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Hoofdstuk 1 - Bestuursverslag 

 
1. Voorwoord 
 
Voorwoord 
Met het vaststellen van de begroting van 2016 en vanuit het meerjarenperspectief, is de financiële dimensie in het geheel van de ontwikkelingen van 
Onderwijsgroep Tilburg, niet meer weg te denken. Daar waar we een aantal voorspoedige jaren hebben gekend, is nu de krapte manifest geworden.  
De structurele verlaging van onze bekostiging, heeft met zich mee gebracht dat we niet partieel maar fundamenteel hebben moeten kijken naar de inrichting 
van ons onderwijs.  
Terugkijkend op 2016 kunnen we niet anders concluderen dan dat we de tering naar de nering hebben moeten zetten en dat dit, voor dit jaar, gelukt is. 
Vanwege een veranderende bekostiging in het mbo zijn consequenties (nog steeds) moeilijk te doorgronden - is onze bekostiging met 6% gedaald. 
Dit zet spanning op onze ambitie, het beste onderwijs van Nederland te willen verzorgen. Voor het geheel, maar in het bijzonder ook voor de kwetsbare 
jongeren en de leven-lang-ontwikkelen doelgroep, waarvoor in de bekostiging, vertaald in geld, weinig waardering is.  
 
De kracht van onze organisatie is dat we niet bij de pakken zijn gaan zitten, maar de handschoen hebben opgepakt om in deze schaarste onze ambitie hoog 
te houden. Dit hebben we gedaan door, middels het opleveren van een eerste meerjarenbeleidsplan, te kunnen constateren dat onze koers in het licht van 
huidige en toekomstige ontwikkelingen, nog de goede is. We hebben echter ook geconstateerd dat we onze verbetersnelheid, het daadwerkelijk 
implementeren van plannen willen en moeten verhogen en dat een wezenskenmerk van die versnelling samengevat kan worden in het woord ‘samenwerken’. 
 
Dat samenwerken rendeert des te meer wanneer verantwoordelijkheden helder belegd zijn en ieder de ruimte krijgt en voelt om zaken op te pakken én 
daarop ook aangesproken wil worden. Daartoe hebben we, in het kader van de kanteling van de organisatie met als doel de teams zoveel mogelijk 
verantwoordelijkheid te geven en te laten nemen, ook de onderlinge verhoudingen met het management opnieuw gekalibreerd. In het traject ‘Versnellen - 
Verdichten - Verstevigen’ zijn hierover afspraken gemaakt, zodanig dat we de voorwaarden hebben gecreëerd effectiever met elkaar samen te werken met als 
resultaat een organisatie die steeds leaner functioneert.  
 
Dit gaat renderen. In 2016 is de aanzet daartoe gegeven, de toon gezet. Niet alleen voor 2016, maar voor de komende tijd. Uit het bijgestelde 
meerjarenperspectief blijkt nl. dat ook in 2017, 2018 en 2019, schraalhans nog keukenmeester blijft.  
 
Dat kan en mag ons er echter niet van weerhouden het beste onderwijs te blijven nastreven, de drijfveer, naar onze stellige overtuiging, van eenieder die 
werkt bij Onderwijsgroep Tilburg. Het zal veel vragen van onze innovativiteit en creativiteit. Een uitdaging waar we voor gaan! 
 
 
Fred van der Westerlaken 
Carl Govers 
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2. Onze ambitie 

 
Onze collectieve ambitie ‘Wij verzorgen het beste onderwijs van Nederland’ is in 2016 verder tot wasdom gekomen. Hierop heeft het College van Bestuur 
ingezet door het voeren van de strategische dialoog met medewerkers op onze verschillende locaties. In zes sessies zijn de vijf strategische doelen 
onderwerp van gesprek geweest. Gedurende twee uur hebben meer dan 260 collega’s met het College gedeeld hoe zij vorm geven aan de strategische 
doelen in de praktijk van alle dag. Dit heeft een mooi palet aan ervaringen, beelden en ideeën opgeleverd. Over wat er goed gaat in onze organisatie én over 
wat er nog beter kan. De opbrengst hiervan wil het bestuur in 2017 tijdens de Parade verder delen en thematisch uitdiepen met masterclasses.  

Meerjarenbeleidsplan 
De vraag die evenwel meer en meer manifest is geworden in 2016 is of wij ook in het licht van toekomstige ontwikkelingen nog de juiste koers volgen en met 
de juiste snelheid. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, hebben wij onze beleidsdocumenten in samenhang gebracht en gebundeld in het 
‘Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 - Schering en Inslag’. In dit document hebben wij geconstateerd dat onze koers zoals wij die de afgelopen jaren hebben 
uitgekristalliseerd en vastgelegd in verschillende beleidsdocumenten, naar ons idee nog steeds de juiste is. Wij hebben evenwel ook geconstateerd dat we 
onze verbetersnelheid, het daadwerkelijk implementeren van plannen, willen en moeten verhogen en dat een wezenskenmerk van die versnelling 
samengevat kan worden in het woord ‘samenwerken’. In de komende periode is het cruciaal ons collectieve vermogen, onze professionaliteit en daarmee 
creativiteit nog meer te verhogen. Dit vanuit het besef dat wij in de meer en meer complexe omgeving, alleen kunnen slagen onze ambitie gestalte te geven, 
als wij sterk winnen op kwaliteit en creativiteit (innovatie- en doorzettingskracht) van onze medewerkers en leiding. 

Kanteling 
Dit scharnierpunt waarop we in 2016 zijn beland, zijn we gemeenzaam ‘de kanteling van de organisatie’ gaan noemen. De kernopdracht en collectieve ambitie 
van Onderwijsgroep Tilburg is het verzorgen van het beste onderwijs van Nederland volgens de uitgangspunten van Het Huis. Om dit te bereiken staat de 
'deelnemer voorop', zijn de 'teams aan zet' en ligt het 'leiderschap zo laag mogelijk in de organisatie'. Leiderschap komt daarmee terecht bij diegenen, die het 
dichtst bij de deelnemers staan: de teams en de medewerkers. De kiem van de ontwikkelingen zoals die in 2016 aan de orde zijn geweest, is al gelegd in 
2001 met het project Stuur in Eigen Hand. Het doel was toen, nu en de komende jaren nog steeds, de teams de verantwoordelijkheid te geven en te laten 
nemen die het mogelijk maakt onze collectieve ambitie te realiseren: het beste onderwijs van Nederland. De overgang naar kleine scholen, het werken met 
shared services, het elimineren van de laag van de Algemene Directie, het introduceren en met elkaar doorleven van het Huis van Onderwijsgroep Tilburg en 
de strategische doelen, maar ook het Professioneel Statuut, hebben deze ontwikkelingen danig versterkt en verdicht. Een beweging die overigens volledig 
ondersteund wordt door de Raad van Toezicht, die door expertmeetings en het voeren van gesprekken hierover met de medezeggenschapsorganen, zichzelf 
mede in de gezamenlijke zoektocht heeft geplaatst. 

Versnellen - Verdichten - Verstevigen 
Vanuit de constatering dat kantelen alleen kan wanneer wij op verschillende niveaus, vanuit eigen verantwoordelijkheid, met hetzelfde bezig zijn, heeft het 
College van Bestuur ingezet op het traject Versnellen, Verdichten, Verstevigen. Essentieel daarin is dat, door het instellen van een afstemmingsoverleg, de 
agenda’s van de verschillende gremia beter op elkaar aansluiten. Effectieve wederzijdse beïnvloeding is hierbij het uitgangspunt. Dit wordt ook bereikt met de 
strakker ingeregelde bilats met de schooldirecteuren. 
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Tevens hebben wij het principe ‘collectief waar nodig en lokaal waar het om de eigenheid van de scholen gaat’ preciezer ter hand genomen. Dit heeft 
enerzijds bijvoorbeeld geleid tot een verbouwing van de School voor ICT en Media, volledig geënt op de eigenheid van de school, en anderzijds tot het verder 
voorbereiden van het project STIP. Hierin gaan, in het kader van een integraal studentvolgsysteem, alle ROC-scholen over tot gestandaardiseerde processen 
met een eenduidige procesvoering en met standaardisatie voor de gehele onderwijsketen. In 2016 is hard gewerkt om te komen tot de keuze voor één 
integraal pakket. Dit wordt in 2017 ingevoerd. 

Duurzaam verbeteren 
Wat ons bij dit alles enorm helpt is de voortdurende en blijvende inzet op duurzaam verbeteren. Het College van Bestuur omarmde reeds in 2012 de lean-
filosofie als mogelijk instrument om de uitdagingen van Onderwijsgroep Tilburg in de komende jaren het hoofd te bieden. Denk daarbij aan efficiënter werken, 
meer controle, minder verspilling, meer pro-activiteit en enthousiaste, gemotiveerde en deskundige medewerkers die dagelijks met plezier hun vak uitoefenen 
en daarbij veelvuldig samenwerken met collega’s. De medewerkers van het coördinatiepunt duurzaam verbeteren hebben in 2016 extra ingezet op het 
uitbreiden van ambassadeurschap van duurzaam verbeteren, vooral met scholing en training van medewerkers in alle lagen van Onderwijsgroep Tilburg. 

Duurzaam verbeteren raakt alle strategische doelen, geformuleerd om de collectieve ambitie, het beste onderwijs van Nederland te bieden, te realiseren.  
Wat wij al goed doen willen we behouden, versterken en verbeteren en wat wij -nog- niet zo goed doen, willen wij aanpakken. Dit valt of staat met de 
professionaliteit en de inzet van alle medewerkers. De cultuurkant en vormen van samenwerking zijn afgelopen jaar daardoor steeds meer een punt van 
aandacht geworden in zowel docenten - als dienstenteams. Verantwoordelijkheid voelen en dragen, afspraken nakomen en op deze aspecten aangesproken 
worden, hoort bij de transparante en open cultuur die wij nastreven. Na 2016 wordt de focus daarop alleen nog maar sterker. 

Excellentie 
Specifiek voor het onderwijs heeft zich dat vertaald in het doorzetten van het traject ‘Excellente docent’. Het accent ligt hierbij op het stimuleren van 
onderwijsontwikkeling en innovatie. Het doel van dit programma is de ontwikkeling tot een inspirerende, onderzoekende en ondernemende 
onderwijsprofessional die excelleert in de klas en binnen het team. In 2016 hebben wederom een twaalftal docenten de handschoen hiertoe opgepakt.  

Maar ook voor studenten is, in het kader van de Kwaliteitsafspraken, een begin gemaakt met het ontwikkelen en invoeren van excellentieprogramma’s om 
studenten hun talent optimaal te laten ontwikkelen. In het schooljaar 2015-2016 zijn we van start gegaan met 4 excellentieprogramma’s voor ambitieuze en 
talentvolle studenten. De scholen voor Orde en Veiligheid, Mode en Uiterlijke Verzorging, Mechatronica, Maintenance en Engineering en de economische 
opleidingen zijn deze uitdaging aangegaan. Met trots konden we aan het einde van dit schooljaar 45 excellentieverklaringen uitreiken. Bij aanvang van het 
schooljaar 2016-2017 zijn naast de vier genoemde programma’s ook de scholen voor Luchtvaarttechniek, Sport en Bewegen en Mode en Welzijn met een 
excellentietraject gestart. Internationalisering is in meerdere programma’s een belangrijk deel. Voor dit schooljaar staan uitdagende activiteiten gepland in 
Frankrijk, Engeland, Gambia en Zuid-Afrika.  

Het intensief over scholen heen samenwerken in combinatie met het verkennen en verleggen van grenzen geeft ROC Tilburg een stevige duw in de rug op 
het gebied van onderwijsinnovatie. Werken aan excellentietrajecten draagt sterk bij aan ons strategisch doel; Medewerker 3.0. Hoe verruim ik als docent mijn 
comfortzone en welk experiment durf ik aan. Het volledig beleggen van het eigenaarschap van inhoud en middelen binnen de onderwijsteams draagt sterk bij 
aan de mogelijkheid van didactische en inhoudelijke verkenning. 

 



9 
 

Onderwijs 
Op de verbetering van de inhoud van het onderwijs is volop ingezet, door alle scholen en ondersteund door de verschillende diensten. Voor het ROC is 2016 
het jaar geweest van de start van de implementatiefase van alle activiteiten binnen Focus op Vakmanschap. Ook is hard gewerkt aan de doorlopende leerlijn 
vmbo-mbo-hbo. Met de vmbo-scholen is het studiekeuze pad ontwikkeld en zijn afspraken gemaakt over LOB-activiteiten. Momenteel wordt gewerkt aan 
doorlopende leerlijnen gebaseerd op de nieuwe profielen in het vmbo. ROC Tilburg neemt deel aan het regio-overleg met de hogescholen Fontys en Avans. 
Het doel van dit regio-overleg is het verbeteren van de aansluiting tussen het mbo en het hbo, middels gezamenlijk ontwikkelde doorstroom keuzedelen.  
Daarnaast worden door Fontys en Avans associate degree opleidingen ontwikkeld met als doel het bevorderen van de doorstroom en het verbeteren van de 
aansluiting op het hoger beroepsonderwijs.  

In juni 2016 brachten ROC Tilburg, Fontys Hogescholen en Tilburg University gezamenlijk een propositie uit waarin zij het initiatief aankondigden om in de 
Spoorzone gezamenlijk een ‘iconische hotspot’ te ontwikkelen op het gebied van interactieve technologie en gedrag. De invloed van technologie op de mens 
staat hierin centraal en minder de technologie als zodanig. Onderwijs, onderzoek en ondernemerschap lopen hier in elkaar over en er wordt nadrukkelijk 
ingezet op bedrijven die van dit initiatief gebruik maken en/of zich er bij aansluiten. De gemeente Tilburg ondersteunt het initiatief. Voor ROC Tilburg is het 
een kans voor unieke stageplaatsen en afstudeerprojecten voor de niveau-4 studenten van verschillende opleidingen. Ook biedt het mogelijkheden voor 
nieuwe doorlopende leerlijnen (AD-opleidingen) en excellentie-programma’s en het maakt het mogelijk om ervaringen met en kennis over nieuwe 
technologieën te integreren in de mbo-opleidingen. Een eerste start in een tijdelijke huisvesting wordt voorzien in september 2017. 

In het vmbo hebben de verschillende scholen de voor hen specifieke ontwikkeling voortvarend ter hand genomen. Vakcollege Tilburg heeft veel energie 
gestoken in het uitrollen van het koersplan en het ingroeien naar de nieuwbouw per 1 augustus 2017. Voor de Frater van Gemertschool heeft 2016 in het 
teken gestaan van het onderzoek naar het verzorgen van een toekomstbestendig en betaalbaar aanbod. Bij het Reeshof College is door meer expertise in de 
klas te zetten en meer ‘handjes’, gewerkt aan het neerzetten van een ambitieuze leercultuur, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. 

Educatie heeft voorbereidingen getroffen in haar aanbod opnieuw inburgeringstrajecten op te nemen. In combinatie met het VO, Entree opleidingen en het 
mbo denken wij een meerwaarde te kunnen bieden aan inburgeraars ten opzichte van andere aanbieders. Het Entree college heeft haar positie versterkt door 
een eigenstandige positionering en profilering in de regio en binnen Onderwijsgroep Tilburg. Het Schakelcollege heeft met succes de fluctuerende toevloed 
aan kinderen van vluchtelingen opgevangen. Naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek van de inspectie van het onderwijs in november 2015 is bij de 
school voor Vavo in 2016 intensief gewerkt aan de kwaliteitsverbetering en -borging van de opleidingen. Ook bij de school voor Sport en Bewegen, NCvB 
voor bedrijfsgericht opleiden en de school voor Onderwijs & Kinderopvang is in 2016 planmatig gewerkt aan de kwaliteitsverbetering en -borging van de 
opleidingen. 

Het mag duidelijk zijn dat het onderwijs binnen Onderwijsgroep Tilburg alleen tot stand kan komen in goede samenspraak met de werkvelden. Van oudsher 
hebben wij een goede relatie met bedrijven en instellingen in de regio. Onze waarneming is dat, met het introduceren van de collectieve ambitie, het Huis en 
de strategische doelen, de dialoog met hen - en daarmee de verbinding tussen buiten en binnen – alleen maar is geïntensiveerd. De succesvolle 
dialoogsessie met verschillende van onze stakeholders, waarin zij input hebben geleverd voor de herijking van ons meerjarenbeleidsplan, getuigt daarvan. 
Hetzelfde geldt voor de samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen in onze regio en daarbuiten. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking die 
Onderwijsgroep Tilburg ter hand heeft genomen met tien Brabantse mbo-instellingen. Tezamen werken wij al enige tijd aan een ambitieuze en strategische 
agenda: 'Kennispact 3.0'. Langs de lijnen van die agenda geven wij - in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven - vorm aan de beroepen van morgen, de 
curricula van morgen en aan de didactiek en pedagogiek van morgen.  
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Diensten 
Om dit alles blijvend kwalitatief én tegelijkertijd met minder middelen te kunnen ondersteunen, hebben onze diensten ingezet op het door ontwikkelen van het 
dienstverleningsmodel. De ambitie is nog beter aan te sluiten op de wensen in het onderwijs/primair proces en daardoor per saldo meer toegevoegde waarde 
te (gaan) bieden tegen lagere of minimaal gelijkblijvende kosten. Speerpunten van het nieuwe dienstverleningsmodel zijn dienstverlening gebaseerd op 
verdere digitalisering van (lean) werkprocessen, ‘click-call-face’ enerzijds en anderzijds een stevige kwaliteitsimpuls in de adviesfunctie.  

Een forse opdracht 
Eind 2015 is duidelijk geworden dat door een wijziging in de bekostiging, vooral het mbo een fikse inkomstendaling te verwerken gaat krijgen in 2016. In de 
wetenschap dat wij de komende jaren voor de uitdaging staan om de onderwijsontwikkelingen in álle sectoren tijdig te vertalen in een passend aanbod, 
betekent dit dat wij financieel gezien tijdig hebben moeten anticiperen op deze ontwikkelingen. Naast sturing op kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
hebben wij dit gedaan door het doelmatig inzetten van middelen, het wegnemen van verspillingen door procesgericht werken en door het realiseren van 
vervangende inkomsten. In de bedrijfsvoering is in 2016 fors gestuurd op kostenefficiency. Het is noodzakelijk gebleken om de budgetten voor het onderwijs 
met ingang van het schooljaar 2016-2017 met 7,5% te korten. De korting voor de totale overhead van OGT betrof in 2016 10%. Zo waar geen sinecure. De 
ingezette maatregelen moeten leiden tot ombuigingen die zorgen voor een blijvend (financieel) gezonde instelling. De eerste stap in 2016 is succesvol 
geweest; dit biedt perspectief voor het vervolg.  
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2.1 Aantoonbare onderwijskwaliteit 
 
Vanuit diverse thema's is afgelopen jaar gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Dit is vanzelfsprekend de kern van het dagelijks verzorgen van onderwijs aan 
onze studenten en leerlingen. 

Voor ROC Tilburg is 2016 vooral in het kader van aantoonbare onderwijskwaliteit het jaar geweest van de start van de implementatiefase van alle activiteiten 
binnen Focus op Vakmanschap:  

 In 2016 is een begin gemaakt met het opzetten van een nieuwe inhoudelijke clustering van opleidingen, op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur. 
Dit proces moet in 2018 leiden tot een 'herijkte' scholenstructuur met als uitgangspunt doelmatigheid, innovatiecapaciteit en responsiviteit.  

 In 2016 zijn wij gestart met het opleidingsaanbod op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers.  
 Nieuw in deze opzet is uiteraard het werken met keuzedelen binnen alle opleidingen. Voor alle opleidingen is de keuzedeelverplichting opgenomen in 

onderwijs- en examenregelingen 2016.  
- ROC Tilburg maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken van de keuzedeelverplichting. 
- ROC Tilburg heeft in 2016 ook geen verzoeken van studenten ontvangen voor niet-gekoppelde keuzedelen.  
- In 2016 zijn geen keuzedelen om doelmatigheidsredenen uit het keuzedeel-aanbod gehaald.  

 Centraal in het vernieuwingsproces staat LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). Binnen alle opleidingen is LOB een vast onderdeel van ons 
onderwijsprogramma, met het accent op het aanleren van loopbaanvaardigheden en mede gericht op een leven lang leren.  

 Mede in het kader van de invoering van passend onderwijs is een start gemaakt met het opzetten van een passende begeleidings- en 
ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van deze doorontwikkeling van de begeleidings- en ondersteuningsstructuur binnen onze organisatie kenmerkt 
2016 zich als een jaar van bouwen aan draagvlak voor het brengen van de begeleiding en ondersteuning dichter naar de deelnemer. Daarna is bij 
bestuursbesluit vastgelegd dat dit de norm van het bieden van begeleiding en ondersteuning gaat worden. 

 Tot slot is in 2016 hard gewerkt aan de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo. Met de vmbo-scholen is het studiekeuze pad ontwikkeld, er zijn 
afspraken gemaakt over LOB-activiteiten en met het gezamenlijk mbo en hbo in Zuid-Nederland is een keuzedeel Voorbereiding hbo ontwikkeld. 
Momenteel wordt gewerkt aan doorlopende leerlijnen gebaseerd op de nieuwe profielen in het vmbo. ROC Tilburg neemt deel aan het regio-overleg 
met de hogescholen Fontys en Avans.  

Langs de lijn van de kwaliteitsafspraken is aandacht geweest voor de thema's taal en rekenen, BPV, Excellentie, Professionaliseren en Duurzaam 
Verbeteren. 

 Binnen het project Taal en Rekenen is hard gewerkt aan eigen examens voor Nederlandse taal en Engels. Dit schooljaar is gestart met een centraal 
Taal- en Rekenpunt voor extra ondersteuning van de zwakkere studenten. Ook hebben in totaal 89 vmbo-leerlingen deelgenomen aan de extra taal- 
en rekenactiviteiten van de ROC-Zomerschool.  

Ten aanzien van het thema kwetsbare jongeren en VSV is door deel te nemen aan evaluatie gesprekken en expertmeetings een bijdrage geleverd aan het tot 
stand komen van het nieuwe programma van maatregelen voor jongeren in een kwetsbare positie.  
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Vakcollege Tilburg heeft veel energie gestoken in het uitrollen van het koersplan en het ingroeien in de nieuwbouw per 1 augustus 2017. Vanuit het koersplan 
zijn de middelen prestatiebox VO ingezet op de volgende verbetertrajecten: projectondersteuning vmbo, projectbegeleiding teamleiders en directie, 
kwaliteitsverbetering / opbrengstgericht werken, examenbureau, implementatie LOB-traject, deskundigheidsbevordering en versterking kernvakken.   

