Hieronder wordt per sub-rubriek 
ingegaan op de grootste afwijkingen.

2019 Begroting 2018

4.3.1 Huur 3.298.101 3.533.000 3.533.443

4.3.2 Verzekeringen 0 0 221

4.3.3 Onderhoud 120.032 86.000 144.198

4.3.4 Energie en Water 74.563 17.000 121.354

4.3.5 Schoonmaakkosten 449.597 616.000 506.616

4.3.6 Heffingen 24.916 34.000 83.025

4.3.8 Overig 35.094 -6.000 49.602

Totaal huisvestingslasten 4.002.302 4.280.000 4.438.459

2019 Begroting 2018

4.4.0 Kosten bedrijfsvoering 2.455.987 2.443.000 3.048.253

4.4.1 Administratie en beheerslasten 136.201 100.000 129.189

4.4.2 Contributies, apparatuur en leermiddelen 1.360.090 1.135.000 1.371.964

4.4.4 Voorlichting, drukwerk, abonnementen en verzekeringen 2.297.664 2.536.000 2.360.371

Totaal overige lasten 6.249.942 6.214.000 6.909.777

4.4 Overige lasten
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4.4.0 Kosten bedrijfsvoering

4.4.1 Administratie en beheerlasten

4.4.2 Contributies, apparatuur en leermiddelen

5.5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroot Realisatie

2019 2019 2018

Onderzoek jaarrekening 63.547 70.000 86.385

Andere controle opdrachten 72.654 30.000 42.804

Totaal 136.201 100.000 129.189

Realisatie Begroot Afwijking

2019 2019 2019

Contributies MBO raad en bedrijfsvakgroepen 142.229 87.000 55.229

Onderwijs door derden 177.054 151.000 26.054

Overige kosten tbv onderwijs 1.040.806 897.000 143.806

Totaal 1.360.090 1.135.000 225.090

Realisatie Begroot Realisatie

2019 2019 2018

5.1 Rentebaten -1.251 - -763 

5.5 Rentelasten 245.790 209.000 258.042 

Totaal financiële baten en lasten 244.539 209.000 257.279 

De kosten bedrijfsvoering wijken niet substantieel af van de begroting. Advieskosten vallen hoger uit en de kantoorkosten 
lager. Verder zijn er minder kosten gemaakt voor de personeelsadministratie.

Van de kosten in 2019 heeft € 41K betrekking op onderzoek jaarrekening en overige werkzaamheden inzake subsidies 2018.

Realisatie Begroot Afwijking

2019 2019 2019

Kantoorkosten 280.294 427.000 -146.706

ICT kosten 1.214.764 1.215.000 -236

Personeelsadministratie 37.337 80.000 -42.663

Telefonie 46.351 28.000 18.351

Advieskosten 877.241 693.000 184.241

Totaal 2.455.987 2.443.000 12.987
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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 Drs. W.A.M. van der Linden Drs. M.C.P Visbeen RC

Lid College van Bestuur, voorzitter Lid College van Bestuur

Duur dienstbetrekking in 2019 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris nee nee

Echte	of	fictieve	dienstbetrekking? Echte Echte

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen nvt nvt

18 maanden werkzaam?

Bezoldigingsmaximum  164.000  164.000 

Bezoldiging 2019

Beloning  131.931  125.531 

Belastbare onkostenvergoedingen  -  - 

Beloningen betaalbaar op termijn  20.210  19.994 

Totaal bezoldiging  152.142  145.525 

Gegevens 2018

Duur dienstbetrekking in 2018 1/1-31/12 1/1-31/12

Omvang dienstverband 1,0 1,0

Bezoldiging 2018

Beloning 128.864 125.367

Belastbare onkostenvergoedingen  - 3.603

Beloningen betaalbaar op termijn 18.258 18.000

Totaal bezoldiging 2018 147.122 146.970

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Het ROC TOP volgt de beloningsmaxima volgens de WNT norm.
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Bedragen x €1 Drs D.E.J. van 
Meurs