Binnen de Frater van Gemertschool is gewerkt aan de volgende punten:  

1. De directeur heeft, in samenspraak met de concernstaf, advies uitgebracht over de toekomst van de school.  
2. Een begin is gemaakt met de uitvoering van het nieuwe onderwijsconcept binnen de nieuwe organisatiestructuur, gericht op elke leerling op het juiste 

niveau met mogelijkheden tot opstroom en ondersteund door de juiste zorg, zodat leerlingen kunnen schakelen naar regulier onderwijs. Hiervoor zijn 
de middelen vanuit de prestatiebox VO ingezet. Het team is hierbij ondersteund door een externe partij (Perficio). 

3. Het tijdig signaleren van hulpvragen is verbeterd, zodat wij preventief kunnen ondersteunen na gedegen onderzoek naar de oorzaak in plaats van 
reactie op escalatie. Stap in positie brengen.  

4. Teams zijn, door het werken zonder teamleider, meer in hun kracht gebracht. Training Leerkracht is ingezet met als resultaat dat er meer gericht en 
gezamenlijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.  

5. Wederom zijn stappen gezet in het beter creëren van een veilig leer- en leefklimaat.  

Bij het Reeshof College is gewerkt aan onderstaande punten. Hierbij is gebruik gemaakt van de middelen prestatiebox VO. 

1. Goede prestaties zijn neergezet op de kernvakken én brede vorming. Dit hebben wij gedaan door meer expertise in de klas in te zetten en daarnaast 
meer handen in de klas te krijgen. Ook onderdelen als teamteaching, externe CITO toetsing en sturen op resultaat zijn hiervoor ingezet, evenals 
begeleiding in de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. In het B-uur (staat voor begeleiding) is gewerkt aan de vakken Nederlands, 
Engels en wiskunde (en waar nodig kan ook bij rekenen begeleiding plaatsvinden). Leerlingen hebben per week verdiepend of herhalend onderwijs 
gekregen bij deze aangeboden vakken. 

2. Een volgende stap is gezet in het neerzetten van een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt 
ondersteund. Bij het Reeshof College doet elke leerling in één vak meer examen dan standaard wordt voorgeschreven. Wij hebben ervoor gekozen 
om het aanbod dus om te draaien; elke leerling doet in één vak meer examen dan de wettelijke verplichting. 

3. De lerende cultuur waar het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders, is verder ontwikkeld. 
Naast de verplichte bevoegdheid, is geïnvesteerd in bekwaamheid. Docenten op het Reeshof College, startende én zittende, werken dagelijks verder 
aan hun ontwikkeling en professionalisering. Hierbij krijgen ze ondersteuning van een Interne Begeleider (IB’er). Deze wordt vooral ingezet voor de 
nieuwe mensen op school. Om onze medewerkers te ontwikkelen in hun core business, denkende vanuit de visie van het Reeshof College, zijn onder 
andere de volgende acties ingezet: 
- Functioneringsgesprekkencyclus: in gesprek met leidinggevende legt de medewerker verantwoording af over zijn/haar werkzaamheden. Het 
  functioneringsgesprek is zo ingevuld dat een 360 graden feedback plaatsvindt (lesbezoek, leerling enquête, collegiale consultatie etc.). 
- Sturen op inzet van scholingsbudgetten voor de ontwikkeling van vakkennis en verbreding van didactische vaardigheden. Docenten krijgen hierin 
  ruimte om te voldoen aan de verplichting tot onderhoud van hun bekwaamheid. 
- Het Reeshof College is een collegiale consultatie opgestart waarbij de inzet is: ‘hoe word ik beter in mijn corebusiness doceren?’. 
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4. Leidinggeven: richten, inrichten en verrichten. Zoals kwaliteit en rendement van de lessen in hoge mate afhankelijk zijn van de docent, zo is de 
kwaliteit en het rendement van een school sterk afhankelijk van de leiding. Om dit succesvol te laten zijn, zijn onderstaande zaken ingezet: 
- Er is duidelijk geïnvesteerd in de organisatierichting, door middel van visie/missie en het bepalen van te bereiken doelen. 
- De organisatie is verder ingericht door middel van een heldere structuur en bijbehorende rollen, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, etc. 
- Tenslotte is het werk verricht door goed management en leiderschap in de dagelijkse praktijk. 

Examinering 
De beleidskeuzes die ROC Tilburg heeft gemaakt voor de in te zetten exameninstrumenten bij de opleidingen zijn gebaseerd op de standaarden uit de 
Examenagenda 2015-2020. De examenagenda 2015-2020 is vastgesteld door de MBO-raad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en  
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Het uitgangspunt van ROC Tilburg ten aanzien van exameninstrumenten is ‘Inkoop van examens tenzij….’. Sinds 2016 is binnen ROC Tilburg een trend 
zichtbaar ten aanzien van besluiten tot inkoop van exameninstrumenten. Er is sprake van meer inkoop van exameninstrumenten dan van eigen constructie.  

De door de Centrale Examencommissie van ROC Tilburg vastgestelde procedure omtrent exameninstrumenten wordt gevolgd door de Decentrale 
Examencommissies van ROC Tilburg. Zij verantwoorden zich door middel van het document 'Besluit tot inkoop' over de keuze voor exameninstrumenten; 
inkoop of eigen constructie per opleiding. Het beleid is erop gericht dat iedere Decentrale Examencommissie zelf besluit of de aangeboden 
exameninstrumenten kwalitatief geschikt zijn voor de opleiding. Is dat het geval dan wordt besloten tot inkoop. Bij besluit tot eigen constructie wordt de door 
ROC Tilburg vastgestelde constructie- en vaststellingsprocedure gevolgd. Dit proces is gebaseerd op de 'Collectieve afspraken ten aanzien van 
exameninstrumenten' die binnen de MBO-raad en NTRO zijn gemaakt. 

Examendeskundigen van ROC Tilburg zijn lid van het Regionaal overleg Kennispact 3.0. Hierin wordt gezocht naar uitvoerbare en betaalbare samenwerking 
op het gebied van examinering. Het Kennispact 3.0 zorgt voor een 'gebundelde kracht' richting examenleveranciers ten aanzien van de beoordeling van 
beschikbaar exameninstrumentarium.  
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2.2 Opleiden voor een carrière 
 
Onderwijsgroep Tilburg vindt het van belang dat leerlingen en studenten goed voorbereid worden op doorstroom naar het vervolgonderwijs zoals mbo, hbo  
of het uitoefenen van een baan. Gezien de steeds weer en sneller veranderende arbeidsmarkt willen wij studenten en leerlingen goed voorbereiden tot 
beroepsbeoefenaars die weten hoe zij zichzelf steeds weer aan moeten passen. Wij willen studenten en leerlingen goed voorbereiden op een carrière! Om dit 
te realiseren moet in opleidingen aandacht worden besteed aan vaardigheden om te blijven leren. Tevens is het van belang dat er doorstroom mogelijk is 
tussen de diverse opleidingen in het funderend onderwijs, het voortgezet onderwijs het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Dit 
vraagt om afstemming tussen de opleidingen die de doorstroom vergemakkelijken waardoor vroegtijdige uitval beperkt wordt en doorstroom succesvol is.  

Hoe bereiden wij leerlingen en studenten beter voor op een carrière? 
De afgelopen twee jaren zijn we geconfronteerd met een grote toestroom aan vluchtelingen binnen het Schakelcollege. Op de teldatum van 1 oktober van 267 
in 2014 naar 298 in 2015. Op de teldatum 1 oktober 2016 was dit aantal gegroeid tot 428 leerlingen. In 2016 is hard gewerkt om al deze leerlingen goed 
onderwijs te kunnen bieden. In de doorstroom is in 2016 gestart met het verder concretiseren en realiseren van de doorgaande leerlijnen naar het 
vervolgonderwijs zoals vmbo, Entree, mbo en daar waar mogelijk ook hbo en wo. Door de grote toestroom van vluchtelingen is ook een toename ontstaan in 
de vraag naar inburgeringstrajecten. Educatie heeft inburgeringstrajecten weer toegevoegd aan het aanbod. In 2016 is tevens gestart met het onderzoek naar 
combinatietrajecten tussen educatie, inburgering, VAVO, entree opleidingen en mbo-opleidingen. Met als doel de doorgaande leerlijn te verbeteren en het 
perspectief op werk te vergroten. Voor de Frater van Gemert school stond 2016 in het teken van een betaalbaar opleidingsaanbod dat passend is bij de 
doelgroep en afgestemd is op het aanbod van het voortgezet onderwijs in de regio. Dit om ervoor te zorgen dat deze doelgroep onderwijs krijgt wat ze nodig 
hebben om een diploma te behalen en succesvol door te stromen. 

Voor Vakcollege Tilburg wordt het programma LOB in leerjaar 1 + 2 met een zelf ontwikkeld programma aangeboden per 1 augustus 2016. Deze methode (in 
combinatie met werkveldoriëntatie) ondersteunt de leerling bij het maken van een keuze voor het arrangement. In de bovenbouw wordt het tijdspad gevolgd 
dat wordt uitgezet door de LOB-coördinator. In de lessentabel zijn LOB-uren structureel opgenomen. Daarnaast zijn er onder andere 0e-uren, uren in 
flexweken, dinsdagmiddaguren opgenomen waarin de gesprekken plaats kunnen vinden.  

In samenwerking met het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is ingezet op een aansluitende leerlijn voor loopbaan en burgerschap,  
taal en rekenen en het beroepsgerichte deel. De resultaten hiervan zijn wisselend. Dit vraagt nog om onze aandacht. Om aansluiting tussen vo en mbo te 
verbeteren is afgesproken te gaan werken met Intergrip. Digitale ontsluiting, overdracht, van leerling dossiers. Om leerlingen in het Voortgezet onderwijs beter 
voor te bereiden op hun studiekeuze werken een aantal scholen met het door Onderwijsgroep Tilburg ontwikkelde programma Studiekeuzepad. Binnen het 
mbo is het leerloopbaan en burgerschap programma geïmplementeerd in alle opleidingen. 

ROC Tilburg werkt samen met het hbo aan een doorstroomroute mbo-hbo. Alle ROC's en hbo's in Zuid-Nederland hebben daartoe een convenant gesloten. 
Bovendien hebben Fontys, Summa College, ROC Ter AA en ROC Tilburg een overeenkomst gesloten tot samenwerking mbo-hbo in brede zin.  
In gezamenlijkheid zijn er keuzedelen doorstroom hbo ontwikkeld die het studiesucces van mbo studenten in het hbo dient te verbeteren. In samenwerking 
met Avans, ROC de Leijgraaf, ROC West-Brabant en Koning Willem 1 college worden er AD-opleidingen ontwikkeld. Met ingang van 1 augustus 2017 start 
een AD college in Den Bosch en per 1 augustus 2018 een AD college in Roosendaal. Ter voorbereiding zijn in 2016 diverse werkgroepen gestart om dit te 
realiseren.  
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Door de bijdrage van mbo-docenten aan het curriculum en de pedagogisch didactische visie verwachten wij dat de aansluiting met het hbo voor onze 
studenten verbeterd wordt. Naast dat we participeren in het AD college werken wij met Fontys samen aan de ontwikkeling van AD opleidingen binnen 
onderwijs en kinderopvang en ICT. 

In het kader van het opleiden voor een carrière verzorgt Onderwijsgroep Tilburg opleidingen voor zittende medewerkers die zich op-, om- of bij willen scholen 
of opleidingen voor mensen zonder werk in het kader van bestrijding van (jeugd)werkeloosheid. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de daling van 
het aantal bbl-studenten, de veranderende eisen aan een bbl-opleiding, de mogelijke vraagfinanciering en de mogelijkheid tot certificering van onderdelen van 
een beroepsopleiding is in 2016 een plan gemaakt voor een onderwijsconcept en een aanbod. Dit is passend bij de vraag van bedrijven en instellingen en het 
veranderende beleid rondom een leven lang leren. De komende jaren wordt dit concept en aanbod ontwikkeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2.3 Positie in de regio 
 
In het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 is nader geconcretiseerd wat het belang is van het strategische doel positie in de regio en wat wij willen bereiken. 
Onderwijsgroep Tilburg heeft als doelstelling om in co-creatie opleidingen te ontwikkelen en uit te voeren. Wij leiden op met en in het werkveld, maar wij 
blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. In onze opleidingen ontwikkelen wij de kwaliteiten en talenten van onze studenten op de 
uiteindelijke beroepsuitoefening of de voorbereiding hierop. Zowel het aanleren van kennis en vaardigheden als een goede beroepshouding is daarbij 
belangrijk. Onze omgeving is niet alleen het werkveld en de hbo-instellingen, maar ook organisaties zoals gemeenten, sectorkamers en branche-instellingen. 
Ook de rol van ouders en de sociale omgeving van de student komen hierbij nadrukkelijk in beeld. 

Om als school te ontwikkelen en te vernieuwen, moet de school ingebed zijn in een netwerk van bedrijven, instellingen en kennisinstituten om ons heen. Ook 
dit jaar hebben de Human Capital Agenda’s uit onder meer de topsectoren alsmede Midpoint Brabant input gegeven aan onze opdracht en mede bepaald 
welke opleidingen c.q. kwalificatiedossiers ten uitvoering moeten worden gebracht om de regionale ambitie te helpen realiseren. 

Hoe verbeteren wij onze positie in de regio? 
Educatie heeft het aanbod uitgebreid met inburgeringstrajecten. Dit mede door een toename in de vraag naar deze trajecten. In combinatie met het vo, Entree 
opleidingen en het mbo denken wij een meerwaarde te bieden aan inburgeraars ten opzichte van andere aanbieders. Door deze combinatie ontstaat een 
aaneengesloten aanbod van inburgering tot een beroepsopleiding en doorstroom naar het hbo of uitstroom naar werk. Het Entree college heeft haar 
positionering versterkt door een eigenstandig positionering en profilering in de regio en binnen Onderwijsgroep Tilburg. De verbinding met het toeleverende 
onderwijs is versterkt, afspraken zijn gemaakt over doorstroom en financiering voor specifieke doelgroepen. Daarnaast is ingezet op het verbeteren van de 
aansluiting met het werkveld voor uitstroom in samenwerking met partners en de doorstroom naar het mbo. 

Vakcollege Tilburg heeft gewerkt aan de positie in de regio door verder ontwikkeling te geven aan het profiel Dienstverlening en Producten met daarbinnen, 
middels arrangementen, aandacht voor vakken uit andere profielen, waarbij Techniek een belangrijk issue is. Daarnaast is en wordt vanuit Vakcollege Tilburg 
met het Samenwerkingsverband Portvolio en collega-scholen die leerwegondersteuning aanbieden binnen het vmbo, nagedacht over een andere verdeling 
van het LWOO over de regio.  

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de Frater van Gemertschool zich anders en nieuw moet profileren in de regio, gezien enerzijds de 
veranderende toevoer van leerlingen vanwege Passend Onderwijs en anderzijds de moeilijke financiële positie. Daartoe heeft de school het afgelopen jaar 
een onderwijsconcept ontwikkeld gericht op de onderbouw van het vmbo. Bestuurlijk is op basis van de doorberekening van dit onderwijsconcept gekozen 
voor het verder ontwikkelen van dit concept dat zich richt op het aanbieden van onderwijs vmbo, havo voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in de 
onderbouw en voor het vervolg van de schoolloopbaan een schakeltraject in te gaan richten. In 2017 zal het bestuur een besluit nemen over de financiële 
haalbaarheid hiervan. Indien dit negatief uitvalt en de school niet langer levensvatbaar is, is het aan Portvolio te beoordelen of hiermee het dekkend aanbod in 
de regio in het geding komt en welke maatregelen er getroffen moeten worden dit al dan niet overeind te houden.  

Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de regio is van belang voor onze leerlingen en studenten. Onderwijsgroep Tilburg participeert 
actief in diverse overleggen van de triple helix. Naast deze samenwerking is samenwerking tussen ROC ’s ook van belang in Brabant.  
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In 2016 is subsidie aangevraagd bij de Provincie om deze samenwerking te continueren. Op thema's als macrodoelmatigheid, leven lang leren, experimenten, 
doorgaande leerlijnen en professionalisering zijn projectgroepen gestart.  

Alle scholen van ROC Tilburg hebben een georganiseerd overleg met het werkveld. De voortgang van de privaat publieke samenwerkingen in de vorm van 
een Centrum voor Innovatief Vakmanschap liggen op schema. In samenwerking met de Hogescholen in de regio Zuid is een aanbod voor doorstroom 
keuzedelen ontwikkeld. Deze keuzedelen hebben als doel de aansluiting tussen mbo en de hbo Bacheloropleidingen te verbeteren. ROC Tilburg is partner 
binnen het Regionaal Associate Degree-college samen met Koning Willem 1, ROC de Leijgraaf en ROC West-Brabant. Gezamenlijk zijn AD opleidingen 
ontwikkeld die per 1 augustus 2017 uitgevoerd gaan worden in een AD-college in Den Bosch. Het doel hiervan is om de aansluiting tussen mbo en hbo te 
verbeteren. Gemeente Tilburg heeft het initiatief genomen om in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, Hogeschool Fontys, ROC Tilburg en bedrijven 
actief in de mediasector, een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een media cluster in de Spoorzone. In 2017 worden de mogelijkheden van 
samenwerking en de haalbaarheid verder geconcretiseerd. 

Onze belangrijkste samenwerkingsovereenkomsten: 

 Convenant VSV: de gemeente, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs met betrekking tot het terugdringen 
van het voortijdig schoolverlaten;  

 Samenwerking Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: de gezamenlijk planning en uitvoering van Loopbaanoriëntatie- en -begeleidingsactiviteiten voor 
de overgang vmbo – mbo;  

 Samenwerking in het kader van Passend Onderwijs, Portvolio;  
 Samenwerking met gemeente en UWV Werkplein over het terugdringen voortijdig schoolverlaten en het bestrijden van de jeugdwerkloosheid;  
 Regionale Verankering.  

Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het Regionale Overleg Bedrijfsleven- Onderwijs en de Zorgacademie; samenwerkingsovereenkomsten op 
schoolniveau, gekoppeld aan een specifieke doelstelling.  

Enkele voorbeelden hiervan:  

 School voor de Gezondheidszorg met de Wever (de Hazelaar) en GGZ Breburg (Jan Wier) en Fontys. 
Doel: het opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen in Zorg Innovatie Centra binnen de instellingen. 

 School voor Proces- en Milieutechniek met Fujifilm, Coca-Cola, DSM Neoresins, IFF en Essent. 
Doel: opleiden voor de procesindustrie middels ‘ProcessClass’.  

 School voor Educatie en Inburgering met de Diamant Groep.  
Doel: het scholen en trainen van medewerkers van de Diamant Groep (WSW). 

 School voor Sport en Bewegen met Sportbedrijf Gemeente Tilburg en Fontys.  
Doel: Verzorgen van activiteiten, evenementen, scholing en trainingen. 
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Overig:  

 Samenwerking met de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg voor het Reeshof College;  
 Convenant De Veilige School tussen alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Tilburg, Oisterwijk en Goirle met de betreffende gemeenten, 

politie en Bureau Halt, om samen de veiligheid van leerlingen en personeel te bevorderen;  
 Convenant met het Ministerie van Defensie voor de opleiding van defensiepersoneel (mbo- opleiding Veiligheid en Vakmanschap);  
 Samenwerking met gemeenten en UWV Werkbedrijf inzake Leren en Werken / Een leven lang leren; 
 Samenwerking met Fontys, Avans en NHTV om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren; 
 Samenwerking met het Theresia-lyceum voor het havo-onderwijs aan leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum; 
 Samenwerking met gemeente Tilburg in het ondernemersakkoord om werk te maken van het opleiden van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt voor de logistiek;  
 Samenwerking met gemeente Tilburg en andere vo/mbo scholen voor de Lokale Educatieve Agenda (LEA).  
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2.4 Medewerker 3.0 
 
Het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is in maart 2016 voor de derde keer uitgezet onder alle medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg. In totaal 
hebben 905 medewerkers het onderzoek volledig ingevuld: een respons van 71%. Alles in overweging genomen was 81% van onze medewerkers tevreden 
over het werken bij Onderwijsgroep Tilburg. Dit is een kleine stijging ten opzichte van de 1-meting in 2014 (80%) en de 0-meting in 2012 (77%). Een mooi 
resultaat maar om de tevredenheid verder te vergroten worden per school of afdeling weer vervolgacties voor de komende twee jaren bepaald.  

In het onderzoek is medewerkers ook gevraagd naar de bekendheid met de nieuwe gesprekkencyclus, die sinds 2015 geldt. 63% van de medewerkers geeft 
aan deze nieuwe gesprekkencyclus redelijk tot erg goed te kennen. Dit resultaat is bereikt door in 2015 te investeren in voorlichting aan onze medewerkers. In 
2016 is met een groter aantal van de medewerkers dan in 2015 een functioneringsgesprek gevoerd en voor 2017 staan de beoordelingsgesprekken in deze 
cyclus gepland. Daarbij wordt een 360 graden feedback instrument ingezet. Dit instrument is in 2016 getest en wordt in 2017 geïmplementeerd. Verder wordt 
in 2017 geïnvesteerd om de cyclus digitaal te ondersteunen zodat formulieren voor iedereen gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk zijn. In 2016 is bij één 
van de scholen een pilot uitgevoerd om functioneringsgesprekken in teamverband te voeren. De kennis en ervaringen hiermee zijn binnen de organisatie met 
enthousiasme gedeeld, waardoor een aantal andere teams mogelijk in 2017 hiermee gaan starten.  

In de gesprekkencyclus wordt gesproken over persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van de medewerker. Jaarlijks is hiervoor een ruim 
scholingsbudget beschikbaar. De speerpunten van professionalisering zijn in 2016 voor de komende jaren bepaald. Dit zijn:  

1. Onderwijskundig en pedagogisch-didactisch handelen;  
2. Digitalisering, ICT-vaardigheden en ICT-toepassingen in het onderwijs;  
3. Beroepsvaardigheden vergroten;  
4. Versterken van de teamontwikkeling.  

Binnen onze organisatie wordt al jaren ingezet op teams, als kleinste bouwstenen binnen de organisatie. Binnen de organisatiestructuur zijn de scholen en de 
ondersteunende afdelingen onze organisatorische eenheden met hierbinnen teams als de kleinste resultaat-verantwoordelijke eenheden. Het doel is om 
teams steeds meer verantwoordelijkheid te geven en initiatieven te laten nemen om het beste onderwijs te realiseren. Deze ontwikkeling heet de ‘kanteling 
van de organisatie’ en is in 2016 ingezet, maar de kiem voor deze ontwikkeling is reeds gelegd in 2001. Vanuit de gedachte van de menselijke maat is 
gekozen voor kleinschaligheid en de organisatie op te bouwen vanuit de teams, vanwege de herkenbaarheid van de opleiding voor de student. Bij de 
kanteling gaat het om het samenspel tussen medewerker, team en leidinggevende. De focus bij deze ontwikkeling ligt op samenwerking, het versterken van 
eigenaarschap in de teams en co-creatie, waarbij teams exploreren wat nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Hiervoor 
worden verschillende soorten teamtrajecten ingezet, passend bij hun fase van ontwikkeling. Er moet nog wel wat gebeuren om de teams nog beter in hun 
kracht te krijgen en samenwerking binnen en over de teams te stimuleren. Dit betekent dat naast de medewerker 3.0 de ontwikkeling van het team 3.0 
belangrijk is en in 2017 volop aandacht zal krijgen.  

Dit vraagt ook iets van de leidinggevende. De leidinggevende 3.0 ondersteunt en faciliteert het team in het vergroten van de stuurkracht en het versterken van 
de zelfsturing. In 2016 zijn de leidinggevenden hiervoor geschoold door Lean leiderschapstrainingen. In 2017 krijgt dit vervolg door intervisie-bijeenkomsten 
en het delen van goede voorbeelden.  
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In 2016 is een 2e groep met het programma excellente docent gestart. Dit programma is gericht op het leraarschap, waarbij het accent ligt op het stimuleren 
van onderwijsontwikkeling en innovatie. Het doel van het programma is de ontwikkeling tot een inspirerende, onderzoekende en ondernemende 
onderwijsprofessional, die excelleert in de klas en binnen het team. In 2017 wordt met een nieuwe groep gestart. Ook wordt in 2017 weer gestart met een 
High Potentieel traject voor coördinerende en leidinggevende functies en andere sleutelposities binnen de organisatie.   

Naast de grote aandacht voor de professionalisering van onze medewerkers, teams en leidinggevenden blijft verzuimbegeleiding van zieke medewerkers 
belangrijk. Het verzuimpercentage binnen onze organisatie is de afgelopen jaren stabiel (2014: 5,5%, 2015: 5,6%, 2016: 5,6 %). Onze aandacht richt zich de 
komende jaren op mentaal verzuim en de beïnvloedbaarheid van het verzuim. In 2016 is gestart om aan de teams een budget voor duurzame inzetbaarheid 
beschikbaar te stellen. Teamvoorstellen, die bijdragen aan het bevorderen van de inzetbaarheid van alle teamleden krijgen hiervoor een budget. In 2017 
willen wij dit voortzetten.  

In 2016 zijn vervolgstappen gezet in het kader van Strategische Personeelsplanning. Doel is om een goed onderbouwde kwantitatieve en kwalitatieve 
meerjaren personeels- en formatieplanning per school of afdeling te krijgen. Ondertussen zijn een aantal goed uitgewerkte plannen beschikbaar, die binnen 
de organisatie als goede voorbeelden dienen voor andere leidinggevenden. Het College van Bestuur vindt het belangrijk dat in 2017 voor alle scholen een 
onderbouwd plan ligt. Een plan is bijvoorbeeld belangrijk om zo zicht te krijgen op de vergrijzing en ontgroening binnen de scholen. Om voldoende 
gekwalificeerde medewerkers binnen te krijgen en te houden wordt verder gewerkt aan de samenwerking met de Fontys Lerarenopleiding. In 2015 is hiervoor 
een samenwerkingsovereenkomst getekend, waar in 2016 aan is gewerkt en die de komende jaren moet leiden tot stagiaires, die na hun lerarenopleiding bij 
Onderwijsgroep Tilburg gaan werken.  

Onderstaand de kengetallen van onze medewerkers in 2016. De verhouding naar geslacht en voltijd/deeltijd is ongewijzigd ten opzichte van voorgaande 
jaren. Wat betreft de leeftijdsopbouw zien we een lichte stijging binnen de leeftijdscategorie 65-69 jaar als gevolg van de verhoging van de AOW-gerechtigde 
leeftijd. De verdeling over de leeftijdscategorieën blijft over het algemeen stabiel. De verdeling in fte’s naar primair en secundair proces blijft in verhouding 
gelijk ten opzichte van voorgaande jaren. Het ziekteverzuimpercentage is sinds 2014 stabiel te noemen. 
 

Aantal medewerkers naar geslacht en voltijd/deeltijd 2016   
  man  vrouw 
Deeltijd 181 648 
Voltijd 357 147 
Totaal 538 795 
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Aantal medewerkers naar geslacht en leeftijd 2016   
  man  vrouw 
15-24 jaar 5 8 
25-34 jaar  47 104 
35-44 jaar  95 167 
45-54 jaar  133 235 
55-64 jaar  231 268 
65-69 jaar  27 13 
Totaal 538 795 

 

 

Aantal fte naar primair/secundair proces           
  2012 2013 2014 2015 2016 
Primair proces 798,2 791,9 776,3 801,6 800,4 
Secundair proces 285,7 261,9 262,4 254,2 253,7 
Totaal 1083,9 1053,8 1038,7 1055,8 1054,1 

 

Primair proces: onderwijsverzorgend personeel en eerstelijns ondersteuning. Secundair proces: ondersteunende diensten. 

Toelichting: de cijfers van 2013 zijn afwijkend ten opzichte van de gepubliceerde cijfers in het geïntegreerd jaardocument 2013.  
De hier genoemde getallen waren absolute aantallen ultimo 2013 terwijl dit gebaseerd moest zijn op gemiddelden. 
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Gesprekkencyclus (per jaar) 2015  2016  
Aantal medewerkers 1.323 1.333 
Aantal gesprekken 436 570 
Percentage 33% 43% 

 

Ziekteverzuim  
Jaar Percentage 
2012 6,2 
2013 4,8 
2014 5,5 
2015 5,6 
2016 5,6 

 

Bij het ziekteverzuim is gekeken naar alle medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg.  
Het percentage is dat deel van de arbeidsomvang dat door ziekte verzuimd is. 
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Management naar geslacht     
  man vrouw man (%) vrouw (%) 
Bestuur 2 1 6% 3% 
Topmanagement 1 0 3% 0% 
Lijnmanagement 16 14 47% 41% 
Totaal 19 15 56% 44% 

 

Bestuur = College van Bestuur 
Topmanagement = algemene directie shared services 
Lijnmanagement = schooldirecteuren en hoofden van diensten 
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Recapitulatie personeel   
Aantal medewerkers (niet fte) 2016 
in dienst per 01/01/2016 1.323 
waarvan vertrokken in 2016 103 
subtotaal 1.220 
    
in diensttreding in 2016 128 
waarvan vertrokken in 2016 15 
subtotaal 113 
in dienst per 31/12/2016 1.333 
  
Recapitulatie personeel   
Aantal medewerkers (niet fte) 2015 
in dienst per 01/01/2015 1.318 
waarvan vertrokken in 2015 90 
subtotaal 1.228 
    
in diensttreding in 2015 111 
waarvan vertrokken in 2015 16 
subtotaal 95 
in dienst per 31/12/2015 1.323 
  
Recapitulatie personeel  
uitgedrukt in FTE 2016 
beginstand per 01/01/2016 1.061,7 
fte's aangegaan in 2016 (nieuw) 56,0 
mutatie bestaand in 2016 3,8 
subtotaal 1.121,5 
waarvan beëindigd in 2016 67,4 
eindstand per 31/12/2016 1.054,1 
  
Recapitulatie personeel  
uitgedrukt in FTE 2015 
beginstand per 01/01/2015 1.046,1 
fte's aangegaan in 2015 (nieuw) 48,0 
mutatie bestaand in 2015 6,5 
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subtotaal 1.100,6 
waarvan beëindigd in 2015 38,9 
eindstand per 31/12/2015 1.061,7 
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2.5 Duurzaam verbeteren 
 
Duurzaam verbeteren raakt alle strategische doelen die Onderwijsgroep Tilburg heeft geformuleerd om de collectieve ambitie ‘Het beste onderwijs van 
Nederland te bieden’ te realiseren. Wat wij al goed doen willen wij behouden, versterken en verbeteren, en wat wij -nog- niet zo goed doen willen we 
aanpakken. Dit valt of staat met de professionaliteit en de inzet van alle medewerkers. Om processen te verbeteren, is verandering van gedrag noodzakelijk. 
Cultuur en samenwerking zijn een belangrijk punt van aandacht in docenten- en dienstenteams. Eigenaarschap is meer dan een loos begrip geworden. 
Verantwoordelijkheid voelen en dragen, afspraken nakomen en op resultaten aangesproken worden, hoort bij de transparante en open cultuur die 
Onderwijsgroep Tilburg nastreeft. ‘Teams aan zet’: na 2016 gaat de focus hierop alleen nog maar sterker worden. 

Het College van Bestuur omarmde al in 2012 de lean filosofie als instrument om de uitdagingen binnen onze organisatie in de komende jaren het hoofd te 
bieden. Denk daarbij aan efficiënter werken, meer controle, minder verspilling, meer pro-activiteit, en enthousiaste, gemotiveerde en deskundige 
medewerkers die dagelijks met plezier hun vak uitoefenen en daarbij veelvuldig samenwerken met collega’s. Twee medewerkers van het coördinatiepunt 
duurzaam verbeteren hebben vanaf de inrichting van deze dienst in schooljaar 2014-2015 een flinke opdracht om de hele organisatie mee te nemen in deze 
ontwikkeling. 2016 droeg sterk het karakter van uitbreiden van ambassadeurschap van duurzaam verbeteren, onder meer met scholing en training van onze 
medewerkers uit alle lagen. 

Opleiding en training 
Opleiding en training van medewerkers dragen in hoge mate bij aan de verspreiding van het lean gedachtegoed en de filosofie van duurzaam verbeteren. 
Introductie in lean en bewustwording van dagelijkse werkprocessen en ingesleten gewoonten helpen bij het signaleren en aanpakken van verspillingen.  
Uit de LEAN-instrumentenkoffer is in 2016 een aantal bruikbare methoden en werkvormen ingezet om verbetering en organisatieverandering te begeleiden 
om op termijn een algehele en duurzame kanteling van de organisatie teweeg te brengen. De Yellow Belt, Green Belt en Lean Leiderschapstrainingen werken 
als een eye opener. De Green Belt trainingen zijn in 2015 en 2016 ontwikkeld door Onderwijsgroep Tilburg in nauwe samenwerking met het 
LEANInstituut@Verbeeten. Het zijn de eerste speciaal voor het onderwijs ontwikkelde Green Belt en leiderschapstrainingen. Wij zien dat getrainde 
medewerkers alerter zijn op kwaliteit en staan te popelen om verbetering in gedrag (cultuur) en processen aan te pakken. Aan de drie genoemde trainingen 
zijn ook nog Masterclasses voor College van Bestuur en Concernstaf en trainingen Leidinggeven zonder Strepen, Excellente Docent en Excellente 
medewerker Facilitair toegevoegd.  

In samenwerking met de P&O-afdeling Professionaliseren zijn tot dusver 170 Yellow Belts opgeleid. Vanuit de mbo- en vo-scholen, het NCvB en diverse 
diensten hebben 69 medewerkers de onderwijsgerichte vijfdaagse Green Belt training gevolgd. Onderwijsgroep Tilburg kent sinds november 2016 11 Lean 
Leiders, de tweede groep van 13 deelnemers heeft in januari 2017 de training afgesloten en intussen is de laatste groep met 8 leiders gestart met de 
leiderschapstraining op Green Belt niveau. 

Routeplanner  
Samen met en gesteund door de Stuurgroep Duurzaam Verbeteren hebben de twee coördinatoren Duurzaam Verbeteren in 2016 gewerkt met een 
routeplanner waar de aspecten Purpose (Waarom), People (Hoe) en Process (Wat) in een tijdlijn zijn ondergebracht. Alle afzonderlijke trajecten, trainingen, 
teams, opdrachten en ontwikkelingen zijn in kaart gebracht. De visuele weergave helpt bij het uitrollen en monitoren van lopende en nieuwe projecten, vragen 
en opdrachten vanuit de hele organisatie.  
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De ingeslagen richting blijkt effectief, de routeplanner vult zich gedurende het jaar steeds verder met aanvragen voor kortlopende en langdurige 
ontwikkelingstrajecten. De vraag naar ondersteuning bij teamontwikkeling, trainingen, workshops en presentaties is dusdanig toegenomen dat het 
coördinatiepunt duurzaam verbeteren regelmatig externe adviseurs en interne verbetercoaches heeft ingezet om de scholen en diensten te begeleiden  
in hun ontwikkeling op het pad van duurzaam verbeteren. Onderwijsgroep Tilburg werkt daarvoor in 2016 samen met externe partners als 
LEANInstituut@Verbeeten, Bureau Impact, Perficio, UNC Plus Delta en Stichting LeerKRACHT. Dit zijn organisatieadviesbureaus die kunnen bogen op 
jarenlange ervaring met duurzaam verbeteren, kennis van onderwijs en waarmee intussen een langdurig vertrouwd partnerschap opgebouwd is.  

Informatie en communicatie 
Om in control te blijven is het belangrijk dat alle medewerkers dezelfde taal spreken, dat afspraken helder zijn en nageleefd worden. Dankzij groeiend inzicht 
in processen en toenemende bewustwording van waar verspillingen zitten, neemt kwaliteitsbewustzijn toe. Stuurinformatie is dagelijks en transparant 
beschikbaar voor alle belanghebbenden. Met het Informatieportaal op SharePoint kunnen wij dagelijkse updates over rendementen vinden. Met behulp van 
intranet, specifieke computerprogramma’s en apps zoals Yammer, Skype delen medewerkers informatie en werken teams samen aan en in documenten.  
De Award Duurzaam Verbeteren is in 2016 voor de tweede maal toegekend aan een team dat op uitmuntende wijze vorm heeft gegeven aan duurzaam 
verbeteren. Een vakjury heeft de award toegekend aan de School voor ICT en Mediatechnologie in samenwerking met de afdeling Huisvesting voor hun 
effectieve opzet, samenwerking en uitvoering van de verbouwing van de ICT-opleiding, zodat studenten voortaan optimaal en toekomstbestendig onderwijs 
krijgen. Team Facilitair heeft vol trots de publieksprijs in ontvangst genomen.  

Conclusie  
2016 is op het gebied van duurzaam verbeteren een jaar van hard werken geweest, verbinding zoeken met en tussen scholen, diensten, managementlagen 
en individuele medewerkers, zowel in de mbo-scholen als in de vo-scholen. Het streven is om in 2016 de organisatie en haar medewerkers voor te bereiden 
op de thema’s die in 2017 cruciaal worden: kwaliteitsdenken en handelen, kanteling van de organisatie, verdere uitrol van de strategische doelen, 
prestatiemanagement, borging van de verbetercyclus en het werken in multidisciplinaire groepen.  

Duurzame gebouwen 
Ook onze gebouwen gaan wij duurzaam verbeteren. Om onze duurzaamheidsambitie goed te beschrijven, hebben wij in 2016 bij alle panden een 
conditiemeting laten uitvoeren. Deze meting geeft inzicht in de kwaliteit en conditie waarin onze panden verkeren. De resultaten van deze meting worden 
gebruikt om groot onderhoud uit te voeren en om te komen tot plannen om de kwaliteit van de gebouwen te verduurzamen. Als wij over investeringen in 
gebouwen praten, gaat het altijd over veel geld. We hebben onvoldoende middelen om in één keer alle gebouwen te verduurzamen. Daarom kiezen wij voor 
een aanpak waarbij wij op natuurlijke momenten gaan investeren in duurzaamheid. Zo’n moment is bijvoorbeeld als zich een huisvestingsvraagstuk voordoet. 
In 2016 stond de vervanging van de cv-installaties op de Stappegoorweg gepland. De oude cv-installaties hebben wij vervangen door zeer zuinige cv-ketels. 
Hiermee kunnen wij in de winterperiode flink op het gebruik aan gas besparen.  

In 2016 hebben wij voor de school voor ICT & Media Technologie gebouw A van de Kasteeldreef verbouwd om een nieuw onderwijsconcept in te voeren. Bij 
het ontwerp van de nieuwe inrichting hebben wij gekeken hoe we de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Met een slim ontwerp hebben 
wij ca. 200 m2 aan gangpaden anders benut. Dit is onderwijsruimte geworden. Door slim om te gaan met ruimte hebben wij met hetzelfde aantal m2 een 
nieuw onderwijsconcept kunnen invoeren en kon de school ook nog eens met ca. 40 leerlingen groeien. Voor deze groei hebben wij dus geen extra ruimte 
hoeven kopen of huren. Ook dat is duurzaam. 
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Met behulp van een subsidie van gemeente Tilburg hebben wij op Stappegoor onze eerste laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst. Een aantal 
medewerkers beschikt privé over een elektrische auto. Met deze laadpaal proberen wij als werkgever deze ontwikkeling zeker te stimuleren aangezien we 
elke dag veel kilometers woon - werk verkeer maken. Gelukkig komen veel medewerkers al met de fiets of openbaar vervoer maar er staan nog steeds erg 
veel auto’s bij de panden. Als organisatie zijn wij daarmee dus ook medeverantwoordelijk voor de uitstoot van schadelijke stoffen. De laadpaal is een eerste 
maatregel om de medewerkers die elektrisch rijden te faciliteren. Overigens betalen de medewerkers zelf voor deze faciliteit. 

In 2017 gaan wij verder op de ingeslagen weg. Stap voor stap naar duurzame gebouwen en een schonere omgeving. De stappen die genomen worden zijn 
bijvoorbeeld het doorrekenen van de mogelijkheden om de gebouwen verder te verduurzamen en om onze duurzaamheidsambitie scherper te formuleren. 



33 
 

3. Klachtenafhandeling 
 
Wij handelen klachten het liefst direct af. Dit betekent dat mentoren, coaches en docenten eenvoudige kansen tot verbetering direct oppakken. Klachten die 
niet zo snel kunnen worden afgehandeld, registeren wij op school- of locatieniveau en daarbij volgen wij de formele afhandelingsprocedure. Iemand met een 
klacht (te veel lesuitval, boeken die gekocht zijn, maar niet gebruikt in de les, etc.) kan ons gewoon bellen. Diegene wordt doorverbonden met De Balie die de 
klacht registreert en doorstuurt naar de directeur van de betreffende school. Tevens staan op de websites van ROC Tilburg en de vmbo-scholen formulieren 
om klachten in te dienen. De Balie behandelt deze klachten op dezelfde wijze als telefonische klachten. 

Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling, kan hij of zij een klacht indienen bij één van de daartoe door het College van Bestuur ingerichte 
commissies:  

 de Interne geschillencommissie ROC Tilburg en vmbo-scholen, voor studenten, leerlingen en ouders;  
 de Interne geschillencommissie toepassing personeelsbeleid, voor personeelsleden;  
 de Commissie van beroep voor de examens, voor studenten;  
 de Commissie ongewenst gedrag, voor personeelsleden en studenten.  

In 2016 heeft de Commissie ongewenst gedrag twee klachten ontvangen, welke beide ongegrond verklaard zijn. Bij de Interne geschillencommissie 
toepassing personeelsbeleid is één klacht binnengekomen. Dit bezwaar is aangehouden in verband met een overleg om tot een oplossing te komen. 

Van de tien klachten die bij de Geschillencommissie voor ROC Tilburg en vmbo-scholen ingediend zijn, zijn vijf klachten na overleg tussen de klager en 
betrokken schooldirecteur ingetrokken. Twee klachten zijn ongegrond verklaard en twee klachten zijn niet in behandeling genomen. Eén klacht is niet-
ontvankelijk verklaard, maar een gesprek met betreffende schooldirecteur heeft alsnog tot een oplossing geleid.  

De Commissie van beroep voor de examens heeft in 2016 één bezwaar ontvangen. Dit bezwaar is niet door de commissie in behandeling genomen maar ter 
behandeling doorgestuurd naar de examencommissie. 

Bij de door de overheid ingestelde landelijke klachtenlijn (Ombudslijn MBO) zijn in 2016 geen klachten over ROC Tilburg binnengekomen. Van de 
klokkenluidersregeling is in 2016 geen gebruik gemaakt. 
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4. Incidenten en ongevallen 
 
Het totaal aantal geregistreerde incidenten en ongevallen is toegenomen van 161 in 2015 naar 179 in 2016. Deze stijging is deels verklaarbaar vanwege de 
grotere bekendheid van het registratiesysteem bij medewerkers. In 41 van de 179 incidenten was sprake van een ongeval. Veruit de meeste ongevallen 
betreffen kleine ongevallen of hebben te maken met gezondheid. De meeste incidenten hebben te maken met verbale en fysieke agressie. 

Wij leggen veel focus op preventie en een adequate afhandeling van incidenten, zowel richting deelnemers als richting docenten.  
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5.  Vertrouwenspersonen 
 
De taak van vertrouwenspersoon staat beschreven in de regeling vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden wanneer een 
deelnemer of medewerker te maken heeft met ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: agressie, pesten, discriminatie en seksuele 
intimidatie. In de praktijk komt het voor dat de vertrouwenspersoon ook wordt aangesproken bij privé of school/werk gerelateerde kwesties. De gesprekken 
zijn vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een strafbaar feit of de veiligheid van de betrokkene in het geding is. In het geval van een zedenmisdrijf geldt de 
meldplicht naar de vertrouwensinspecteur. 

Binnen Onderwijsgroep Tilburg zijn er 2 interne vertrouwenspersonen voor medewerkers en 11 vertrouwenspersonen voor leerlingen, verspreid over 10 
locaties. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon die rechtstreeks door leerlingen/studenten of medewerkers benaderd kan worden. Onze interne 
vertrouwenspersonen kunnen hier ook voor advies terecht. 

In 2016 zijn door de interne vertrouwenspersonen 139 casussen behandeld. 20 Casussen met betrekking tot medewerkers binnen Onderwijsgroep Tilburg, 
103 met betrekking tot deelnemers binnen het VO en 16 met betrekking tot deelnemers binnen BVE. Eénmaal is er een beroep gedaan op de externe 
vertrouwenspersoon. Het aantal casussen dat privé of school/werk gerelateerd is, is groot (97) ten opzichte van casussen met betrekking tot ongewenst 
gedrag (42). 