R.E. Boasman 
BSc 

Drs M. Beijer 
RC

Mr T.E. Klein P.J. Roos

Functie Lid Raad van 
Toezicht, 

Voorzitter

Lid Raad van 
Toezicht

Lid Raad van 
Toezicht

Lid Raad van 
Toezicht

Lid Raad van 
Toezicht

Gegevens 2019

Duur 2019 1/1-31/12 1/1-31/8 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Individueel WNT Maximum 24.600 16.400 16.400 16.400 16.400

Bezoldiging 2019

Beloning  10.500  4.667  7.000  7.000  7.000 

Belastbare 
onkostenvergoedingen

 -  -  -  -  - 

Beloningen betaalbaar op 
termijn

 -  -  -  -  - 

Totaal bezoldiging 2019 10.500 4.667 7.000 7.000 7.000

Gegevens 2018

Duur 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging 2018

Beloning 10.500 7.000 7.000 7.000 7.000

Belastbare 
onkostenvergoedingen

 -  -  -  -  - 

Beloningen betaalbaar op 
termijn

 -  -  -  -  - 

Totaal bezoldiging 2018  10.500  7.000  7.000  7.000  7.000 

Toezichthoudende topfunctionarissen

Vermelding gegevens van eenieder van wie de  
bezoldiging de geldende (sector)bezoldigingsnorm 
te boven gaat
Er zijn in 2019 geen overschrijdingen geweest van 
bezoldigingen die vallen onder de Wet Normering 
topinkomens (WNT).

Gebeurtenissen na balansdatum
Management campus Business
Afgelopen jaar is er in vervolg op een onderzoek bij de 
campus Business een verbeterplan opgesteld. Uiteindelijk 
is geconcludeerd dat dit verbeterplan niet de noodzakelijke 
verbeteringen in de campus heeft opgeleverd. Dit heeft 
ertoe geleid dat in januari 2020 de campusdirecteur en 

de langstzittende onderwijsmanager hun taken hebben 
neergelegd. Zij hebben de organisatie verlaten. Momenteel 
wordt de campus geleid door een interim-directeur, de 
lasten hiervan worden verantwoord in 2020.

Corona-virus
Begin 2020 brak het coronavirus (COVID-19) uit. Dit 
heeft effecten op het onderwijs en de totale economie 
wordt geraakt. ROC TOP heeft medio maart besloten al 
het fysieke onderwijs te stoppen en alle medewerkers 
vanuit huis te laten werken. De onderwijsactiviteiten en 
de bedrijfsvoering zijn online voortgezet. Ten tijde van het 
opstellen van deze continuïteitsparagraaf zijn de gevolgen 
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van het coronavirus nog onvoldoende inzichtelijk en zijn de 
financiële	effecten	nog	niet	voldoende	duidelijk.	In	verband	
met het coronavirus heeft ROC TOP een scenarioanalyse 
gemaakt	op	basis	van	de	begrotingen,	om	de	financiële	
impact van deze scenario’s op de exploitatie van  
ROC TOP te bepalen. Er kan worden geconcludeerd 
dat de reserves en de liquiditeitspositie van ROC TOP 
voldoende solide zijn om de onderwijsactiviteiten in de 
huidige omstandigheden te kunnen continueren. Wij zijn 
van mening dat de continuïteitsveronderstelling die het 
ROC TOP bij het opmaken van de jaarrekening hanteert, 
niet wordt geraakt.
 