De stijging van het totaal aantal casussen ten opzichte van 2015 (totaal 72 casussen) is vooral toe te schrijven aan de stijging van het aantal privé 
gerelateerde casussen afkomstig van Schakelcollege Tilburg. 

  



36 
 

6. Kwaliteitszorg 
 
Voor het middelbaar beroepsonderwijs heeft 2016 in het teken gestaan van de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit, de kwaliteit van de examinering. 
Borging van kwaliteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ook heeft de Inspectie van het Onderwijs in 2016 een aantal specifieke kwaliteitsonderzoeken 
uitgevoerd, voortkomend uit het grote onderzoek ‘Staat van de Instelling’ dat de Inspectie in 2015 heeft uitgezet binnen onze organisatie.  

Vooral bij de school voor Vavo is een aantal tekortkomingen geconstateerd op het gebied van Onderwijsproces, examinering en kwaliteitszorg. De school 
heeft in 2016, in een strakke regie, hard gewerkt om het onderwijs weer op orde te krijgen. De opbrengsten en de naleving van de wettelijke vereisten zijn 
voor de school voor Vavo op orde.  

Ook bij de school voor Sport en Bewegen en de school voor Onderwijs & Kinderopvang is in 2016 planmatig gewerkt aan de kwaliteitsverbetering en –borging 
van de opleidingen. 

Het NCvB heeft in 2015 ook een kwaliteitsonderzoek gehad en bij de onderzochte opleiding werd ‘examinering en diplomering’ als voldoende beoordeeld 
evenals ‘het onderwijsprogramma’ en ‘leren in de onderwijsinstelling’. Op het gebied van ‘begeleiding’ werden een aantal aspecten als onvoldoende 
beoordeeld. De eigenheid van bedrijfsgericht opleidingen vereist dat de begeleiding op afstand nog eens goed onder de loep wordt genomen.  

De Onderwijsinspectie heeft voor de totale instelling geen risico’s vastgesteld voor de kwaliteit van het onderwijsproces, de tevredenheid van de studenten, 
medewerkers en werkgevers en de stabiliteit van de organisatie en het management. De financiële continuïteit is geborgd. Ook de kwaliteitsborging op 
instellingsniveau is van voldoende kwaliteit.  

In 2016 waren de opbrengsten van de Frater van Gemertschool voor vmbo-kb en vmbo-tl binnen de norm. De opbrengsten van vmbo-bb waren echter 
onvoldoende. De onderwijsinspectie is daarom eind 2016 gestart met een kwaliteitsonderzoek welke vervolgd zal worden in 2017.  

Vanwege het formeel samengaan van De Vakschool en MBC Economie en Groen in het Vakcollege Tilburg per 1 augustus 2016 heeft de inspectie nog geen 
oordeel kunnen geven over zowel de opbrengsten als onderwijskwaliteit. Het Vakcollege Tilburg gaat per augustus 2017 de nieuwbouw betrekken en tevens 
starten met het eerste examenjaar 2017-2018 conform de vernieuwing beroepsonderwijs.  

Het Reeshof College behoudt het basistoezicht voor vmbo-bb en vmbo-kb. Met betrekking tot de samenwerkingsconstructie met het Beatrix College zijn een 
aantal acties uitgezet om de scheiding van de bestuurlijke verantwoording nog duidelijker te maken voor betrokkenen. De onderwijsinspectie wil graag dat het 
Reeshof College in de presentatie en communicatie naar buiten toe voldoende duidelijk maakt dat het om twee afzonderlijke scholen gaat en zich niet 
presenteert als één school. In een vervolgonderzoek zal de inspectie de samenwerkingsconstructie in 2017 opnieuw onderzoeken. 
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Kwaliteitsafspraken en Excellent vakmanschap  
Medio 2015 hebben wij onze plannen ingediend voor Kwaliteitsafspraken en Excellent vakmanschap. Beide plannen zijn beoordeeld door MBO in Bedrijf. 
Hieronder zijn onze doelen en resultaten over het jaar 2016 weergegeven. Op basis van de evaluatie van de zeven thema’s gaat in het voorjaar 2017 
bijstelling plaatsvinden.  

Thema duurzaam verbeteren  
Doel: In 2019 is duurzaam verbeteren structureel ingebed binnen onze organisatie en zijn al onze medewerkers verbeteraar, ambassadeur van duurzaam 
verbeteren. Zij gaan voor ‘elke dag een beetje beter’. Dit draagt bij aan verhoging van de aantoonbare onderwijskwaliteit en levert een bijdrage aan meer 
handen voor de klas.  

Bereikt: Ondertussen zijn 170 yellow belts en 69 green belts opgeleid. De green belts treffen elkaar maandelijks in werkateliers die het kader zijn van samen 
leren en kennisdeling. De werkateliers worden voorbereid door leancoaches uit de scholen. Ook zijn 11 lean leiders opgeleid. De lean-award is voor de 
tweede keer uitgereikt.  

Aanvullende maatregelen: Wij zetten in op policy deployment. Dit begint steeds concreter vorm te krijgen. De kanteling van de organisatie begint merkbaar te 
worden in die zin dat vanaf de werkvloer meer verbetervoorstellen komen en dat medewerkers zelf meer verantwoordelijkheidsbesef krijgen en 
verantwoordelijkheid nemen.  

Thema professionalisering  
Het doel is om in de periode 2015-2019 op de volgende thema’s structureel en duurzaam te verbeteren.  

 Resultaatgerichte teams en individuele medewerkers die de ICT-mogelijkheden in samenwerking volledig benutten zowel binnen als buiten de les.  
 Resultaatgerichte teams en individuele medewerkers die hun handelingsrepertoire kunnen aanpassen op de toenemende complexiteit en diversiteit 

binnen de onderwijssituatie.  

In schooljaar 2016-2017 is daar het thema beroepsvaardigheden aan toegevoegd.  
Onderwijskundig Pedagogisch-didactisch handelen: Rondom 12 thema’s hebben trainingen plaatsgevonden. Variërend van bijvoorbeeld studentgerichte 
mindfulness tot her certificering voor examenconstructeurs.  
Digitaliseren/ICT-vaardigheden: Naast het verzorgen van trainingen rondom diverse thema’s is de ontwikkeling van de notitie ‘digitale medewerker 3.0’ 
belangrijk voor de toekomst. In deze notitie geven wij aan wat van medewerkers verwacht mag worden op het gebied van ICT-vaardigheden.  
Ontwikkeling ‘Teams aan zet’: Diverse trainingen en teambegeleidingstrajecten hebben plaatsgevonden. Persoonlijk welbevinden en efficiënt werken in 
teamverband hebben een hoge prioriteit gehad.  
Beroepsvaardigheden: Naast trainingen op het gebied van moderne vreemde talen, examinering en rekenvaardigheid hebben ook activiteiten plaatsgevonden 
om docenten meer in contact te brengen met leerbedrijven.  
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Thema Taal en Rekenen  
Doel: Structurele professionalisering taal- en rekendocenten.  
Bereikt: Jaarlijks is er een professioneel aanbod rekencursussen dat wordt uitgevoerd door Fontys Hogeschool. Dit cursusaanbod is tot stand gekomen door 
samenwerking met Summa College, ROC Ter Aa en Koning Willem I College.  
Doel: Organisatie van een centrale (ROC-brede) taal- en rekenondersteuning.  
Bereikt: Ten behoeve van de verbetering van remediale trajecten is in oktober 2016 het Taal- en rekenpunt van ROC Tilburg geopend. Alle studenten van 
ROC Tilburg kunnen hier terecht voor extra (remediale) ondersteuning in Nederlands, NT2 en rekenen. Aanvullende maatregel: Voor nieuwe studenten is de 
Zomerschool taal en rekenen uitgebreid.  
Doel: Verbetering routes remediale trajecten: dyslexie, dyscalculie en ernstige rekenproblemen.  
Bereikt: Servicedocument Dyslexie, ernstige rekenproblemen en dyscalculie 2017-2018 voor ROC Tilburg is ontwikkeld, met daarin handreikingen voor 
lessen, intake en routes ten behoeve van aangepaste examinering. 
Doel: Structurele ontwikkeling en kwaliteitsborging van ROC-brede instellingsexamens Nederlands en rekenen.  
Bereikt: Oplevering notitie ‘Organisatie ROC-brede generieke schrijfexamens’. ROC-brede schrijfexamens Engels zijn ontwikkeld.  

Thema Begeleiden en ondersteunen  
Doel: Het realiseren van creatieve doorlopende leerlijnen.  
Bereikt: Er zijn zes niet reguliere leerroutes opgestart. Deze sluiten aan bij de situatie van de doelgroepen. Ze zijn niet voor alle studenten een doorlopende 
leerlijn.  
Aanvullende maatregel: Er zijn ook afspraken gemaakt voor ‘toeleiding naar werk’. 
Doel: Preventieve maatregelen om VSV te voorkomen. 
Bereikt: In het schooljaar 2016-2017 zijn diverse activiteiten gerealiseerd. Prioriteit hadden: 

Begeleiding van individuele studenten:  

a) Trainingsaanbod voor studenten.  
b) Professionaliseringsaanbod voor docenten.  
c) Doel: Afstemming in de regio. 

Bereikt: De doelgroepen waarover afspraken gemaakt moeten worden, zijn in kaart gebracht. Via een convenant waarbinnen, afspraken over 
verantwoordelijkheden, uitvoering en financiën vastgelegd worden, wordt bediening van de betreffende doelgroepen geregeld. Het betreft een samenwerking 
tussen Gemeente, Zorg en Onderwijs. Met ons vastgestelde ‘Koersplan Begeleiden en Ondersteunen’ komen wij tot herinrichting van onze structuur op het 
gebied van dit onderwerp. Wij verwachten met een minder gefragmenteerde en robuustere organisatie tot doelmatigere bediening van onze studenten te 
komen.  

Thema Kwaliteitsbevordering BPV  
Doel: Het realiseren van een BPV-visie in samenhang met de pedagogische en didactische onderwijsvisie. 
Bereikt: In samenwerking met betrokkenen uit onderwijsteams is dit gerealiseerd.  
Doel: De realisatie van een integraal deelnemersvolgsysteem met een BPV-component.  
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Bereikt: De ontwikkeling van een deelnemersvolgsysteem heeft met het project ‘STIP’ invulling gekregen. De oplevering van de eerste pilot wordt half 2017 
verwacht.  
Doel: Het realiseren van een BPV-handboek.  
Bereikt: Het handboek is gereed.  
Doel: Het realiseren van eenduidige logistieke administratieve processen.  
Bereikt: Eenduidige administratieve en logistieke processen zijn een voorwaarde voor een succesvolle implementatie van het deelnemersvolgsysteem.  
Daar waar nodig vindt fine-tuning in het project ‘STIP’ plaats.  
Doel: Het effectief benutten van beschikbare stageplaatsen.  
Bereikt: Dit onderwerp is één van de prioriteiten uit ons BPV-verbeterplan.  
Halverwege 2016 hebben de onderwijsteams met de opgestelde kwaliteitsstandaard voor BPV voor ogen hun verbeterplan opgesteld. Elk team draagt op 
eigen wijze bij aan de op instellingsniveau geformuleerde doelstellingen.  

Thema Studiewaarde  

Doel: Onderwijsteams worden in staat gesteld daar waar mogelijk en wenselijk de studiewaarde te verhogen.  
Bereikt: Er is een verkenning gemaakt over de wijze waarop een onderwijsteam invloed (wenselijk en onwenselijk) kan uitoefenen op deze indicator.  
Gezien de nog lopende discussie over de indicator studiewaarde zijn er nog geen stappen gezet om de teams te informeren over en te betrekken bij de 
inhoudelijkheid van de indicator studiewaarde.  
Aanvullende maatregel: Onderzoek naar de indicator studiewaarde en de wijze van berekenen en de hoogte van de beschikbare middelen voor ROC Tilburg. 
Afhankelijk hiervan worden de geformuleerde doelen, met betrekking tot implementatie en gebruik van de indicator door de onderwijsteams, verder opgepakt.  

Thema Excellent vakmanschap  
Doel: Ontwikkelen van een businessmodel voor de uitvoering van een duurzaam Excellentiebeleid.  
Bereikt: Co-creatie met bedrijven en instellingen krijgt steeds meer vorm. Vijf lopende programma’s hebben op deze wijze vorm gekregen.  
Doel: Uitvoering excellentieprogramma’s binnen ROC Tilburg ‘topclusters’, Inbouw schoolvakwedstrijden in onderwijsprogramma’s / excellentieprogramma’s.  
Bereikt: Acht excellentieprogramma’s zijn in uitvoering. Drie excellentieprogramma’s zijn in ontwikkeling. Voor onze topclusters zijn programma’s actief of in 
ontwikkeling. Drie teams hebben ingeschreven op de SkillsHeroes vakwedstrijden. Bij twee van deze teams maakt deelname aan de wedstrijden geen deel uit 
van een excellentieprogramma. Vier studenten nemen deel aan de Nederlandse kampioenschappen. Er ontstaat een brede samenwerking tussen 
onderwijsteams onderling bij het ontwikkelen en uitvoeren van excellentieprogramma’s.  
Aanvullende maatregelen: Het volgende is niet zo zeer een aanvullende maatregel als wel een positieve ‘bijvangst’. De ontwikkeling gaat namelijk snel. 
Onderwijsteams inspireren elkaar. Zowel inhoudelijk als didactisch werken de excellentieprogramma’s als laboratorium voor onderwijsvernieuwing. 
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7. Communicatie 
 
Communicatie en werving is een belangrijke activiteit voor Onderwijsgroep Tilburg. Wij laten de buitenwereld kennismaken met Onderwijsgroep Tilburg en 
delen de successen van onze scholen. Werving is essentieel omdat we er willen zijn voor leerlingen, studenten en deelnemers. Zij moeten ons niet alleen 
goed kunnen vinden, zij moeten ook een goed beeld krijgen van ons opleidingsaanbod. Werving is ook belangrijk voor de continuïteit van onze organisatie, 
we hebben een duidelijke groeidoelstelling en daar levert marketing en communicatie haar bijdrage aan. Op dit moment is de afdeling marketing en 
communicatie KPI’s aan het definiëren zodat we vanaf volgend jaar een directere relatie kunnen leggen tussen de groei van het aantal leerlingen/studenten 
en de inspanningen van de afdeling marketing en communicatie.  

Interne communicatie 
Interne communicatie is een belangrijke activiteit van de afdeling, hiervoor gebruiken wij ons intranet: ONSPlein. Maar het gaat bij interne communicatie niet 
alleen om het delen van nieuws. Wij zijn als afdeling, samen met de staf, in 2016 aan de slag gegaan met het opgang helpen van een interne dialoog over de 
strategische doelen. Dit heeft geresulteerd in zes bijeenkomsten waarbij het College van Bestuur het gesprek is aangegaan over de strategische doelen. Dit 
zijn hele waardevolle bijeenkomsten gebleken, waar veel ideeën uit voort zijn gekomen. In totaal heeft het College van Bestuur meer dan 260 medewerkers 
gesproken. In 2017 zetten wij deze activiteit door.  

Pers 
In 2016 hebben wij ingezet op een pro-actievere persbenadering en dit heeft zijn vruchten afgeworpen: er is een duidelijk stijgende lijn te zien in het aantal 
perspublicaties over de scholen van Onderwijsgroep Tilburg en haar leerlingen/studenten. Wij merken ook dat de pers ons beter weet te vinden. Focus hierbij 
ligt vooral op excellentie bij studenten van ROC Tilburg, leerling activiteiten Vakcollege Tilburg en Frater van Gemertschool, om zoveel mogelijk gestalte te 
geven aan onze ambitie: wij verzorgen het beste onderwijs van Nederland.  

Social media  
In 2016 hebben wij als organisatie ons ingespannen om social mediakanalen meer en beter in te zetten om onze (potentiele) leerlingen/studenten en hun 
ouders te bereiken. Dit heeft geresulteerd in een gedegen social mediastrategie en een toename van activiteiten op de verschillende social mediakanalen 
zoals Facebook, Instagram, Twitter en Snapchat. Wij zien dat we ons bereik enorm vergroot hebben en dat dit bijdraagt in de beleving van leerlingen en 
studenten op onze scholen. 

Websites 
Voor het Schakelcollege hebben wij een nieuwe website laten bouwen waarbij de school zich op een goede manier kan presenteren en profileren naar de 
doorverwijzers. Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met de school en haar leerlingen. 

ROC Tilburg 
In 2016 zijn wij voor het eerst de samenwerking aangegaan met een reclamebureau om te komen tot een imago en wervingscampagne. Dit heeft geresulteerd 
in een campagne, die wij in het najaar zijn gestart. De nadruk op media-inzet zit hierbij vooral op social media, aangevuld met abri’s en gedrukte media. In 
2017 wordt de campagne doorontwikkeld en wij verwachten dan ook resultaten voor wat betreft imago/merkbeleving maar ook het aantal aanmeldingen.  



41 
 

Ook in de algemene communicatie naar studenten toe maken wij stappen, zo hebben wij samen met de afdelingen ICT, Financiën, Studentenzaken en de 
schooldirecteuren de informatie rondom de start van het schooljaar verbeterd. Deze communicatie is daardoor tijdiger, completer en duidelijker geworden.  
In 2017 wordt deze ontwikkeling doorgezet.  

Voorlichting/werving 
Zoals eerder gemeld is voorlichting/werving een belangrijke activiteit van de afdeling, wij zijn bijvoorbeeld in 2016 overgegaan naar twee open dagen, 
vooruitlopend op de vervroeging van de inschrijving naar 1 april in 2018.  

Enkele cijfers:  

 Meer dan 600 deelnemers aan onze meeloopdagen;  
 60 voorlichtingen gegeven op VO-scholen;  
 24.500 bezoekers open dagen in 2016;  
 Meer dan 200.000 bezoekers op de website (206.432). 

Keuzegids  
Elk jaar komt de keuzegids uit. Deze gids geeft een ranking van alle mbo instellingen in Nederland. In december 2016 is de laatste editie verschenen, hierin is 
ROC Tilburg  gestegen van plaats 19 naar plaats 18  - van de 43 instellingen. Dus wederom een plaats gestegen en dus een verbeterd resultaat! We hebben 
in deze keuzegids helaas geen nummer 1 meer in ons midden. Er zijn wel drie opleidingen die als topopleidingen worden aangemerkt, dit zijn de opleidingen 
Veva, HTV en schilderen/stukadoren.  

VO 
Als afdeling zetten wij ons ook in voor onze VO-scholen. De inspanning spitst zich vooral op activiteiten voor Vakcollege Tilburg. Voor Vakcollege Tilburg zijn 
er spannende tijden aangebroken nu de nieuwbouw is gestart. Hiervoor hebben we een camera laten installeren die de voortgang van de bouw live laat zien. 
Social media aanpak en activiteiten zijn in 2016 opgestart en worden verder uitgerold in 2017. Verder zit er veel aandacht op de voorlichtingsactiviteiten. Voor 
de Frater van Gemertschool hebben wij een nieuwe website gebouwd en opgeleverd en er zijn daar activiteiten vooral op het gebied van interne 
communicatie. 
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8. Medezeggenschap 
 
Vmbo 
Elke vmbo-school heeft een medezeggenschapsraad. De schooldirecteur is gesprekspartner van de medezeggenschapsraad over alle school-gerelateerde 
onderwerpen. 

Drie personeelsleden uit deze medezeggenschapsraden vormen samen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de vmbo-scholen. Per 1 
augustus 2016 is een vierde lid toegetreden. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een onderdeel van de medezeggenschap binnen 
Onderwijsgroep Tilburg, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen en geregeld in de reglementen van de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad. Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Twee keer per jaar hebben 
het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad formeel overleg over school-overstijgende onderwerpen van gemeenschappelijk 
belang, ook wel het Themaberaad genoemd. De agenda voor het Themaberaad wordt gezamenlijk vastgesteld. 

Mbo 
De ondernemingsraad van ROC Tilburg bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de medewerkers van de scholen van ROC Tilburg en BMO (Bestuurs- 
Management- en Onderwijsondersteuning). De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden en geregeld in het reglement van de 
ondernemingsraad. 

De ondernemingsraad bestaat uit zes leden vanuit het onderwijspersoneel en drie leden vanuit de ondersteuning. Het College van Bestuur is gesprekspartner 
van de ondernemingsraad. Drie keer per jaar hebben het College van Bestuur en de ondernemingsraad formeel overleg en twee keer per jaar een 
zogenoemd halfjaarlijks overleg. De agenda voor het formeel overleg wordt gezamenlijk vastgesteld. 

Ter voorbereiding van de besluitvorming treedt de medezeggenschap (ondernemingsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) gezamenlijk 
op. De medezeggenschap heeft vier werkgroepen ingericht: Onderwijs, Personeel, Financiën en Arbo. De werkgroepen overleggen zes keer per jaar 
(informeel) met een lid van de concernstaf namens de betreffende portefeuillehouder van het College van Bestuur. 

In 2016 zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest, waarbij de belangrijkste besluiten voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en 
ondernemingsraad gezamenlijk waren: 

 Programmabegroting 2016; 
 Meerjarenbeleidsplan; 
 Intensivering mobiliteit;  
 Organisatorische ontwikkelingen.  
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Voor de ondernemingsraad zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 De (meerjaren) onderwijsplanning;  
 Keuzedelen in het kader van Focus op Vakmanschap. 

De centrale deelnemersraad en de deelraden per locatie vormen eveneens onderdeel van de medezeggenschap van Onderwijsgroep Tilburg. De deelnemers 
van alle scholen van ROC Tilburg zijn hierin vertegenwoordigd. Per locatie is de schooldirecteur gesprekspartner van de deelraad over locatie-gerelateerde 
onderwerpen. De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en geregeld in het reglement van de deelnemersraad.  

Het College van Bestuur is gesprekspartner van de centrale deelnemersraad. Vijf keer per jaar hebben het College van Bestuur en de centrale 
deelnemersraad formeel overleg over ROC-brede onderwerpen. 

In 2016 zijn onder andere de volgende besluiten aan de centrale deelnemersraad voorgelegd: 

 Onderwijsovereenkomst (OOK); 
 Centrale regelgeving en Examenreglement Beroepsgericht opleiden;  
 Focus op Vakmanschap.  

Vakbonden 
Het College van Bestuur overlegt drie keer per jaar met de vakbonden in het Decentraal Georganiseerd Overleg over de vmbo-scholen. De bonden spreken, 
voorafgaand aan dit overleg, met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen als 
toehoorder aanwezig zijn bij het Decentraal Georganiseerd Overleg. 