Hoewel	de	financiële	impact	van	deze	ongekende	
crisis ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 
nog niet volledig duidelijk is, zijn wij van mening dat 
we	het	financiële,	operationele	en	organisatorische	
risico voldoende beheersen. De huidige onzekerheden 
veroorzaakt door het coronavirus leiden momenteel niet tot 
een	materiële	onzekerheid	in	verband	met	het	vermogen	
van de onderwijsinstelling om haar activiteiten voort te 
zetten. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 
waren nog geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 
ROC TOP heeft vastgesteld dat de huidige ontwikkelingen 
rondom het coronavirus geen impact hebben op de 
feitelijke situatie op balansdatum 31 december 2019, 
waardoor de cijfers per 31 december 2019 in deze 
jaarrekening ongewijzigd blijven.

Rechtszaak Rabobank
Inmiddels heeft de mondelinge behandeling van de zaak 
tegen de Rabobank plaatsgevonden. De vraag was in 
hoeverre de rechtbank zou oordelen over de mate waarin 
de Rabobank haar zorgplicht heeft uitgevoerd. Op 27 
maart is bekend geworden dat de rechtbank op 25 maart 
vonnis heeft gewezen. De uitspraak is teleurstellend, alle 
vorderingen zijn afgewezen, maar heeft geen effect op 
cijfers per 31 december 2019 zoals weergegeven in deze 
jaarrekening. Wij zullen het vonnis bestuderen en hebben 
drie maanden om eventueel hoger beroep aan te tekenen.

Osiris
Het project implementatie Student Informatie Systeem 
(SIS – OSIRIS) met acht andere mbo-instellingen is volop 
in voorbereiding. De huidige leverancier Iddink stuurt 
er hevig op aan dat het pakket bij de start van volgend 
schooljaar operationeel is. Zij hebben de aanbesteding 
namelijk verloren. De instellingen trekken gezamenlijk op 
om de continuïteit van het huidige SIS veilig te stellen en er 
vinden constructieve gesprekken met Iddink plaats. Verder 
is het de bedoeling om het nieuwe pakket voor eind 2020 
te implementeren. Door de impact van de coronacrisis 
op het onderwijs komt deze planning op spanning te 

staan. Deze crisis is een onvoorziene omstandigheid waar 
de instellingen mee geconfronteerd zijn en dit feit wordt 
meegenomen in het overleg met de huidige leverancier. 
Het is op dit moment moeilijk in te schatten wat de 
financiële	en	organisatorische	gevolgen	zijn	van	deze	
waarschijnlijk onvermijdbare afwijking op de planning. 

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, 18 juni 2020

College van Bestuur ROC TOP:
(w.g.) Ineke van der Linden
(w.g.)	Mariëll	Visbeen

Raad van Toezicht ROC TOP:
(w.g.) Chris van Meurs (voorzitter)  
(w.g.) Manon Frenken
(w.g.) Tim Klein
(w.g.) Jeffrey van Meerkerk

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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Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van 
Stichting ROC TOP

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting ROC 
TOP (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 op 31 december 2019 
en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met 
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand 
gekomen in overeen-stemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	andere	
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoor-
delijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ROC TOP zoals vereist 
in de Verordening inzake de onafhanke-lijkheid van 

Controleverklaring 
van de onafhankelijke 
accountant

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet  
gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 
hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling 
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van 
een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 
leiding-gevende 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
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de bijlagen;
• overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
•  met	de	jaarrekening	verenigbaar	is	en	geen	materiële	

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

jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2. 
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2019 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 
andere	informatie	materiële	afwijkingen	bevat.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan 
aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben 
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag, de bijlagen en de overige gegevens in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

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

Het College van Bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, 
in overeenstemming met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen.

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van 
Bestuur afwegen of de onderwijs-instelling 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 stichting 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 controle-standaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, 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 
bevatten als gevolg van fouten of fraude;

- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties die van materieel 
belang zijn;

•  het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten.  

 Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 
die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend 
zijn in de omstandigheden. Deze werk-zaamheden 
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 
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grondslagen	voor	financiële	verslaggeving,	de	gebruikte	
financiële	rechtmatigheidscriteria	en	het	evalueren	
van de redelijkheid van schattingen door het College 
van Bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;

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

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

•  het evalueren of de jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede 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, 18 juni 2020
KPMG Accountants N.V.
W.A. Touw RA
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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.

BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 1 KWALITEITSAGENDA

Maatregelen Kwaliteitsagenda ROC TOP Landelijke speerpunten Bestuursakkoord

Kwetsbare 
jongeren

Gelijke kansen Toekomstige 
arbeidsmarkt

A: onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt

Co-creatie x x x

Internationalisering x x

B: verbreding van de rol van de docent

Docent als vak-coach | studie-coach x x x

Studentondersteuning x x

Opleidingsschool x x

C: verzorgen van onderwijs op maat

Personalisering van het onderwijs x x x

Digitale leer - en werkomgeving x

Excellentie x x

Doorlopende leerlijn x x x

D: aanbieden van na- en bijscholing

Alumnibeleid x x

Na-en bijscholing x x x
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Toelichting op de drie landelijke speerpunten:
1. Jongeren in kwetsbare positie. Kwetsbare jongeren 

worden door uitstekend onderwijs en persoonlijke 
begeleiding maximaal ondersteund. Doel is uitval te 
voorkomen, door te stromen naar een hoger niveau of 
een goede start te maken op de arbeidsmarkt.

2. Gelijke kansen. Er worden soepele overgangen 
gecreëerd	binnen	een	krachtig	beroepsonderwijs	zodat	
studenten voldoende kansen krijgen om succesvol in het 
mbo in- of door te stromen naar een vervolgopleiding of 
baan die past bij hun ambities en talenten.

3. Opleiden arbeidsmarkt van de toekomst. Het 
arbeidsmarktperspectief van mbo-studenten wordt 
verbeterd door aanpassingen in het onderwijsaanbod, 
beïnvloeding van de studiekeuze, inhoudelijke 
vernieuwing van opleidingen en het versterken van de 
verbinding met de beroepspraktijk. 

Maatregel Kwaliteits-
agenda

Toelichting maatregel Ambitie 2020 Huidige stand van zaken 
- 2019

Co-creatie Het curriculum komt tot stand 
in nauwe samenwerking met 
het werkveld.

*in co-creatie actueel en 
aantrekkelijk modulair 
onderwijs ontwikkelen.

*co-creatie modules gestart 
op Campus Events & 
Hospitality.
*inventarisaties co-creatie 
uitgevoerd.
*docent-stages ingezet op 
Campus Events & Hospitality 
en Health & Sport.

Internationalisering De opleiding heeft een 
internationaal karakter en 
biedt stage-optie in het 
buitenland aan.

*interculturele bewustwording 
bevorderen.

*internationale stage bij 
Campus Business en Health 
& Sport.
*0-meting native speakers. 

Docent als coach Docenten ontwikkelen 
expertise en vaardigheden 
voor leer- en (studie-) 
loopbaancoaching. 

*versterking rol en 
vaardigheden loopbaancoach.
*intervisie.

*docenten volgen 
coachtrainingen.
*docenten volgen Masterclass 
LOB.

Studentondersteuning We ontwikkelen een 
integrale visie op 
studentondersteuning.

*evalueren proces 
ondersteuningsteam.

*ondersteuningsproces 
vastgelegd. 
*studentexperts en teams in 
positie.
*afstemming binnen en 
buitenschoolse lijn ingericht.

Opleidingsschool Docenten begeleiden 
aankomende leraren en 
nieuwe collega’s.

*blijvend bijdragen aan 
de opleiding van nieuwe 
docenten.

*LIO’s en stagiaires begeleid.
*startende docenten 
begeleid.
*schoolopleider actief.
*werkplekbegeleiders actief.