In 2016 zijn de volgende onderwerpen met de vakbonden besproken: 

 Stand van zaken van de Frater van Gemertschool; 
 Stand van zaken Vakcollege Tilburg; 
 Stand van zaken Functiemix; 
 Intensivering mobiliteit.  
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9. Helderheid 
 
Samenwerking tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie  
In ‘Nog meer ruimte voor samenwerking VO-BVE’ staan de mogelijkheden die scholen voor voortgezet onderwijs hebben om een leerling uit te besteden. Het 
doel is leerlingen die het onderwijs ongediplomeerd dreigen te verlaten, alsnog een kans te bieden op een diploma of startkwalificatie, of hen in elk geval goed 
voorbereid aan een vervolgopleiding te laten beginnen. Deze zogeheten uitbesteding kan geschieden via een viertal routes, afhankelijk van de situatie van de 
betreffende leerling. 

 
route Omschrijving 

1 De vo-school besteedt een deel van het programma uit aan een andere vo-school 
2 De vo-school besteedt een deel van het programma uit aan een bve-instelling  
3 De vo-school draagt (een deel van) de bekostiging over bij tussentijdse overstap naar een 

vo-school of bve-instelling 
4 De vo-school besteedt de vo-leerling uit aan het vavo. 

 
Conclusie 
Bij de vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg is onderzoek gedaan naar de stand van zaken in 2016 wat betreft de samenwerkingsverbanden vo-bve.  
Op basis hiervan vindt het College van Bestuur dat op rechtmatige wijze is voldaan aan de bekostigingsvoorwaarden. Hierna volgen de resultaten van het 
onderzoek per route. 
 
Route 1: uitbesteding van een leerling aan een andere school voor voortgezet onderwijs 
Via deze route volgt een leerling onderwijs aan een andere school dan waar hij is ingeschreven. Voor Onderwijsgroep Tilburg is dit geregeld in het 
‘Samenwerkingsverband VO Midden Brabant’. De ouders/verzorgers van de betreffende leerling sluiten hiervoor een overeenkomst en betalen een bijdrage. 
De vergoeding aan de ontvangende school wordt betaald door de leverende school. Een leerling kan ook uitbesteed zijn aan een school voor speciaal 
voortgezet onderwijs. Het principe is hetzelfde als beschreven in de tweede alinea. 
 
   2016 

vmbo – school  januari – juli  augustus – december  
   Opmerking  aantal  opmerking  aantal  

Vakcollege Track013 6 Track013 5 
   De Rooi Pannen 2 Rooi Pannen  1 
   Overlaat 1 Cambreur College  2 
     
Reeshof College Track013 3 Track013 6 
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Frater van Gemertschool Track013 2 Track013 4 
  Rotonde 1 Praktijk College 1 
  Maurick College 1 De Rooi Pannen 2 
  Prinsentuin Andel 1 Jozef Mavo 1 
  Vakcollege 2 Scala 1 
 Beatrix College 1 Cardan Technobility 1 
 Cobbenhage College 1   
  Reeshof College 1   
          
Schakelcollege Koning Willem II College 3 Track013 2 

 
Bevinding 
Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route.  
 
Route 2: uitbesteding van een leerling van een school voor voortgezet onderwijs aan een instelling voor beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie  
Via deze route kan een leerling in het voortgezet onderwijs delen van het onderwijs volgen aan een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. 
Ook is een constructie met het Entreecollege Tilburg mogelijk. De leerling blijft ingeschreven bij de betreffende vmbo-school en volgt onderwijs bij een locatie 
van ROC Tilburg.  
 
   2016 

VMBO - school januari – juli augustus - december 
   Opmerking  aantal  opmerking  aantal  

Vakcollege Entreecollege Tilburg 1 Entreecollege Tilburg 2 
           
Schakelcollege   Entreecollege Tilburg 29 
          
Frater van Gemertschool   Entreecollege Tilburg 2 

 
Bevinding 
Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route. 
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Route 3: overdracht van bekostigingsmiddelen bij een tussentijdse overstap 
Deze route biedt maatwerk, doordat een leerling in het voortgezet onderwijs tussentijds overstapt naar een andere instelling voor voortgezet onderwijs of 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De leverende school draagt een deel van de bekostiging over aan de ontvangende instelling. Deze route biedt 
ook een oplossing voor de bekostigingsproblematiek als gevolg van een overstap vlak na de teldatum. 
 
   2016 

vmbo - school  januari – juli  augustus - december  
   Opmerking  #  Opmerking  #  

Vakcollege VSO Parcours 4   
  SG De Brouwerij 1   
  De Rooi Pannen Tilburg 2   
  Entree College 3     
  PI school Hondsberg 1     
     

Schakelcollege Tilburg Internationale schakelklassen  1 Entree College 1 

  Internationale schakelklassen 
Breda 1   

   Capabel Taal 2       
 Koning Willem II College 1   
 Het Warande College 1   
 Mundium College 1   
 Pius X College 1   
 Bossche Vakschool 1   
 Piter Jelles ISK 1   
 VMBO ’t Venster 1   
     
Reeshof College VSO Parcours 2 2College Durendael 1 
   Het Ginnekencollege 1 De Rooi Pannen 1 
   Albeda College 1 SG De Keijzer 1 
 ROC Tilburg school voor VEVA 1 Reeshof College 1 
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   VSO De Kei 1 
     
Frater van Gemertschool Christoffelschool 1 SG De Keyzer 1 
   Maurick College 1 VSO Parcours 2 
  Prinsentuin Andel 1   
  2College Cobbenhagen 1   
 Het Ginneken College 1   
 VSO Parcours 1   
 Reeshof College 1   
  Mytylschool 1 Theresialyceum 1 

 
Bevinding 
Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route. 
 
Route 4: uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een vavo-school 
Deze route maakt het mogelijk om een leerling uit het voortgezet onderwijs (van zestien jaar of ouder) uit te besteden aan een school voor VAVO. 
 
   2016 

vmbo - school januari – juli augustus - december 
   Opmerking  #  opmerking  #  

Vakcollege Tilburg VAVO ROC Tilburg 18   
             
Frater van Gemertschool   VAVO ROC Tilburg  1 

 
Bevinding 
Vakcollege Tilburg en de Frater van Gemertschool gebruiken deze route. 
 
Helderheid 
De notitie ‘Helderheid’ verschaft duidelijkheid over de interpretatie van de bekostigingsregels in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.  
Het gaat om de volgende thema’s: 

1. Uitbesteding; 
2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten; 
3. Het verlenen van vrijstellingen; 
4. Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf; 
5. In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk; 
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6. De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven; 
7. Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven; 
8. Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland. 

De betrokken instellingen (lees ROC’s) leggen jaarlijks verantwoording af met betrekking tot bovenvermelde thema’s. 
 

 Conclusie 
Bij ROC Tilburg is de actuele stand van zaken met betrekking tot ‘helderheid’ onderzocht. Op basis hiervan vindt het College van Bestuur, dat op rechtmatige 
wijze wordt voldaan aan de bekostigingsvoorwaarden. Hieronder vermelden wij de resultaten van het onderzoek per thema. 
 

 Thema 1 Uitbesteding: Onder uitbesteding wordt verstaan: het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een andere (al dan niet bekostigde) instelling 
of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. 

Beleid 
Binnen Onderwijsgroep Tilburg is het beleid om het bekostigde onderwijs niet uit te besteden aan een (al dan niet bekostigde) instelling of organisatie tegen 
betaling voor de geleverde prestatie. Regie op en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de onderwijsteams. Het uitbesteden van onze 
kernactiviteit past niet in ons beleid. 
 
Beheersmaatregel 
In het geval de behoefte bestaat om (in tegenstelling tot het vigerend beleid) toch over te gaan tot uitbesteding, dan geldt de procedure dat de betreffende 
schooldirecteur hiertoe het verzoek indient bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt op basis van het advies van het zogeheten ‘compliance 
overleg’ een besluit en communiceert dit besluit aan alle betrokkenen. 
 
Bevinding 
In 2016 is geen verzoek ingediend inzake uitbesteding. 
 

 Thema 2 Investeren van publieke middelen in private activiteiten: Hieronder vallen de situaties waarin de rijksbijdrage wordt ingezet in een 
privaatrechtelijke rechtspersoon of waarin publieke middelen anderszins worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot onze kerntaak. 

Beleid 
Binnen Onderwijsgroep is het beleid om geen publieke middelen te investeren in private activiteiten.  
 
Beheersmaatregel 

 Indien er private activiteiten ontplooid worden door de scholen, dan wordt hiervoor de integrale kostprijs berekend en volledig in rekening gebracht bij 
de opdrachtgever. 

 Indien er aanleiding bestaat om (in tegenstelling tot het vigerend beleid) toch over te gaan tot het investeren van publieke middelen in private activiteiten 
dan geldt de procedure dat de betreffende schooldirecteur hiertoe het verzoek indient bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt op 
basis van het advies van het zogeheten ‘compliance overleg’ een besluit en zal dit besluit aan alle betrokkenen communiceren. 
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Bevinding  

 In 2016 is geen verzoek ingediend inzake het investeren van publieke middelen in private activiteiten.  
 Met ingang van 2015 heeft Onderwijsgroep Tilburg het resultaat van haar private activiteiten ondergebracht in een separaat fonds. Hierdoor is 

inzichtelijk welke geldstromen er in de private activiteiten omgaan. Het betreft vooral activiteiten op het gebied van maatwerk: het op verzoek van 
bedrijven of instellingen (gedeeltelijk) aanpassen van opleidingen, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van bedrijven en instellingen 
voor hun medewerkers. Het instellen van een dergelijk fonds verhoogd de transparantie in onze aan private middelen gerelateerde activiteiten. 
 

 Thema 3 Het verlenen van vrijstellingen: De school kan vrijstelling verlenen voor het afleggen van toetsen of examenonderdelen in het 
beroepsonderwijs. Dat kan op basis van eerder afgelegde toetsen of examens of op basis van buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden 
(Elders Verworven Competenties).  

 
Beleid  
Op de scholen van ROC Tilburg worden door de decentrale examencommissies vrijstellingen verleend op basis van zowel reeds behaalde kwalificaties als op 
eerder verworven competenties. Hiervoor is intern beleid ontwikkeld voor zover wet- en regelgeving hierin al niet voorschrijvend is. Studenten die aan de 
bekostigingsvoorwaarden voldoen, worden voor bekostiging in aanmerking gebracht. 
 
Beheersmaatregel 
Op elke mbo-school van ROC Tilburg is een decentrale examencommissie operationeel onder voorzitterschap van de schooldirecteur. De centrale 
examencommissie monitort de werking van de decentrale examencommissie. De procedure met betrekking tot het verlenen van vrijstellingen (inclusief de 
verslaglegging hiervan) is vastgelegd in het handboek examinering. Het handboek examinering wordt door alle decentrale examencommissies gebruikt. 
Periodiek vindt een audit plaats op de werking van de examenorganisatie: eind 2015 is in opdracht van het College van Bestuur een externe audit uitgevoerd 
op alle mbo-scholen van ROC Tilburg. De verbeterpunten naar aanleiding van de externe audit worden onder leiding van de schooldirecteur meegenomen in 
verbeteracties van de school.  
 
Bevinding 
De eind 2015 uitgevoerde externe audit bevestigt dat op alle mbo-scholen van ROC Tilburg wordt gewerkt conform het handboek examinering.  
Gedurende 2016 is de lijn van 2015 voortgezet. 
 

 Thema 4 Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf: Een ander dan de deelnemer zelf, betaalt de wettelijke bijdrage.  
 
Beleid 
Binnen ROC Tilburg wordt het les- of cursusgeld voldaan door de deelnemer dan wel op basis van een zogeheten derdenverklaring door een externe 
organisatie, veelal het bedrijf waar de deelnemer de beroepspraktijkvorming doet.  
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Beheersmaatregel 
Met ingang van 2015 is een fonds ingericht vanuit de middelen die gegenereerd zijn met private activiteiten. De middelen uit het fonds kunnen worden ingezet 
om het cursusgeld van deelnemers te betalen in de gevallen dat het niet (meer) verwacht en verlangd kan worden dat de bedrijven of de deelnemers het 
cursusgeld voldoen. 
 
Bevinding 
In 2016 is geen cursusgeld voor het schooljaar 2016-2017 voor de gevolgde BBL opleiding 'betaald' vanuit het fonds.  
 

 Thema 5 In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk: Bij de inschrijving van deelnemers kunnen zich verschillende 
situaties voordoen: inschrijving van deelnemers vóór de teldatum, inschrijving na de teldatum, uitschrijving van deelnemers kort na de teldatum of 
inschrijving van deelnemers bij meerdere opleidingen tegelijk. 

 
Beleid 
Er is geen specifiek beleid met betrekking tot in- en uitschrijving rondom de teldata. Het uitgangspunt is dat wij voldoen aan wet- en regelgeving. 
 
Beheersmaatregel 
Als uitgangspunt geldt dat onze administratie een afspiegeling is van de werkelijkheid. 
 
Bevinding 
In de periode 1 oktober-1 december 2016 hebben 362 deelnemers ROC Tilburg verlaten. Hiervan zijn 177 leerlingen bij ROC Tilburg uitgeschreven omdat zij 
het beoogde diploma in deze periode hebben behaald, 8 deelnemers verlieten ROC Tilburg zonder diploma, 2 deelnemers gingen de opleiding elders 
vervolgen en 175 deelnemers verlieten in deze periode ROC Tilburg met een andere reden.  
 
In de maand voorafgaand aan de peildatum van 1 oktober 2016 zijn 372 deelnemers ingeschreven voor opleidingen met een verwachte looptijd van één 
schooljaar. Dit heeft twee redenen, enerzijds zijn er deelnemers die pas na de start van het nieuwe schooljaar een definitieve keuze maken voor een nieuwe 
opleiding. Anderzijds stromen deelnemers binnen het NCvB gedurende het hele schooljaar in, dit zijn de carrousel trajecten. In de geplande einddatum van de 
inschrijving is de consistentie van de in- en uitschrijfdatum zichtbaar.  
 
Inschrijving van deelnemers bij meerdere opleidingen tegelijk 
 
Beleid 
ROC Tilburg schrijft geen deelnemers gelijktijdig in op meerdere opleidingen over verschillende crebo's (crebo: centraal register beroepsonderwijs). In die 
gevallen waar deelnemers gelijktijdig worden ingeschreven op meerdere opleidingen binnen hetzelfde crebo met verschillende uitstroom differentiaties, wordt 
slechts 1 inschrijving als bekostigd uitgewisseld met het ministerie van OCW. 
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Beheersmaatregel 
De afdeling studentenzaken controleert op dubbele inschrijving middels periodieke controlelijsten. Een finale controle vindt plaats voorafgaand aan de digitale 
uitwisseling met het ministerie.   
 
Bevinding 
Controle heeft uitgewezen dat er geen deelnemers zijn die zijn ingeschreven op een zelfde moment voor meerdere crebo's binnen het mbo.  
Controle heeft uitgewezen dat alle bekostigde deelnemers slechts eenmaal voor bekostiging in aanmerking komen. 
 

 Thema 6 De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven: Het mag niet voorkomen dat een deelnemer is 
ingeschreven voor een in het Centraal Register Beroepsonderwijs (CREBO) geregistreerde opleiding, terwijl deze een andere opleiding                    
(al dan niet in het register opgenomen) volgt. 
 

In onderstaand overzicht geven wij per subthema een toelichting op thema 6. 
 
 

Subthema: Helderheid Beleid Beheersmaatregel Bevinding 
Deelnemers volgen een andere 
opleiding dan bij de inschrijving 
is vastgelegd in de 
onderwijsovereenkomst. 

Bij ROC Tilburg worden deelnemers 
ingeschreven op de opleiding die zij 
volgen. 

De deelnemer tekent de 
onderwijsovereenkomst waarop de 
te volgen opleiding met het daarbij 
behorende crebo staat vermeld, dit 
wordt met de aan- en 
afwezigheidsregistratie 
gecontroleerd. 

Deelnemers zijn ingeschreven op 
het juiste crebo. 

Specifieke groepen: vooral 
deelnemers uit risicogroepen  
die nog niet weten welke 
beroepsopleiding zal worden 
gevolgd en die worden 
ingeschreven in trajecten aan  
de onderkant van de 
kwalificatiestructuur.  
Het is voorgekomen dat 
deelnemers worden geplaatst  
in een opleiding met het hoogst 
mogelijke prijsniveau. 
  

ROC Tilburg kent twee specifieke 
trajecten waarin deelnemers worden 
opgenomen die nog niet weten 
welke beroepsopleiding zal worden 
gevolgd. 
1. Het Switch-traject een kort 
heroriëntatietraject in samenwerking 
met Route 35. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Switch-traject 
Gedurende het traject blijven de 
deelnemers ingeschreven staan op 
de school en in de opleiding waar ze 
vandaan komen. Pas na het traject 
worden de deelnemers 
overgeschreven naar de nieuw te 
volgen opleiding binnen de huidige 
school of een nieuwe school.  

 
 
 
 
 
 
1. Switch-traject 
In 2016 hebben 34 deelnemers 
deelgenomen aan het Switch traject 
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2. Het Hotprima-traject  
Dit heroriëntatietraject zet ROC 
Tilburg in om Voortijdig 
Schoolverlaten zonder diploma te 
voorkomen. 

 
 
 
 
2. Hotprima-traject 
Gedurende het traject blijven de 
deelnemers ingeschreven staan op 
de school en in de opleiding waar ze 
vandaan komen. Pas na het traject 
worden de deelnemers 
overgeschreven naar de nieuw te 
volgen opleiding binnen de huidige 
school of een nieuwe school. 

 
 
 
 
2. Hotprima-traject 
In 2016 hebben 53 deelnemers  
het heroriëntatietraject Hotprima 
gevolgd. 

Meerdere diploma’s uitgereikt op 
hetzelfde niveau en diploma’s op 
verschillend niveau. 
  

Zoals bij thema 5 beschreven, 
worden deelnemers in sommige 
gevallen gelijktijdig ingeschreven op 
meerdere opleidingen binnen 
hetzelfde crebo met verschillende 
uitstroom differentiaties. Deze vorm 
komt enkel aan het einde van de 
opleiding voor waarbij altijd slechts 
1 inschrijving als bekostigd wordt 
uitgewisseld met Bron. 

De instelling controleert naast de 
controle op deelnemers die 
meerdere inschrijvingen tegelijkertijd 
actief hebben ook op uitgifte van 
meerdere diploma’s bij dezelfde 
deelnemer. 

In kalenderjaar 2016 heeft de 
instelling aan 16 deelnemers 
meerdere diploma’s uitgereikt. 
  

Deelnemers stappen na enige tijd 
over op een andere opleiding of 
stappen tijdens het schooljaar 
over van een voltijds variant naar 
een deeltijd.  

  Overstappen naar een andere 
opleiding wordt goedgekeurd door de 
betrokken directeur. 

De onderstaande tabel 
‘ommezwaaiers’ is een overzicht 
van de deelnemers die gedurende 
het schooljaar naar een andere 
opleiding zijn overgestapt of die van 
leerweg zijn gewijzigd.   
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Ommezwaaiers

Opleiding  Totaal

Niveau  Hoger Hoger

Leerweg  Maand  Leerweg  BBL‐BOL BOL‐BBL Gel i jk Gel i jk BOL‐BBL Gel i jk BBL‐BOL BOL‐BBL Gel i jk BOL‐BBL Gel i jk

2016/01 1 1

2016/02 1 1

2016/03 1 1

2016/04

2016/05 1 1 1 1 4

2016/06 1 1

2016/07 1 2 1 4

2016/08 3 2 2 5 12

2016/09 1 3 1 1 6

2016/10

2016/11 1 1 2

2016/12 3 1 1 5

Totaal BBL 2 0 10 6 0 5 3 0 6 0 5 37

2016/01 1 1 5 1 8

2016/02 2 6 3 2 1 14

2016/03 2 4 1 7

2016/04 1 3 4

2016/05 4 29 1 34

2016/06 1 2 3

2016/07 1 1

2016/08 1 1

2016/09 2 8 5 2 5 8 2 32

2016/10 1 2 1 1 1 6

2016/11 2 16 2 1 21

2016/12 1 2 4 5 1 1 14

Totaal BOL 0 8 30 18 4 49 0 27 5 1 3 145

BBL Gestart vanaf 
1‐8‐2015

Gestart vanaf 
1‐8‐2016

BOL Gestart vanaf 
1‐8‐2015

Gestart vanaf 
1‐8‐2016

Anders Gel i jk

Gel i jk Lager Gel i jk Lager
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 Thema 7 Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven: Het kan voorkomen dat scholen maatwerktrajecten ontwikkelen waarbij 
een externe organisatie een bijdrage betaalt voor het op maat maken van trajecten voor eigen personeel. Op basis van contracten met organisaties 
worden maatwerktrajecten ontwikkeld voor reguliere CREBO opleidingen. De externe organisatie betaalt hiervoor een vergoeding. 

Beleid  
Binnen Onderwijsgroep Tilburg hebben wij beleid ontwikkeld inzake kosten maatwerk. Het beleid beschrijft wat de definitie van maatwerk is, wanneer er 
sprake is van maatwerk en op welke wijze de scholen maatwerk dienen te kwantificeren en factureren. 
 
Beheersmaatregel  
Voor een maatwerktraject wordt een maatwerkcontract afgesloten, op basis hiervan wordt gefactureerd. In 2015 is begonnen met een project rondom het 
optimaliseren van de facturatiestromen binnen Onderwijsgroep Tilburg om zodoende een verbeterde grip te hebben op de volledigheid, juistheid en tijdigheid 
van facturatie. 
Bevinding 
Het maatwerk wordt separaat aan betreffende debiteur gefactureerd conform de binnen Onderwijsgroep Tilburg gehanteerde definitie. 
 

 Thema 8 Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland: Alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland verzorgd wordt, komt voor 
bekostiging in aanmerking. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs heeft immers een territoriale werking en is in het buitenland niet van toepassing.  

 
Beleid  
Al ons onderwijs wordt in Nederland verzorgd. De beroepspraktijkvorming (BPV) kan in het buitenland worden gedaan op basis van de door ons 
geformuleerde randvoorwaarden. 
 
Beheersmaatregel  
Er wordt geen onderwijs in het buitenland aangeboden, buitenlandse BPV aanbieders zijn volgens de Nederlandse eisen geaccrediteerd. Er vindt controle 
plaats op buitenlandse deelnemers in het kader van de koppelingswet, deelnemers die niet voldoen aan de koppelingswet worden niet opgevoerd voor 
bekostiging. Daarnaast vindt er controle plaats op buitenlandse deelnemers die BPV in het buitenland volgen. 
 
Bevinding 
Geen enkele school binnen ROC Tilburg verzorgt onderwijs in het buitenland. Het komt wel voor dat stages (BPV) in het buitenland gerealiseerd worden.  
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10. Bedrijfsvoering 
 
Vermogens- en liquiditeitspositie 
De vermogens- en financieringsverhoudingen in de balanspositie vatten wij als volgt samen. 
 
Werkkapitaal 
Het werkkapitaal geeft aan hoeveel geld wij hebben om ons werk te doen en of wij kans lopen op liquiditeitsproblemen, doordat de op korte termijn te betalen 
schulden groter zijn dan de liquide middelen en de eventueel op korte termijn te ontvangen gelden van debiteuren. 
 
    2016 2015 2014 
Vlottende activa  21.041.000 24.886.000 21.446.000 
Kortlopende schulden  16.601.000 15.372.000 14.814.000 
Werkkapitaal  4.440.000 9.514.000 6.632.000  
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Definitie  
Vlottende activa inclusief liquide middelen minus schulden op korte termijn. 
 
Bevinding 
Het werkkapitaal daalt ten opzichte van 2015, door de afname van liquide middelen in 2016. 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit van een instelling geeft een indruk van de totale betalingscapaciteit om alle schuldeisers te kunnen voldoen. 
 
 2016 2015 2014 
Eigen Vermogen  42.249.000 43.734.000 44.316.000  
Totaal vermogen  68.639.000 71.810.000 71.470.000 
 
Percentage  61,6% 60,9% 62,0% 
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Definitie  
De verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. 
 
Bevinding 
De solvabiliteit neemt in 2016 licht toe ten opzichte van 2015 doordat het negatieve exploitatieresultaat een groter effect heeft op de afname van het eigen 
vermogen dan op de afname van het totale vermogen. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit geeft een indicatie of aan de betalingsverplichtingen op korte termijn kan worden voldaan. 
 
  2016 2015 2014  
Vlottende activa  21.041.000 24.886.000 21.446.000 
Kortlopende schulden  16.601.000 15.372.000 14.814.000 
Kengetal   1,27 1,62  1,45 
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Definitie  
De vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden. 
 
Bevinding 
De liquiditeit is in 2016 afgenomen ten opzichte van ultimo 2015 door de afname van de liquide middelen.  
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële veerkracht ten aanzien van onvoorziene risico’s. Het gewenste niveau van het 
weerstandsvermogen is derhalve afhankelijk van het risicoprofiel van de instelling: zijn de meeste risico’s afgedekt dan kan worden volstaan met een laag 
weerstandsvermogen; zijn de risico’s niet afgedekt dan dient het weerstandsvermogen hoger te zijn.  
 
 
 
    2016  2015  2014 
 
Eigen Vermogen   42.249.000  43.734.000  44.316.000 
Baten  regulier  104.911.000 108.691.000   104.161.000 
  financieel  -118.000       - 183.000   - 421.000 
 buitengewoon                     -                   -                     -  
Totaal baten   104.793.000  108.508.000  103.740.000 
 
Weerstandsvermogen      40,32%  40,30%  42,72%  
 
 
Definitie 
Het eigen vermogen ten opzichte van alle baten in een jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. 
 
Beoordeling 
< 10% Mogelijk te weinig reserves, kan duiden op een risicovolle situatie. 
> 10% -< 40% Middengebied, zit waarschijnlijk wel goed. 
> 40% Hoog, grote kans dat de financiële reserves te hoog zijn. 
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Exploitatie 
De exploitatierekening sluit met een saldo van negatief € 1.265.000 (begroot: negatief 2.884.500) ten opzichte van negatief 469.000 vorig jaar en kan als 
volgt worden geanalyseerd. 
 
 Realisatie Begroting JEV Realisatie 
 2016 2016 2016 2015 
 
Saldo Bedrijfsvoering 1.768.000 -66.000 1.380.000 1.361.000 
Saldo Collectief Personeel 1.264.000 - -2.130.000 -5.567.000 
Saldo Collectief Huisvesting 35.000 - 784.000 1.230.000 
Saldo Collectief Inventaris -2.175.000 - -2.158.000 231.000 
Saldo Treasury   -2.157.000  -2.818.500   -2.727.000  2.276.000 

 
Resultaat -1.265.000 -2.884.500 -4.851.000 -469.000 
 
 
Saldo bedrijfsvoering (1.834.000 verschil realisatie t.o.v. begroting) 
Het saldo bedrijfsvoering betreft het resultaat (baten minus lasten) uit gewone bedrijfsvoering van alle programma’s met uitzondering van programma 8 
(collectieve voorzieningen: personeel, huisvesting, inventaris en treasury). 
 
Het saldo bedrijfsvoering wordt positief verklaard door: 
 Hogere toekenning allocatie 1.223.000. 
 Hogere dekking voor interne projecten 1.923.000. 
 Meer deelnemersbijdragen 379.000. 
 Besparing op leasekosten i.v.m. de overgang naar inventaris in eigendom 280.000. 
 Meer bijdragen voor personeel 262.000. 
 Minder reiskosten 147.000. 
 
Het saldo bedrijfsvoering wordt negatief verklaard door: 
 Meer geld uitgegeven aan personeel niet in loondienst 2.323.000. 
 Lagere dekking voor externe projecten 222.000. 
 
Saldo collectief personeel (1.264.000 verschil realisatie t.o.v. begroting) 
Het saldo collectief personeel betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening personeel. De collectieve voorziening personeel zorgt 
voor de bekostiging van niet of nauwelijks beïnvloedbare personele lasten als gevolg van collectieve wettelijke en cao-verplichtingen en van verplichtingen 
voortvloeiend uit eigen beleid. Daarnaast worden de werkelijke netto-loonkosten van de stichting verantwoord in het saldo collectief personeel. 
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Het saldo collectief personeel wordt positief verklaard door: 
 Er zijn minder uitgaven eigen personeel 2.098.000. 
 De vrijval van de voorziening Mobiliteit 2.189.000. 
 Er zijn meer additionele middelen, voornamelijk uitkeringen van het UWV 260.000. 
 Er zijn geen kosten gerealiseerd met betrekking tot de participatiewet 178.000. 
 De mutatie van de voorzieningen Ambtsjubileumgratificatie en Langdurig zieken is lager dan begroot 150.000. 
 De dekking voor projecten is hoger dan begroot 162.000. 
 
Het saldo collectief personeel wordt negatief verklaard door: 
 Er wordt minder allocatie ontvangen in verband met de taakstellingen 357.000. 
 Er is minder inzet doorbelast naar Saldo Bedrijfsvoering 1.593.000. 
 Er zijn meer loonkosten inactiviteit doorbelast uit Saldo Bedrijfsvoering 656.000. 
 Er zijn meer kosten voor wachtgeld 154.000. 
 Er zijn meer scholingskosten dan begroot 233.000. 
 Er zijn meer kosten met betrekking tot de 50 cao-uren VO 121.000. 
 De kosten met betrekking tot de resturen OBP zijn niet begroot 293.000. 
 De vorming van de voorziening Duurzame inzetbaarheid 182.000. 
 Niet begrote afvloeiingskosten 279.000. 
 
Saldo collectief huisvesting (35.000 verschil realisatie t.o.v. begroting) 
Het saldo collectief huisvesting betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening huisvesting. De collectieve voorziening huisvesting 
voorziet in financiering, exploitatie en onderhoud van de huisvesting van de gehele stichting. 
 
Het saldo collectief huisvesting wordt positief verklaard door: 
 De afschrijvingskosten gebouwen zijn lager dan begroot 79.000. 
 
Het saldo collectief huisvesting wordt negatief verklaard door: 
 De baten voor verhuur van ruimtes zijn te hoog begroot 42.000. 

 
Saldo collectief inventaris (-2.175.000 verschil realisatie t.o.v. begroting) 
Het saldo collectief inventaris betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening inventaris. De collectieve voorziening inventaris voorziet 
in de aanschaf, beheer en inrichting van inventaris voor de gehele stichting. 
 
Het saldo collectief inventaris wordt negatief verklaard door: 
 De afkoop van het leasecontract 1.790.000. 
 De afschrijvingskosten inventaris zijn hoger dan begroot door de taxatie eind 2015 184.000. 
 De afschrijvingskosten inventaris ICT zijn hoger door de afkoop van de lease 213.000. 
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Saldo treasury (661.500 verschil realisatie t.o.v. begroting) 
Het saldo treasury betreft het resultaat (baten bekostiging minus allocatie en rentebaten minus rentelasten) van de collectieve voorziening treasury. De 
collectieve voorziening treasury voorziet met name in de interne allocatie van middelen. 
 
Het saldo collectief treasury wordt positief verklaard door: 
 De bekostiging personeel en exploitatie VO is hoger dan begroot 275.000. 
 De toekenning Nieuwkomers bij het VO is hoger dan begroot 746.000. 
 De toekenning Excellentie bij BVE is niet begroot 459.000. 
 De vrijval van het cursusgeld is hoger dan begroot 439.000. 
 
Het saldo collectief treasury wordt negatief verklaard door: 
 De toekenning Studiewaarde is door het Ministerie OCW naar beneden bijgesteld 881.000. 
 Er is meer allocatie toegekend aan het Schakelcollege 201.000. 
 Er is meer allocatie toegekend voor Focus op Vakmanschap 273.000. 
 
Resultaatbestemming  
De exploitatierekening sluit met een saldo van negatief 1.265.000 (vorig jaar negatief 469.000).  
Het College van Bestuur stelt voor het exploitatiesaldo als volgt te bestemmen. 
 
Saldo bedrijfsvoering 1.768.000 ten gunste van de algemene reserve 1.158.000 
  ten gunste van de bestemmingsreserve innovatie 392.000 
  ten gunste van de bestemmingsreserve maatwerk 218.000 
Saldo collectief personeel 1.264.000 ten gunste van de bestemmingsreserve personeel 
Saldo collectief huisvesting 35.000 ten gunste van de algemene reserve 
Saldo collectief inventaris -2.175.000 ten laste van de algemene reserve 
Saldo treasury -2.157.000 ten laste van de bestemmingsreserve allocatiebuffer 
 
Saldo exploitatie -1.265.000 
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Hoofdstuk 2 - Jaarrekening 

 
Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 
 
Activa      31-12-2016      31-12-2015 

       
Vaste activa       
1.1 Immateriële vaste activa    246.254      559.501 
1.2 Materiële vaste activa    47.344.417      46.144.504 
1.3 Financiële vaste activa    7.845      - 
Totaal vaste activa    47.598.516      46.704.005 

       
       
Vlottende activa 
1.5 Vorderingen   3.904.139   2.206.990 
1.7 Liquide middelen   17.136.392   22.678.921 
Totaal vlottende activa    21.040.531      24.885.911 

       
Totaal activa    68.639.047      71.589.916 

       
       
Passiva      31-12-2016      31-12-2015 

       
2.1 Eigen vermogen    42.248.784      43.513.638 
2.2 Voorzieningen    7.293.490      9.947.201 
2.3 Langlopende schulden    2.495.827      2.756.925 
2.4 Kortlopende schulden    16.600.946      15.372.152 

       
Totaal passiva    68.639.047      71.589.916 
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Staat van baten en lasten 2016 
                2016      Begroting               2015 
Baten       

3.1 Rijksbijdragen    95.879.479    94.220.500  
  

100.172.498 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies    1.131.296    987.500    908.460 
3.3 College-, cursus- en lesgelden    2.129.447    1.690.000    2.023.632 
3.4 Baten werk in opdracht van derden    1.162.506    1.338.500    1.208.773 
3.5 Overige baten    4.607.787    4.974.500    4.377.315 

Totaal baten    104.910.515  
  

103.211.000  
  

108.690.678 
       

       
Lasten       
4.1 Personeelslasten    82.813.610    84.541.000    88.163.944 
4.2 Afschrijvingen   3.907.827   3.590.000   4.070.484 
4.3 Huisvestingslasten   6.610.508   6.678.000   5.384.033 
4.4 Overige lasten   12.725.833   11.168.500   11.358.420 

Totaal lasten    106.057.778  
  

105.977.500  
  

108.976.881 
       

       
Saldo baten en lasten    -1.147.263    -2.766.500    -286.203 

       
       
5 Financiële baten en lasten    -117.591    -118.000    -182.556 

       
       
Resultaat    -1.264.854    -2.884.500    -468.759 
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Kasstroomoverzicht 2016 
  2016  2015 
Kasstroom uit operationele activiteiten         
Saldo baten en lasten      -1.147.263      -286.203 

         
Aanpassingen voor:         
Afschrijvingen    4.001.537      4.164.195   
Mutaties voorzieningen    -2.653.711      4.647.527   
      1.347.826      8.811.722 
Veranderingen in vlottende middelen:         
Vorderingen    -1.736.279      985.531   
Schulden    1.228.934      828.883   
      -507.345      1.814.414 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties      -306.782      10.339.933 

         
Ontvangen interest   49.827   59.573 
Betaalde interest   -136.275   -242.129 
      -86.448      -182.556 
Kasstroom uit operationele activiteiten      -393.230      10.157.377 

         
         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten         
Investeringen immateriële vaste activa    -      -   
Investeringen materiële vaste activa    -6.667.501      -2.729.693   
Desinvesteringen immateriële vaste activa    -      -   
Desinvesteringen materiële vaste activa    -3.346      1.074.603   
In gebruik genomen materiële vaste activa    1.782.646      551.785   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      -4.888.201      -1.103.306 
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Nieuw opgenomen leningen    -      -   
Aflossing langlopende schulden    -261.098      -4.554.153   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      -261.098      -4.554.153 

         
Overige balansmutaties      -      -74.398 

         
Mutatie liquide middelen      -5.542.529      4.425.520 

         
         
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:         
         

Stand per 1 januari    22.678.921    
  

18.253.401   
Mutatie boekjaar    -5.542.529      4.425.520   

Stand per 31 december   17.136.392 
  

22.678.921 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 
Algemene toelichting 
 
Activiteiten 
Onderwijsgroep Tilburg is ambitieus en onderscheidt zich door het in de regio in stand houden en functioneren van een doorlopend en aansluitend aanbod 
van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in alle sectoren en leerwegen vanaf de lagere school tot aan het hoger 
beroepsonderwijs. Onderwijsgroep Tilburg biedt haar onderwijsinstellingen professionele en efficiënte ondersteuning en zorgt voor het bundelen en benutten 
van de beschikbare kennis en ervaring voor de eigen onderwijsinstellingen en voor partners in de regio Tilburg. 

 
Continuïteit 
Het eigen vermogen van Onderwijsgroep Tilburg bedraagt per 31 december 2016 € 42.248.784. Onderwijsgroep Tilburg baseert de gehanteerde grondslagen 
van waardering en resultaatbepaling dan ook op de veronderstelling van continuïteit van de organisatie. 
 
Vestigingsadres 
Onderwijsgroep Tilburg is feitelijk gevestigd op Stappegoorweg 183, 5022 DD te Tilburg. 
 
Consolidatie 
Er is in 2016 niet geconsolideerd. 
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis 
kan worden uitgeoefend. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 
In het Overzicht verbonden partijen staan alle aan Onderwijsgroep Tilburg verbonden partijen.  
 
Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen 
Binnen Onderwijsgroep Tilburg zijn geen groepsmaatschappijen aanwezig. 
 
Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.  
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, vormt de leiding van Onderwijsgroep Tilburg zich een oordeel over 
onderwerpen in de jaarrekening en maakt schattingen die essentieel zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien inzicht vereist is (art. 2:362 
lid 1 BW), zijn deze oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 
 
Euro 
Alle bedragen worden in hele Euro's weergegeven. 
 
Financiële instrumenten en risicobeheersing 
Onderwijsgroep Tilburg loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa en liquide middelen) en rentedragende 
langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt 
Onderwijsgroep Tilburg risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Onderwijsgroep 
Tilburg risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. 
 
Onderwijsgroep Tilburg heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Met betrekking tot facturering aan leerlingen wordt er sinds 2013 met een 
systeem van directe betalingen voor het kopen van aanvullende activiteiten gewerkt. De facturering van collegegelden is onderhevig aan betalingsrisico van 
de leerlingen. 
 
 
Waarderingsgrondslagen 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 Boek 2 BW) en de stellige uitspraken van 
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in Euro's. 
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld, vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, die verwijzen naar de 
toelichting. 
 
Stelselwijzigingen 
Per 2016 is in het Besluit actuele waarde het begrip vervangingswaarde vervangen door het begrip actuele kostprijs. Onder actuele kostprijs wordt verstaan 
de actuele inkoopprijs of de actuele vervaardigingsprijs van het betreffende actief in nieuwe staat, verminderd met afschrijvingen.  
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Het begrip actuele kostprijs gaat uit van technisch gelijke vervanging waar vervangingswaarde kijkt naar een vervangend actief dat een in economisch opzicht 
gelijke betekenis heeft. Het toepassen van actuele kostprijs in plaats van vervangingswaarde is een stelstelwijziging. 
 
Omdat bij de taxatie van inventaris wordt uitgegaan van het begrip ‘nieuwwaarde’ en niet van het begrip ‘vervangingswaarde’ is aanpassing van cijfers in de 
jaarrekening niet van toepassing. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn alleen bij de materiële vaste activa, onderdeel hardware ICT gewijzigd ten opzichte 
van 2015. Hardware werd voorheen geleased. Met ingang van 1 oktober 2016 wordt alle hardware aangeschaft en in 4 of 6 jaar afgeschreven.  
 
Immateriële vaste activa 
De uitgaven immaterieel vast actief bestaan uit de aankoopprijs van computersoftware en alle direct toe te rekenen uitgaven om de software geschikt te 
maken voor gebruik. Software wordt in vijf jaar afgeschreven, tenzij de economische levensduur hiervan afwijkt. 
 
Materiële vaste activa 
Gebouwen en terreinen: 
Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte 
economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Op gebouwen en gerealiseerde verbouwingen wordt afgeschreven met ingang van de 
ingebruikname. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. 
 
Inventaris: 
Inventaris wordt gewaardeerd tegen actuele kostprijs. Sinds 2008 wordt de inventaris iedere drie jaar getaxeerd door HDS Taxaties B.V. te Amsterdam. Zij 
taxeren de aanwezige inventaris en geven een onafhankelijk taxatierapport uit. Bij tussentijdse aanschaf van inventaris vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. Bij verkoop is de waardering gelijk aan de (verwachte) opbrengstwaarde. Deze activa worden op basis van de verwachte toekomstige 
gebruiksduur afgeschreven. 
 
Apparatuur: 
Apparatuur wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische 
levensduur. 
 
Waardevermeerdering, -vermindering en herwaardering: 
Waardevermeerderingen van inventaris worden rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen. De waardevermeerdering dient in de staat van baten en lasten 
te worden verwerkt voor zover deze een terugneming van een waardevermindering van hetzelfde actief is en als last was verwerkt in de staat van baten en 
lasten. 
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Herwaarderingen worden gevormd en aangehouden per soort actief. Waardeverminderingen komen direct ten laste van de staat van baten en lasten, voor 
zover zij niet ten laste komen van een eerder gevormde reserve. Een waardevermindering ontstaat indien de actuele waarde van een materieel vast actief 
lager is dan de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs (onder aftrek van afschrijvingen). 
De afschrijvingskosten zijn gecorrigeerd met de vrijval van de, in de balans opgenomen, investeringssubsidie. De cumulatieve afschrijving bevat de werkelijke 
afschrijvingslasten per 31 december. Voor de afschrijvingskosten gebouwen bedraagt deze correctie € 79.431, voor de afschrijvingskosten  inventaris en 
apparatuur bedraagt deze € 14.279. Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van het actief. 
 
Voor de verschillende materiële activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen: 
Gebouwen  40 jaar 
Verbouwingen  15 jaar 
Kantoorinventaris 15 jaar 
Schoolinventaris 15 jaar 
Automatisering ICT 4 of 6 jaar 
 
Er worden bij Onderwijsgroep Tilburg geen activeringsgrenzen in euro’s gehanteerd. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa betreft het aandeel van Onderwijsgroep Tilburg in Breedband Tilburg BV. Onderwijsgroep Tilburg heeft 1.755 van de 18.000 
aandelen in bezit wat leidt tot een aandeel van 9,75%. De deelneming wordt gewaardeerd tegen kostprijs, voor het eerst in de jaarrekening 2016. 
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de 
hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Op elke balansdatum beoordeelt Onderwijsgroep Tilburg of er aanwijzingen zijn voor een bijzondere 
waardevermindering van vaste activa. Als dat zo is, stelt Onderwijsgroep Tilburg de realiseerbare waarde van het betreffende actief vast. Als het niet mogelijk 
is om de realiseerbare waarde van het actief vast te stellen, wordt die waarde bepaald aan de hand van de kasstroom genererende eenheid waartoe het 
actief behoort. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Daarna worden vorderingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening courantschulden bij 
banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 
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Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en de herwaarderingsreserve. De bestemmingsreserves zijn reserves met een 
beperkte bestedingsmogelijkheid, die door het bestuur zijn bepaald. 
 
Bestemmingsreserve personeel 
Doelstelling: Financiering/bekostiging van personele fricties. 
Totstandkoming: Jaarlijkse bestemming van het resultaat van personele kosten (saldo Collectief personeel). 
Plafond/bovengrens: Circa vier miljoen. 

Bestemmingsreserve allocatiebuffer 
Doelstelling: Mogelijkheid van (voor)financiering in het geval van stijgende deelnemersaantallen. 
Totstandkoming: Jaarlijkse bestemming  van het resultaat van Treasury (bekostiging minus interne allocatie van middelen). 
 
Bestemmingsreserve innovatie 
Doelstelling: Financiering/bekostiging van innovatie activiteiten. 
Totstandkoming: Bestemming van middelen die betrekking hebben op innovatiegelden. 
 
Bestemmingsreserve onderwijs en ICT 
Doelstelling: Financiering/bekostiging van onderwijs- en ICT ontwikkelingen. 
Totstandkoming: Bestemming van middelen uit innovatieve projecten. 
 
Bestemmingsreserve maatwerk 
Doelstelling: Financiering/bekostiging van maatwerktrajecten. 
Totstandkoming: Bestemming van het resultaat op maatwerktrajecten. 
 