Toelichting op voortgang maatregelen  
Kwaliteitsagenda ROC TOP 
In de onderstaande tabel is per maatregel uit de 
Kwaliteitsagenda van ROC TOP de ambitie weergegeven, 
en hoe de voortgang plaatsvindt. Iedere (sub)maatregel  
uit de Kwaliteitsagenda is voorzien van een nulmeting 
en een streefwaarde voor 2020 en 2022 en wordt op 3 
momenten in het jaar kwalitatief of kwantitatief gemeten. 
De status van de voortgang op uitvoering van de 
Kwaliteitsagenda na een jaar is als matig beoordeeld. 
De haalbaarheid van de streefwaarden in 2020 is niet 
vanzelfsprekend.

BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 1 KWALITEITSAGENDA
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Personalisering van het 
onderwijs

We richten opleidingen 
modulair in en bieden 
mogelijkheid voor 
gepersonaliseerde leerroutes.

*modulair onderwijs 
ontwikkelen in co-creatie.

*Programma organisatie 
onderwijsvernieuwing 
ingericht.
*GRAAG concept gedeeld en 
besproken.
*projectleiders geïnstalleerd.
*plan van aanpak op 
campusniveau opgesteld.
*Leerplein Campus E&H 
-team HTC ingericht.
*moduul ontwikkeling gestart.

Digitale leer- en 
werkomgeving

We richten een cloud 
gebaseerde digitale leer- 
en werkomgeving in voor 
studenten en medewerkers.

*kennis digitaal leren- en 
werken versterken.

*werken in de cloud 
geïmplementeerd.
*trainingen	Office	365	
verzorgd.
*laptops verstrekt.
*I-coachprofiel	opgesteld.

Excellentie We bieden excellentie-
programma’s aan die 
studenten een kans geven 
zich optimaal te ontwikkelen.

*excellentie-programma’s 
voor studenten versterken en 
deelname verhogen.

*studenten doen mee aan 
schoolwedstrijden. 
* studenten doen mee aan 
Skills Heroes vak-wedstrijden.
*studenten doen mee aan 
excellentie trainings- en 
coachings-trajecten.

Doorlopende leerlijn We versterken de 
samenwerking met 
toeleverend en afnemend 
onderwijs zodat studenten 
met meer succes van vmbo 
naar mbo en van mbo naar 
hbo doorstromen.

*LOB activiteiten met 
toeleverend en afnemend 
onderwijs versterken.

*toeleverende scholen 
geïnventariseerd.
*TOP-ambassadeurs 
bezoeken scholen. 
*dedicated intakers getraind.
*decanen getraind en 
docenten volgen LOB 
Masterclass.

Alumnibeleid We zetten een (groeiend) 
alumni-bestand op en 
organiseren activiteiten voor 
huidige studenten en alumni.

*alumnibeleid formuleren. *trekker alumnibeleid 
geïnstalleerd.

Na- en bijscholing We bieden na- en bijscholing 
aan alumni en andere 
doelgroepen in het kader van 
Leven Lang Leren.

*relaties versterken en 
netwerk uitbreiden. 
*productontwikkeling met 
mbo-certificaat.

*campus Health &Sport: 
na- en bijscholingsaanbod is 
goed ontwikkeld.
*contact werkveld versterkt.

Kwaliteitscultuur: 
Kwaliteitszorg & Lean

We versterken de 
kwaliteitscultuur en richten 
een programma in met focus 
op implementatie en borging 
van continue verbetering.

*kwaliteitscultuur versterken.
*cultuur Continue Verbeteren 
actief houden.

*Kwaliteitsagenda behandeld.
* Project Continue Verbeteren 
ingezet.
*Lean-coördinatoren getraind 
en aangesteld.
*medewerkers Yellow en 
Green Belt getraind.

Teams in positie We groeien naar een 
organisatie waarin 
professioneel denken en 
doen voor alle medewerkers 
vanzelfsprekend is.

*professionele autonomie 
versterken.
*werken op basis van actuele 
teamplannen.

*Informatie en kennisdeling 
Teams in positie.
*0-meting bij pilot Teams in 
positie uitgevoerd.
*Teamplannen opgesteld.

BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 1 KWALITEITSAGENDA
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BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK 2 STUDENTEN

Studiesucces 
en studentuitval

80,4% 73,5% 80,8%

67,0% 68,0% 68,0%

65,5% 74,9% 65,9%72,5%69,8%66,5% 49,0% 52,1%53,3%

Jaarresultaat t.o.v. landelijke norm (groen) per niveau 2015-2016 t/m 2018-2019. 

(bron: EduarteApp)

67,7% 63,2% 60,2% 67,2% 66,5%64,7%61,8%69,1% 79,2% 70,2%74,9%74,8%66,1% 45,5% 58,0%52,1%

70% 70%
61,0%

Diplomaresultaat t.o.v. landelijke norm (groen) per niveau 2015-2016 t/m 2018-2019. 

(bron: EduarteApp)

78,6% 70,3% 73,4% 80,9% 73,5%74,5%75,9%79,5% 82,6% 76,4%78,4%82,3%75,5% 70,7% 76,9%74,0%

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

Startersresultaat t.o.v. landelijke norm (groen) per niveau 2015-2016 t/m 2018-2019. 

(bron: EduarteApp)
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33,8%25,8% 29,2% 23,7%

20,0%

26,1%25,4%27,5%22,9% 16,0% 23,7% 20,1%21,4% 12,2% 14,6%13,5%12,9%

18,0%
15,0%

10,0%

Ongediplomeerde uitstroom t.o.v. TOP-maxima (groen) per niveau 2015-2016 t/m 2018-2019

(bron: EduarteApp)

Voortijdig schoolverlaten (VSV) t.o.v. TOP-maxima (groen) per niveau 2015-2016 t/m 2018-2019 

(bron: OCW 2015-2016 t/m 2017-2018, 
DUO Groningen 2018-2019)

BIJLAGE BIJ HOOFDSTUK 2 STUDENTEN

De percentages JR, DR en SR over studiejaar 2017-2018 wijken op tiende procenten af van de percentages die in het 
jaarverslag 2018 zijn gerapporteerd. Dit komt door mutaties in de resultaten na de publicatie van het jaarverslag 2018. Zie 2.2.
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ROC TOP handhaaft de volgende strategische doelen voor 
de komende jaren:
• Studentenaantallen: naamsbekendheid, instroom, nieuwe 

doelgroepen en studiesucces. 
• Medewerkers en organisatie: tevredenheid verbeteren en 

professionalisering.
• Doorontwikkelen innovatief en toekomstbestendig 

onderwijs en portfolio.
• Versterken samenwerking met werkveld en omgeving. 
• Afgestemde interne dienstverlening met onderwijs en 

een integrale planning (basis op orde).

In de campus- en jaarplannen voor 2020 en wordt dit 
verder uitgewerkt. Enkele concrete activiteiten in dit 
jaarverslag lopen ook nog door in 2020. Hieronder worden 
deze kort benoemd:

Studentenaantallen

Studentenverzuim en -uitval 
Verzuim en vroegtijdige uitval van studenten blijft een 
punt van zorg en aandacht. Concrete maatregelen zijn 
vooral gericht op een structurele directe verzuimopvolging, 
het realiseren van studentvriendelijkere roosters, het 
aanbrengen van meer structuur in de overleggen 
van	alle	betrokken	partijen	en	het	creëren	van	betere	
mogelijkheden voor (interne) in-, af- en doorstroom.
Bij de docenten wordt ingezet op het vergroten van het 
bewustzijn, het stimuleren van het didactisch handelen 
van docenten in relatie tot hun coachende rol en het 
aanbrengen van meer structuur in het aanbieden van 
studieloopbaanbegeleiding.

Toestroom nieuwe studenten
Er wordt ingezet op het vergroten van het absolute bereik, 
onder andere door per campus VO-scholen te bezoeken. 
Ook met de start van de Amsterdam Facility Academy 
wordt een nieuwe aanwas van studenten verwacht.