Herwaarderingsreserve 
Inventaris wordt gewaardeerd tegen actuele kostprijs. Deze is bepaald door middel van een onafhankelijke taxatie door HDS Taxaties B.V. te Amsterdam. 
Deze taxatie vindt 1 maal per 3 jaar plaats. Waardevermeerdering worden opgenomen in een herwaarderingsreserve, dit valt in 10 jaar vrij ten gunste van de 
algemene reserve. Waardeverminderingen worden ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht zolang deze toereikend is, anders wordt dit rechtstreeks 
ten laste van de exploitatie gebracht. 
 
Voorziening gratificatie onderwijsjubileum 
De voorziening gratificatie onderwijsjubileum wordt opgenomen tegen contante waarde voor de verwachte jubileumuitkeringen gedurende het dienstverband. 
Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijf kans. 
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Voorziening langdurig zieken 
De voorziening langdurig zieken dekt de resterende salariskosten van medewerkers die ziek zijn geworden in 2015 of 2016 en waarvan de verwachting is dat 
zij in de toekomst niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen en dus volledig onder het sociale vangnet van de Wet Werk en Inkomen (WIA) zullen 
gaan vallen. 
 
Voorziening seniorenregeling 
De voorziening seniorenregeling is gevormd om de interne verlofregeling jaartaakreductie voor medewerkers van 57,5 jaar of ouder te bekostigen. Deze 
regeling is in 2009 bevroren en sindsdien geldt een overgangsregeling. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde en loopt medio 2017 af. 
 
Voorziening werkloosheid 
De voorziening werkloosheid is gevormd voor toekomstige uitkeringen aan ex-werknemers die ultimo boekjaar aanspraak maken op een WW dan wel BW 
uitkering, voor zover deze ten laste komen van Onderwijsgroep Tilburg.  
 
Voorziening mobiliteit 
De voorziening mobiliteit heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de groep een feitelijke of 
juridische verplichting is ontstaan. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van verwachte (ontslag) uitkeringen en 
reorganisatiekosten. 
 
Voorziening duurzame inzetbaarheid 
De voorziening duurzame inzetbaarheid is getroffen voor medewerkers die gebruik maken van het in de cao BVE hoofdstuk 9 benoemde seniorenverlof. Dit 
recht wordt opgebouwd in de vijf jaar voorafgaand aan de leeftijd van 57 jaar. Vanaf de leeftijd van 52 jaar worden werknemers met een vast dienstverband in 
de berekening meegenomen. 
 
Voorziening groot onderhoud 
De voorziening groot onderhoud is opgenomen ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen en wordt bepaald 
op basis van de te verwachten uitgaven voor groot onderhoud over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud 
wordt ten laste van deze voorziening gebracht. In 2017 gaat Onderwijsgroep Tilburg over op de componenten methode, waardoor de voorziening groot 
onderhoud verdwijnt.  
 
Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de 
verwerving van de schulden, worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Daarna worden schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs (het ontvangen bedrag onder aftrek van transactiekosten en rekening houdend met agio of disagio). Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en 
de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als interestlast 
verwerkt. De leningen worden lineair per kwartaal afgelost. De panden in eigendom dienen als zekerheid voor de hypothecaire leningen. 
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Kortlopende schulden 
Overige subsidies (niet geoormerkt) worden opgenomen onder de overlopende passiva indien sprake is van voorziene inzet kort na balansdatum.  
Als er sprake is van niet voorziene inzet kort na balansdatum, dan worden deze toegerekend aan het boekjaar waarin ze zijn toegekend. 
 
Pensioenen 
Onderwijsgroep Tilburg heeft een pensioenregeling bij ABP. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet  
van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door 
Onderwijsgroep Tilburg. De premies worden verantwoord als personeelskosten, zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen 
als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 
verplichting op de balans opgenomen. 
 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds 
gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe 
berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, 
zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 28 februari 2017 bedroeg de dekkingsgraad 93,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 
128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 
instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Onderwijsgroep Tilburg 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 en heeft daarom 
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het vaststellen 
van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Projectopbrengsten en projectkosten 
Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt 
als netto omzet en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de Percentage of Completion methode). 
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale 
projectkosten. Als Onderwijsgroep Tilburg het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan inschatten, verwerkt zij de opbrengsten als netto omzet in de staat 
van baten en lasten tot het bedrag van de gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald. De projectkosten verwerkt zij dan in de staat van 
baten en lasten in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra Onderwijsgroep Tilburg het resultaat op betrouwbare wijze kan bepalen, vindt 
opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. 
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen 
opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk en claims en vergoedingen, voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd 
en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn kosten die direct op het project betrekking hebben; kosten die aan de projectactiviteiten 
worden toegerekend en kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten  
de totale projectopbrengsten overschrijden, worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. 
 
Overige baten 
Overige baten bestaan uit detacheringen, baten uit verhuur, deelnemersbijdragen en overige baten. 
 
Personeelskosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn  
aan werknemers. 
 
Pensioenen 
Onderwijsgroep Tilburg  heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingen aan pensioenuitvoerder benadering. De over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
 
Wet Normering Topinkomens 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht. 
 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Bij een schattingswijziging van de economische levensduur worden toekomstige afschrijvingen aangepast. 
 
Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de 
verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de 
berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 
 
Grondslag toepassing segmentatie 
Onderwijsgroep Tilburg kent twee segmenten, namelijk voortgezet onderwijs (VO) en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE). De baten worden 
zoveel mogelijk toegedeeld naar het segment waar ze voorkomen en voor de rest in verhouding tot ieders deel in de totale rijksbijdrage. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de (geconsolideerde) balans 
 
Vaste activa    
    

1.1 Immateriële vaste activa   
1.1.1 Ontwikkeling 
van software 

   (incl. advieskosten) 
Stand per 1 januari 2016    
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs     1.870.088 
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen    -1.310.587 
Boekwaarden     559.501 

    
Mutaties    
Investeringen     - 
Herwaarderingen     - 
Desinvesteringen   - 
Afschrijvingen   -313.247 
Afschrijvingen desinvesteringen   - 
Saldo     -313.247 

    
Stand per 31 december 2016    
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs     1.870.088 
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen    -1.623.834 
Boekwaarden     246.254 
 
De uitgaven immaterieel vast actief bestaan uit de aankoopprijs van computersoftware inclusief alle direct toe te rekenen uitgaven om de computersoftware 
geschikt te maken voor gebruik. Dit actief wordt in vijf jaar afgeschreven. Er is rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Er zijn geen kosten 
voor onderzoek en ontwikkeling geactiveerd. Het afschrijvingspercentage immateriële vaste activa is 20%.      
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1.2 Materiële vaste activa 1.2.1 Gebouwen  
 

      1.2.2  1.2.2 Apparatuur  1.2.4 In uitvoering  Totaal 
 en terreinen  Inventaris  ICT  en vooruitbetalingen   

Stand per 1 januari 2016          
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs   75.646.615    32.763.500    8.717.995    428.542    117.556.652 
Cumulatieve waardeverminderingen          
en afschrijvingen   -36.363.481    -26.891.802    -8.156.866    -    -71.412.148 
Boekwaarden   39.283.134    5.871.698    561.129    428.542    46.144.504 

          
Mutaties          
Investeringen   1.782.646    916.418    1.813.429    2.155.009    6.667.501 
Herwaarderingen   -    -    -    -    - 
Desinvesteringen   -    -170.000    -7.589.980    -    -7.759.980 
In gebruikname gebouwen   -    -    -    -1.782.646    -1.782.646 
Afschrijvingen   -2.235.500    -1.018.970    -433.819    -    -3.688.290 
Afschrijvingen herwaarderingen   -    -    -    -    - 
Afschrijvingen desinvesteringen   -   170.000   7.593.326   -   7.763.326 
Saldo   -452.854   -102.552   1.382.954   372.363   1.199.911 

          
Stand per 31 december 2016          
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs   77.429.261    33.509.918    2.941.444    800.905    114.681.528 
Cumulatieve waardeverminderingen          
en afschrijvingen   -38.598.981    -27.740.771    -997.359    -    -67.337.111 
Boekwaarden   38.830.280    5.769.147    1.944.085    800.905    47.344.417 
 
In de post In uitvoering en vooruitbetalingen is meegenomen het onderhanden werk van de nieuwbouw aan het Vakcollege Tilburg. Deze post is begroot  
voor € 17.500.000 waar Gemeente Tilburg zorg draagt voor € 10.000.000. Het restant wordt door Onderwijsgroep Tilburg bijgedragen uit eigen middelen. 
Ultimo 2016 is het saldo van investeringen en bijdragen € 801.000.          

De post In gebruikname gebouwen betreft het activeren van gereed gemelde verbouwingen. Dit betreft met name een verbouwing van de Kasteeldreef  
voor het optimaal benutten van de aanwezige ruimte (€ 820.000) en diverse kleinere verbouwingen aan Stappegoorweg 183 (€ 562.000).  
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Toelichting op de materiële vaste activa          

Op de volgende onroerende zaken is ten gunste van de ING een negatieve hypotheekverklaring afgegeven: 
 
- Prof Gimbrèrelaan 9   Tilburg 
- Wandelboslaan 28   Tilburg 
- Kasteeldreef 115/116/117/122  Tilburg 
- Stappegoorweg 183   Tilburg 
 
Voor de gebouwen in gebruik bij de scholen voor voortgezet onderwijs komen zowel de OZB heffing als de verzekering voor rekening van de gemeente 
Tilburg. Voor de gebouwen van ROC Tilburg gelden de onderstaande waarden voor de berekening van de verzekeringspremie en de onroerende 
zaakbelasting.  

WOZ Waarde  WOZ Waarde 

Actuele waarde gebouwen en terreinen      31-12-2016      31-12-2015     

Kasteeldreef 116                 769.000           788.000 
Kasteeldreef 122              7.910.000        8.147.000 
Prof Gimbrèrelaan 9              2.705.000        2.758.000 
Stappegoorweg 183            23.093.000      23.738.000 
Wandelboslaan 28              9.816.000      10.067.000 
Wildstraat 1               1.204.000        1.206.000     

 
     45.497.000      46.704.000     

          

1.3 Financiële vaste activa Boekwaarde   Investeringen  Desinvestering  Resultaat  Boekwaarde  
01-01-2016  verstrekte lening afgeloste lening  deelnemingen  31-12-2016 

1.3.2 Stichting Breedband   -       7.845     -        -       7.845  
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1.5 Vorderingen   31-12-2016   31-12-2015 
        

1.5.1 Debiteuren     390.736     240.264 
1.5.4 Deelnemingen (Reeshof College)  1.131.509   632.248 
1.5.5 Studenten/deelnemers/cursisten    1.656.094     586.371 
1.5.7 Overige vorderingen     134.819     235.039 
1.5.8 Overlopende activa     682.422     706.812 
1.5.9 Af: Voorziening wegens oninbaarheid    -91.441     -193.744 

      3.904.139     2.206.990 
        

1.5.7 Overige vorderingen       
1.5.7.1 Personeel     26.616     20.333 
1.5.7.2 Overige      108.203     214.706 

      134.819     235.039 
        

1.5.8 Overlopende activa       
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten   609.182   628.968 
1.5.8.3 Overige overlopende activa   73.240   77.844 

      682.422     706.812 
        

1.5.9 Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:    
1.5.9.1 Stand per 1 januari     -193.744     -219.610 
1.5.9.2 Onttrekking     70.385     2.925 
1.5.9.3 Dotatie/vrijval     31.918     22.941 
Stand per 31 december     -91.441     -193.744 
 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. Bij de overlopende activa van 2016 gaat het hoofdzakelijk om vooruitbetaalde bedragen 
die betrekking hebben op het boekjaar 2017. Anderzijds betreft dit nog te ontvangen bedragen die in 2017 ontvangen zijn, maar betrekking hebben op 2016.
   

Voor de rekening courant vordering op het Reeshof college is contractueel geen aflossingsschema vastgelegd. De vordering wordt regelmatig vereffend met 
Onderwijsgroep Tilburg. Er wordt geen rente op de vordering berekend en verder zijn er contractueel geen zekerheden gesteld.    
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1.7 Liquide middelen      31-12-2016       31-12-2015 
        

De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld:  
1.7.1 Kasmiddelen     5.980     5.851 
1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen    17.130.947     22.671.432 
1.7.4 Overige liquide middelen     -535     1.638 
Totaal Liquide Middelen     17.136.392     22.678.921 

        
De liquide middelen staan ter vrije besteding van Onderwijsgroep Tilburg.    
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Passiva 
 
          
2.1 Eigen Vermogen   Saldo  Bestemming  Overige   Saldo 

   01-01-2016  resultaat  mutaties  31-12-2016 
      2016  2016    
                              

2.1.1 Algemene reserve   
  

32.774.228    -981.871    133.037  
  

31.925.394 
          

2.1.2 Bestemmingsreserves Publiek         
Personeel     2.491.859    1.263.786    -    3.755.645 
Allocatiebuffer     4.224.819    -2.157.054    -    2.067.765 
Innovatie     1.844.793    391.942    -    2.236.735 
Onderwijs & ICT     1.906.075    -    -    1.906.075 

Totaal bestemmingsreserves Publiek  
  

10.467.546    -501.326    -    9.966.220 

2.1.3 Bestemmingsreserve Privaat 
Maatwerk   138.827   218.343   -   357.170 

          
2.1.6 Herwaarderingsreserve         
Vrijval naar algemene reserve    133.037    -    -133.037    - 

     133.037    -    -133.037    - 
          

Totaal eigen vermogen   
  

43.513.638    -1.264.854    -  
  

42.248.784 
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2.2 Voorzieningen Saldo  Mutaties  Saldo  
Onderverdeling saldo 31-12-

2016 
 01-01-2016  Dotaties  Onttrekkingen  Vrijval  31-12-2016  < 1 jaar  > 1 jaar 
    2016  2016  2016          
              

2.2.1 Personeelsvoorzieningen              
Voorziening grat. onderwijsjub.   939.443    90.000    123.272    70.857    835.314    60.558    774.756 
Voorziening langdurig zieken   199.004  707.526  646.056  40.780    219.694    218.974    720 
Voorziening seniorenregeling   77.077    -    69.984    -    7.093    7.093    - 
Voorziening werkloosheid   560.332    432.921    440.818    -    552.435    211.807    340.628 
Voorziening mobiliteit   6.369.717    -    315.397    2.189.305    3.865.015    611.965    3.253.050 
Voorziening duurzame 
inzetbaarheid   -    182.281    -    -    182.281    32.664    149.617 

   8.145.573    1.412.728    1.595.527    2.300.942    5.661.832    1.143.061    4.518.771 
2.2.3 Overige voorzieningen              

Onderhoudsvoorziening   1.801.628    873.000    1.042.971    -    1.631.658  
                  
1.631.658                           -  

              
Totaal voorzieningen   9.947.201   2.285.728   2.638.498   2.300.942   7.293.490   2.774.719   4.518.771 

De voorziening mobiliteit is in 2015  voor het eerst gevormd. In 2016 is de voorziening opnieuw beoordeeld op basis van daadwerkelijke deelname aan de 
voorziening. Uit deze beoordeling blijkt dat het daadwerkelijke deelnemingspercentage lager ligt dan in 2015 ingeschat. Dit heeft in 2016 geleid tot een 
schattingswijziging en een vrijval van € 2.189.305.             
              
              

2.3 Langlopende schulden Bedrag  Vervroegde   Aflossings  Betaalde  Bedrag  
Onderverdeling saldo 31-12-

2016 
 langlopend  aflossing  verplichting  rente  langlopend  1-5 jaar  > 5 jaar 
 01-01-2016  2016  2017  2016  31-12-2016       
              

2.3.3 Kredietinstellingen              

ING: overige geldleningen   2.722.715    -    226.888    132.470    2.495.827  
           
907.553          1.588.274  

Econocom   34.210    -    34.210    3.664    -  
                        
-                           -  

Totaal langlopende schulden   2.756.925    -    261.098    136.134    2.495.827  
           
907.553          1.588.274  

              
Voor de rentepercentages van de geldleningen verwijzen wij u naar het overzicht geldleningen.       
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2.4 Kortlopende schulden     31-12-2016     31-12-2015 

        
2.4.1 Kredietinstellingen     261.099     259.691 
2.4.3 Crediteuren      3.318.851     3.170.054 
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen   3.532.095     3.407.675 
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen    802.140     819.073         
2.4.9.1 Werk door derden    137.822     598.178  
2.4.9.2 Overige     69.682     548.467  
Overige kortlopende schulden     207.504     1.146.645 

        

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW   1.221.185   
  

1.212.721  
2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies   749.068     842.777  

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen    3.649.057   
  

2.879.904  
2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten   36.300   40.911 
2.4.10.7 Rente   10.739   9.199 

2.4.10.8 Overige     2.812.908   
  

1.583.502  
Overlopende passiva      8.479.257     6.569.014 

        
      16.600.946     15.372.152 
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Subsidies OCW      
      
Omschrijving Toewijzing Bedrag van Ontvangen  Prestatie 

 Datum Briefnummer de toewijzing t/m 2016 Uitgevoerd 
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule   € € Ja/Nee 

     
Lerarenbeurs 2015 27-08-2015 709168-1        74.226         74.226  Ja 
Lerarenbeurs 2016 20-09-2015 777377-1        80.040         80.040  Nee 
Studieverlof 2015-2016 21-09-2015 707484-1         9.563           9.563  Ja 
Studieverlof 2015-2016 21-09-2015 708461-1         6.456           6.456  Ja 
Studieverlof 2015-2016 21-09-2016 707129-1         7.747           7.747  Ja 
Studieverlof 2016-2017 20-09-2016 774910-1         6.682           6.682  Nee 
Studieverlof 2016-2017 20-09-2016 775883-1        12.695         12.695  Nee 
Studieverlof 2016-2017 20-09-2016 776879-1         6.348           6.348  Nee 
Zij instromer 2016 21-06-2016 772099-1        20.000         20.000  Ja 
Zij instromer 2016 22-01-2016 781862-1        20.000         20.000  Ja 
Minima BVE 2016-2018 20-12-2016 786323-1        94.781         94.781  Nee 

                         Totaal      338.537       338.537   
 
Overige subsidies       

       
Omschrijving Toewijzing Bedrag van Ontvangen Totale kosten  Te verrekenen 

          Datum Briefnummer toewijzing t/m 2016   ultimo 2016 
G2a Subsidies met verrekeningsclausule aflopend ultimo 2016     

       
Schoolmaatschappelijk Werk 2015 06-01-2015 666464-1      355.845       355.845       355.845                     -    
Verlenging VSV Plusvoorziening 2015-2016 18-11-2015 OND/OBD-2015/17846 U   1.700.000    1.700.000    1.700.000                     -    
       
  Totaal      355.845       355.845       355.845                     -    
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Omschrijving Toewijzing Bedrag van Saldo Ontvangen Lasten 
Totale 

kosten  t/m 
Saldo nog te 

besteden 

 Datum Briefnummer toewijzing 01-01-2016 2016 2016 31-12-2016 ultimo 2016 
G2b Subsidies met verrekeningsclausule doorlopend ultimo 2016                

Schoolmaatschappelijk Werk 2016 20-01-2016 733750-1      350.734                    -        350.734        343.094      343.094          7.640  
Regionale aanpak VSV 2016-2020 17-11-2016 OND/ODB-2016/17708   3.886.800                    -        971.700        137.924      137.924      833.776  
MBO Investeringsfonds RIF4 08-10-2014 646860-1      741.653       134.938       148.331        199.093      397.899        84.176  
MBO Investering RIF5 26-06-2015 704884-1   1.010.859       361.857       202.172        268.436      245.300      295.592  
         
  Totaal   5.990.046       496.795    1.672.937        948.547   1.124.217    1.221.184  
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 

Vordering Ministerie OCW               
Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging houdt in dat de bekostiging niet meer  
op schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt. Op basis van artikel 5 van de Regeling 'Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging 
bekostiging voortgezet onderwijs' (kenmerk; WJZ-2005/54063802) is het toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur  
en Wetenschap (OCW). Deze vordering betreft maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het boekjaar. Deze vordering kan pas worden geïnd bij 
discontinuïteit c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. Er is derhalve sprake van een voorwaardelijke vordering.     
Aangezien Onderwijsgroep Tilburg uitgaat van "going concern" is deze vordering niet opgenomen op de balans, maar opgenomen onder de niet uit de balans 
blijkende rechten en verplichtingen. De voorwaardelijke vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per ultimo 2016 een 
waarde van € 1.078.310.             
 
Afgegeven garanties                
Onderwijsgroep Tilburg heeft een verplichting tegenover Stichting Waarborgfonds MBO waarbij sprake is van een latente claim van 2% van de jaarlijkse 
rijksbijdragen. Als een geldgever het Waarborgfonds aanspreekt omdat een aangesloten school niet aan haar verplichtingen voldoet, kan Onderwijsgroep 
Tilburg worden aangesproken tot het maximum van deze claim.            
 
Aangegane investeringen in panden en inventarissen             
In de post In uitvoering en vooruitbetalingen is meegenomen het onderhanden werk van de nieuwbouw aan het Vakcollege Tilburg. Deze post is begroot voor 
€ 17.500.000 waar Gemeente Tilburg zorg draagt voor € 10.000.000. Het restant wordt door Onderwijsgroep Tilburg bijgedragen uit eigen middelen. Ultimo 
2016 is het saldo van investeringen en bijdragen € 801.000. 
 