Medewerkers 

Verzuim en uitstroom
Het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is 
gereed voor de aanvang van het nieuwe schooljaar 2020-
2021. In 2020 wordt de arbodienst en dienstverlening op 
verzuimpreventie aanbesteed. 

Werkdruk en medewerkertevredenheid
In de voorbereiding op het schooljaar 2020-2021 wordt 
een proces ingericht waarin informeren, van elkaar leren en 
begeleiding van teams bij de werkverdeling centraal staan. 
In maart 2020 vindt een tussentijdse evaluatie plaats 

op verbeterpunten naar aanleiding van het vorige 
medewerkersonderzoek, en het najaar 2020 het volgende 
tweejaarlijks medewerkersonderzoek.

Leiderschap
Het leiderschapstraject loopt door in 2020 met plenaire 
dagen en tussentijdse intervisiebijeenkomsten.

Innovatief onderwijs 

Onderwijsvernieuwing
Voortzetten van het aanbieden van maatwerk- en 
gepersonaliseerde leertrajecten, invoeren van de I-Coach 
en start met invoeren van Onderwijsplatform.

MBO-agenda
Uitvoeren ingediende plannen en nieuwe aanvragen voor 
schooljaar 2020-2021.

Werkveld 

In 2020 worden werkveldbijeenkomsten gecontinueerd, 
voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Ontwikkeling 
van een circulaire onderwijsleerlijn. Verder uitwerken van 
RIF aanvragen.

Basis op orde

ICT en Informatieveiligheid
In 2020 wordt het nieuwe SIS in gebruik genomen, 
waarmee de huidige systemen KRD en Trajectplanner 
worden vervangen. In 2020 zal een extra ‘awareness 
campagne’ worden gelanceerd om phishing-mail onder de 
aandacht te brengen.

Examinering
Voor het schooljaar 2019-2020 heeft de centrale 
examencommissie een plan van toezicht opgesteld, met 
algemeen geldende afspraken en audits, om de kwaliteit 
van de examinering en diplomering bij alle opleidingen te 
waarborgen. 

Huisvesting 
In 2020 wordt het langetermijn-huisvestingsplan 
geactualiseerd, aansluitend op de visie van ROC TOP  
met een focus op de campusvorming. Realisatie van het 
beleid rookvrij ROC TOP m.i.v. schooljaar 2020-2021

Kwaliteit  
Ontwikkelplan op basis van de bevindingen uit de 
dialoogsessies met Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO.

VOORUITBLIK
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Een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar  
blijft de onderscheidende merkpositionering van  
ROC	TOP:	een	authentiek	en	aantrekkelijk	profiel	waarmee	
studenten, mensen, medewerkers en organisaties zich 
willen verbinden. Ook de herkenbaarheid en vindbaarheid 
van	de	campussen	is	van	belang	voor	de	profilering	richting	
de verschillende doelgroepen.

Voorwaarden voor het behalen van de strategische doelen 
zijn	een	financieel	gezonde	exploitatie,	goede	kwaliteit	van	
onderwijs, en het aantrekken en behouden van voldoende 
studenten	en	gekwalificeerde	tevreden	medewerkers.	
Onverminderd belangrijk blijft het verbeteren van de 
kwaliteitscultuur, het doorontwikkelen van innovatief en 
toekomstbestendig onderwijs en de portfolio. Daarnaast 
wordt vol ingezet op regionale samenwerking en co-creatie.

Belangrijke accenten in 2020 zijn de tussentijdse 
voortgangsrapportage op de Kwaliteitsagenda, het 
vierjaarlijks Inspectiebezoek, en het herijken van de 
beleidscyclus op onderwijskwaliteit. En daarbij komt nu nog 
het inspelen op de gevolgen van de Coronacrisis.
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