Langlopende verplichtingen               
Per 31 december 2016 is Onderwijsgroep Tilburg de volgende langlopende verplichtingen aangegaan:       
Voor de huur van panden heeft Onderwijsgroep Tilburg huurcontracten afgesloten met een looptijd voor meerdere jaren.  
De totale huurverplichting bedraagt        7.953.268 
Verplichting < 1 jaar             487.809 
Verplichting < 5 jaar             608.347 
Verplichting > 5 jaar                        - 
Sportaccommodatie in T-kwadraat voor een periode van 10 jaar (einddatum 1 augustus 2027) 6.857.112 
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Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten 
 
Baten             
        2016  Begroting  2015 
3.1.1 Rijksbijdragen           
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW BVE    62.502.081    62.701.000    67.426.730 
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW voortgezet onderwijs   16.714.570    16.602.000    16.364.934 
Rijksbijdragen OCW        79.216.651    79.303.000    83.791.664 

             
3.1.2.1 Overige subsidies OCW    15.684.070    14.917.500    15.510.719 

             
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdr SWV   978.758    -    870.116 

             

Totaal rijksbijdragen        95.879.479    94.220.500  
  

100.172.498 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies      
3.2.1.1 Bijdrage educatie       1.037.490    975.000    900.559 
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies   93.806    12.500    7.901 
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies   1.131.296    987.500    908.460 

             
             
3.3 College-, cursus- en lesgelden       
3.3.2 Cursusgelden BVE       2.129.447    1.690.000    2.023.632 
Totaal college-, cursus- en lesgelden    2.129.447    1.690.000    2.023.632 
               

 

 

 



86 
 

3.4 Baten in opdracht van derden       
3.4.1 Contractonderwijs        660.453    891.500    862.952 

             
3.4.2.2 Nationale overheden      201.418    263.500    185.700 
3.4.2.5 Overige non-profit organisaties    300.636    183.500    160.121 
Overige baten werk in opdracht van derden    502.053    447.000    345.821 
Totaal baten werk in opdracht van derden   1.162.506    1.338.500    1.208.773 

             
             
3.5 Overige baten           
3.5.1 Verhuur          90.492    140.000    81.053 
3.5.2 Detachering personeel      425.568    465.500    581.037 
3.5.5 Deelnemersbijdragen      2.953.747    2.425.500    2.560.606 
3.5.6 Overige          1.137.980    1.943.500    1.154.619 
Totaal overige baten        4.607.787    4.974.500    4.377.315 
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Lasten             
             
4.1 Personeelslasten           
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen     57.623.095    57.199.700    56.366.869 
4.1.1.2 Sociale lasten        6.611.278    6.580.000    6.198.032 
4.1.1.3 Pensioenpremies       6.979.241    7.639.000    7.087.595 
Lonen en salarissen        71.213.614    71.418.700    69.652.496 

             
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen    -2.045.072    118.000    5.924.656 
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst    9.981.876    7.658.500    9.553.680 
4.1.2.3 Overig          4.026.721    5.475.800    3.184.524 
Overige personele lasten      11.963.525    13.252.300    18.662.860 

             
4.1.3 Af: Uitkeringen        -363.529    -130.000    -151.412 

             
Totaal personeelslasten      82.813.610    84.541.000    88.163.944 

4.2 Afschrijvingen           
4.2.1 Immateriële vaste activa      313.247    313.000    374.017 
4.2.2 Materiële vaste activa      3.594.580    3.277.000    3.696.467 
Totaal afschrijvingen        3.907.827    3.590.000    4.070.484 
 
4.3 Huisvestingslasten           
4.3.1 Huur          1.252.840    1.255.000    1.145.530 
4.3.2 Verzekeringen        128.176    130.000    122.055 
4.3.3 Onderhoud         1.503.682    1.291.500    1.699.307 
4.3.4 Energie en water        1.242.677    1.333.500    1.159.794 
4.3.5 Schoonmaakkosten      1.294.152    1.475.000    1.350.902 
4.3.6 Heffingen          232.363    240.000    243.068 
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening    873.000    873.000    -578.696 
4.3.8 Overige          83.618    80.000    242.073 
Totaal huisvestingslasten      6.610.508    6.678.000    5.384.033 
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4.4 Overige lasten           
4.4.1 Administratie- en beheerslasten    4.961.593    4.932.500    5.113.349 
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen    4.976.544    5.198.000    5.207.085 
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen    -31.918    40.000    -22.940 
4.4.4 Overige          2.819.614    998.000    1.060.926 
Totaal overige lasten        12.725.833    11.168.500    11.358.420 

             
             
5 Financiële baten en lasten         
5.1 Rentebaten          10.698    20.000    59.573 
5.3 Waardeveranderingen FVA      7.845    -    - 
5.5 Rentelasten          -136.134    -138.000    -242.129 
Saldo financiële baten en lasten    -117.591    -118.000    -182.556 
 
Specificatie honorarium 

  
 

     

4.4.1.1 Onderzoek 
jaarrekening   107.327   137.335 
4.4.1.2 Andere controleopdrachten    -      10.527 
4.4.1.3 Fiscale adviezen       -      - 
4.4.1.4 Andere niet-controledienst    11.701      12.100 
Totaal Accountantslasten      119.028      159.962 

             
 
Bij bovenstaande honoraria gaat het om de werkzaamheden die accountantsorganisaties en externe accountants voor Onderwijsgroep Tilburg hebben 
uitgevoerd (zoals bedoeld in art. 1 lid 1 van de Wet Toezicht accountantsorganisaties) en om de werkzaamheden van binnenlandse en buitenlandse 
accountantskantoren en hun fiscale afdelingen en adviesafdelingen. Onderwijsgroep Tilburg verantwoordt accountantskosten volgens de methode 
toerekening aan boekjaar. 
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Verplichte toelichting 
 
Overzicht verbonden partijen               
                  
Overige verbonden partijen (minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap)     
                  
Naam   Juridische  Statutaire  Code   Eigen verm.  Resultaat  Omzet  Verkl. Art.   
     vorm  zetel  activiteit  31-12-2016  2016  2016  2:403 BW  Consolid. 

               ja/nee  ja/nee 
Stichting Centrale Dienst                 

Het Reeshof College  Stichting  Tilburg  4  912.088   322.256   
    
6.261.453   nee  nee 

  

            

Segmentatie 
BVE VO Totaal 

ROC Tilburg Scholen voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Tilburg 
            

 2016  2015  2016  2015  2016  2015             
Baten            

3.1 Rijksbijdragen 
  

75.227.039  
  

80.007.995    20.652.440    20.164.503        95.879.479   
  

100.172.498 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies   1.037.490    900.559    93.806    7.901          1.131.296     908.460 
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden   2.129.447    2.023.632    -    -          2.129.447     2.023.632 
3.4 Baten in opdracht van derden   912.102    972.700    250.404    236.073          1.162.506     1.208.773 
3.5 Overige baten   3.615.270    3.522.426    992.517    854.890          4.607.787     4.377.316 

Totaal baten 
  

82.921.348  
  

87.427.312    21.989.167    21.263.367    104.910.515  
  

108.690.679 
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Lasten 

4.1 Personeelslasten 
  

65.526.151  
  

69.630.173    17.287.459    18.533.771        82.813.610     88.163.944 
4.2 Afschrijvingen   3.530.498    3.768.378    377.329    302.106          3.907.827     4.070.484 
4.3 Huisvestingslasten   5.186.605    4.332.531    1.423.903    1.051.502          6.610.508     5.384.033 
4.4 Overige lasten   9.984.690    9.140.121    2.741.143    2.218.299        12.725.833     11.358.420 

Totaal lasten 
  

84.227.944  
  

86.871.203    21.829.834    22.105.678    106.057.778  
  

108.976.881 
            

            
Saldo baten en lasten   -1.306.596    556.109    159.333    -842.311    -1.147.263    -286.202 

            
            
5 Financiële baten en lasten   -92.262    -146.903    -25.329    -35.653    -117.591    -182.556 

            
            
Resultaat   -1.398.858   409.206   134.004   -877.964   -1.264.854   -468.758 
 
De diensten van Onderwijsgroep Tilburg zijn opgenomen onder BVE. 
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Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)   
         

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen         
           

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking 2016            

 
 
Vermelding gewezen bestuurders met dienstbetrekking 2016 

 
 
Vermelding alle toezichthouders 2016 

 

Functie

Voorzitters-
clausule van 
toepassing 

(J/N) Naam
Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Omvang 
dienstver
band in 

FTE Klasse
Bezoldigings 

Maximum
Beloning 

(in €)

Belastbare 
vaste en 
variabele 

onkostenver-
goedingen

Voorzie-
ningen 

beloning 
betaalbaar 
op termijn

Uitkeringen 
wegens 

beëindiging 
van het 

dienstverband Totaal

Gewezen 
topfuncti
onaris j/n

Dienstbe
trekking 

j/n

Voorzitter College van Bestuur J F.P.A. van der Westerlaken 01-06-2012 - 1,00        F 164.000,00   123.436,97 12.270,74    16.025,76  -                 151.733,47 Nee Ja
Lid College van Bestuur N P.A.J. Sukel 01-08-1997 31-07-2016 0,90        F 85.898,36     56.787,73   537,27         7.578,93    -                 64.903,93   Nee Ja
Lid College van Bestuur N C.P.J.M. Govers 01-08-2013 - 1,00        F 164.000,00   111.190,31 1.160,54      14.456,40  -                 126.807,25 Nee Ja

Functie

Voorzitters-
clausule van 
toepassing 

(J/N) Naam
Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Omvang 
dienstver
band in 

FTE Klasse
Bezoldigings 

Maximum
Beloning 

(in €)

Belastbare 
vaste en 
variabele 

onkostenver-
goedingen

Voorzie-
ningen 

beloning 
betaalbaar 
op termijn

Uitkeringen 
wegens 

beëindiging 
van het 

dienstverband Totaal

Gewezen 
topfuncti
onaris j/n

Dienstbe
trekking 

j/n

Lid College van Bestuur N P.A.J. Sukel 01-08-2016 - 0,90        F 61.701,64     45.162,54   262,49         5.513,10    -                 50.938,13   Ja Ja

Functie

Voorzitters-
clausule van 
toepassing 

(J/N) Naam
Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Omvang 
dienstver
band in 

FTE Klasse
Bezoldigings 

Maximum
Beloning 

(in €)

Belastbare 
vaste en 
variabele 

onkostenver-
goedingen

Voorzie-
ningen 

beloning 
betaalbaar 
op termijn

Uitkeringen 
wegens 

beëindiging 
van het 

dienstverband Totaal

Voorzitter Raad van Toezicht J L.J. Roborgh 17-04-2013 - nvt F 24.600,00     14.000,00   513,33         -            -                 14.513,33   
Lid Raad van Toezicht N S.J. Franken 01-08-2012 - nvt F 16.400,00     10.000,00   366,67         -            -                 10.366,67   
Lid Raad van Toezicht N W.A. Houtzager 01-08-2012 - nvt F 16.400,00     10.000,00   366,67         -            -                 10.366,67   
Lid Raad van Toezicht N H.J.J.M. Oderkerk 11-12-2008 31-12-2016 nvt F 16.400,00     10.000,00   366,67         -            -                 10.366,67   
Lid Raad van Toezicht N U. Pekdemir 11-12-2008 - nvt F 16.400,00     10.000,00   366,67         -            -                 10.366,67   
Lid Raad van Toezicht N R.J.A. Muffels 01-09-2016 - nvt F 5.466,67       3.333,33     183,33         -            -                 3.516,66     
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In het kader van de WNT wordt vermeld dat Stichting Onderwijsgroep Tilburg in 2016 geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor 
de instelling van toepassing zijnde normbedragen. 

 
Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking 2015 

 
 
Vermelding alle toezichthouders 2015 
 

 

 

 

 

 

Functie

Voorzitters-
clausule van 
toepassing 

(J/N) Naam
Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Omvang 
dienstver
band in 

FTE Klasse
Bezoldigings 

Maximum
Beloning 

(in €)

Belastbare 
vaste en 
variabele 

onkostenver-
goedingen

Voorzie-
ningen 

beloning 
betaalbaar 
op termijn

Uitkeringen 
wegens 

beëindiging 
van het 

dienstverband Totaal

Voorzitter College van Bestuur J F.P.A. van der Westerlaken 01-06-2012 - 1,00        BVE 178.000,00   120.570,70 11.707,53    15.404,94  -                 147.683,17 
Lid College van Bestuur N P.A.J. Sukel 01-08-1997 - 0,90        BVE 160.200,00   93.650,28   -              13.560,12  -                 107.210,40 
Lid College van Bestuur N C.P.J.M. Govers 01-08-2013 - 1,00        BVE 178.000,00   103.373,81 -              14.858,46  -                 118.232,27 

Functie

Voorzitters-
clausule van 
toepassing 

(J/N) Naam
Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Omvang 
dienstver
band in 

FTE Klasse
Bezoldigings 

Maximum
Beloning 

(in €)

Belastbare 
vaste en 
variabele 

onkostenver-
goedingen

Voorzie-
ningen 

beloning 
betaalbaar 
op termijn

Uitkeringen 
wegens 

beëindiging 
van het 

dienstverband Totaal

Voorzitter Raad van Toezicht J L.J. Roborgh 17-04-2013 - nvt BVE 26.700,00     14.000,00   -              -            -                 14.000,00   
Lid Raad van Toezicht N S.J. Franken 01-08-2012 - nvt BVE 17.800,00     10.000,00   -              -            -                 10.000,00   
Lid Raad van Toezicht N W.A. Houtzager 01-08-2012 - nvt BVE 17.800,00     10.000,00   -              -            -                 10.000,00   
Lid Raad van Toezicht N H.J.J.M. Oderkerk 11-12-2008 - nvt BVE 17.800,00     10.000,00   -              -            -                 10.000,00   
Lid Raad van Toezicht N U. Pekdemir 11-12-2008 - nvt BVE 17.800,00     10.000,00   -              -            -                 10.000,00   
Lid Raad van Toezicht N J.C.M. Doevendans 01-08-2012 07-12-2015 nvt BVE 17.800,00     10.000,00   -              -            -                 10.000,00   
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(Voorstel) bestemming van het resultaat 
 
De verdeling van het resultaat wordt conform de volgende uitgangspunten bepaald:           
- De bestemmingsreserve personeel wordt bestemd door het saldo collectief personeel.          
- De bestemmingsreserve allocatiebuffer wordt bestemd door het saldo treasury, gecorrigeerd met de voorfinanciering.       
- De bestemmingsreserve innovatie wordt bestemd door het verschil tussen de begrote en gerealiseerde middelen uit het saldo bedrijfsvoering,  
  die aangewend worden voor innovatiemiddelen.               
- De bestemmingsreserve onderwijs & ICT is gevormd voor innovatieve projecten.           
- De bestemmingsreserve maatwerk wordt gevormd door het resultaat op maatwerktrajecten (private middelen).       
- Het restant van het resultaat wordt ten gunste of ten laste gebracht van de algemene reserve.         
        

 Het College van Bestuur stelt voor het nadelige exploitatieresultaat van 1.264.854 als volgt te bestemmen:  
                
 Ten laste van de bestemmingsreserve personeel         1.263.786     
 Ten laste van de bestemmingreserve allocatiebuffer       -2.157.054     
 Ten gunste van de bestemmingsreserve innovatie    391.942 
 Ten gunste van de bestemmingsreserve onderwijs & ICT    - 
 Ten laste van de bestemmingsreserve maatwerk    218.343 
 Ten gunste van de algemene reserve           -981.871     
                
             -1.264.854     
                
 Het exploitatieresultaat is volgens de segmentatie ontstaan bij:        
 BVE      -1.398.858             
 VO      134.004             
                
     -1.264.854             
            

De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van juni 2017 het jaarverslag 2016 en de resultaatbestemming vastgesteld.     
Bovenstaand voorstel is in deze jaarrekening verwerkt.              
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.       
 
Overzicht geldleningen per 31 december 2016 
 

Geldgever  Rente  Rentevast  Nr lening  Schuldrest   Reguliere  Rente  Schuldrest  Resterende  Aflossing  Resterend in 
  perc  tot  geldgever  1-1-2016  aflossing   2016  31-12-2016  looptijd  2017  langlopend 
               2016                
                     

ING bank  4,790%  18-04-2017  65.94.35.225       869.768   
  

75.629       39.997         794.139    11 jaar   
  

75.629           718.510  

ING bank  4,600%  01-03-2019  66.64.83.280    2.079.836     151.259       92.473     1.928.577    12 jaar   
  

151.259        1.777.317  

Econocom 4,300% 230.218 
 

        67.013 
 

  
32.803  

 
       3.664 

 

        34.210   1 jaar  34.210  
  

-  

Totaal           3.016.617     259.691     136.134     2.756.926     
  

261.098        2.495.827  

                     
 
Alle door de ING bank verstrekte leningen zijn geborgd door Stichting Waarborgfonds MBO voor een totaal bedrag van € 2.722.715. 
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Eindafrekening Subsidie "Volwasseneneducatie" 2016 
 
ROC Tilburg, School voor Educatie en Inburgering 
 
Periode 1-1-2016 tot en met 31-12-2016 
 
Waarde van de Educatie-inschrijvingen conform Hoofdstuk 5, Financiën, bijlage 3, van het Subsidieverzoek. 

 

Woongemeente 2016 A 2016 B Totaal 
Alphen-Chaam  €     1.893,70   €              -     €     1.893,70  
Baarle-Nassau  €       273,38   €     1.020,19   €     1.293,57  
Dongen  €   10.976,77   €   12.737,72   €   23.714,49  
Gilze en Rijen  €   12.293,57   €     9.861,66   €   22.155,23  
Goirle  €     6.724,97   €     6.150,27   €   12.875,24  
Hilvarenbeek  €   11.760,00   €     9.666,26   €   21.426,26  
Loon op Zand  €   21.773,26   €   11.390,80   €   33.164,06  
Oisterwijk  €   11.910,35   €     7.528,47   €   19.438,82  
Reusel-De Mierden*  €     3.760,71   €     3.262,84   €     7.023,55  
Tilburg  € 461.224,83   € 293.239,03   € 754.463,86  
Waalwijk  €   40.980,30   €   21.500,61   €   62.480,91  
Eindtotaal  € 583.571,84   € 376.357,85   € 959.929,69  

 

2016A is periode 1-1-2016 tot en met 31-7-2016 
2016B is periode 1-8-2016 tot en met 31-12-2016 
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*Reusel - De Mierden Educatie-inschrijvingen om niet.  €         7.023,55 -/- 
 
Rechtstreeks verrekend met Gemeente Heusden  €         8.439,74 
Uitvoeringsuren 2016 verantwoording Taalcoach Trainingen €       56.144,00 
Inzet projectleider      €       20.000,00 
 
                                                                                                      --------------------- 
Opgenomen in de jaarrekening     €  1.037.489,88 
                                                                                                      ============ 
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Akkoordverklaring Raad van Toezicht en College van Bestuur 
 

Raad van Toezicht 
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College van Bestuur 
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Overige gegevens 
 
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan de raad van toezicht van Stichting Onderwijsgroep Tilburg  

VERKLARING OVER DE IN HET GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT OPGENOMEN JAARREKENING 2016 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Onderwijsgroep Tilburg te Tilburg gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

• Geeft de in het geïntegreerd jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen  
van Stichting Onderwijsgroep Tilburg op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs. 

• Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig  
tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2016. 

2. De staat van baten en lasten over 2016. 

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 Onderwijsaccountants-
protocol OCW/EZ 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle  
van de jaarrekening’. 

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

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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VERKLARING OVER DE IN HET GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het geïntegreerd jaardocument andere informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens; 

• de continuïteitsparagraaf. 
 

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 2.2.3 Bestuursverslag van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, 
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming  
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 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 bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten.  
Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur  
het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het 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 fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, 
van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en 
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring. 

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. 

Eindhoven, 29 juni 2017  

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: drs. J.J. Zuidema RA 
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Bijlage bij de controleverklaring: 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het  
niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerk-
zaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling;  

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

• het vaststellen dat de door het 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 de jaarrekening verantwoorde 
baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
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Gegevens over de rechtspersoon 
 

1. Naam en adres rechtspersoon : Stichting Onderwijsgroep Tilburg 
   Postbus 1330 
   5004 BH  Tilburg 
      
2. Naam en adres school/instelling : ROC Tilburg 
   Postbus 1330 
   5004 BH  Tilburg 
      
   Het Vakcollege 
   Postbus 1330  
   5004 BH  Tilburg 
      
   Frater van Gemertschool 
   Postbus 1330 

5004 BH Tilburg 

   Reeshof College 
   Postbus 1330 
   5004 BH Tilburg 
      
3. Telefoonnummer : 013 - 5397090 
 Faxnummer : 013 - 5397011 
      
4.  Bestuursnummer : 31087  
      
5. KvK-nummer  : 41097408 
      
6. Naam contactpersoon : De heer F.P.A. van der Westerlaken 
      
7. Telefoonnummer contactpersoon : 013 - 5397090 
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8. Brinnummers : 25LZ ROC Tilburg 
   02IS Vakcollege Tilburg 
   20GD Economie & Groen en Frater van Gemertschool 
   09VG Reeshof College 
      
9. Aan Onderwijsgroep Tilburg verbonden en door 
 het rijk bekostigde onderwijsvormen : - Kwalificatiestructuur Beroepsonderwijs (KSB): 
    Beroepsopleidende Leerweg (BOL) 
    Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) 
      
   - Kwalificatiestructuur Educatie (KSE): 

    
Voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen 
(vavo) 

    
Opleidingen gericht op een breed maatschappelijk 
functioneren 

    Nederlands als tweede taal: NT2 
Opleidingen gericht op sociale redzaamheid 

- Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo): 
    Voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) 
    Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
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Hoofdstuk 3 - Continuïteitsparagraaf 
 
3.1 Inleiding 
 
Met de continuïteitsparagraaf geeft Onderwijsgroep Tilburg inzicht in het voorgenomen beleid voor de jaren volgend op dit verslagjaar en de verwachte 
gevolgen daarvan voor de financiële positie. De opzet van deze continuïteitsparagraaf volgt de handreiking van het ministerie van OCW. 

 
3.1.1  Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 
 
Schakelcollege 
Het Schakelcollege heeft door geopolitieke omstandigheden te maken met een toename van leerlingen. Naast het bieden van goed onderwijs, zodat de 
leerlingen aan kunnen sluiten bij het regulier onderwijs. Hiervoor worden doorstroomprofielen ontwikkeld. 

 
VMBO 
In het afgelopen jaar is geïnvesteerd in de verdere implementatie van het vernieuwde onderwijs- en examenprogramma. Met als doel zo een breed, 
aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam opleidingsaanbod te realiseren. Met dat aanbod kunnen de scholen zich profileren in de regio en doorlopende leerlijnen 
met ROC Tilburg inrichten. 
 
Vakcollege 
De doorontwikkeling van het onderwijsaanbod naar een doorgaand onderwijsaanbod in samenwerking met het MBO. Daarnaast heeft het Vakcollege het 
afgelopen jaar ingezet op het verder operationaliseren van de missie en visie in voorbereiding op de aanstaande verhuizing naar de onderwijscampus 
Stappegoor. 
 
Frater van Gemert 
In 2015 en 2016 is uitvoering gegeven aan een verbetertraject om de betaalbaarheid van het onderwijs voor deze specifieke doelgroep te realiseren.  
Ten aanzien van de Frater van Gemertschool is gestart met een heroriëntatie op het opleidingsaanbod, het doel en positionering in de regio.  
 
Entreecollege 
In het kader van het Programma Focus op Vakmanschap is in 2015 de transitie gemaakt van AKA naar Entree-opleidingen. Dit betekent een gewijzigde 
intake-procedure op basis van gewijzigde toelatingscriteria en werkafspraken rondom het bindend studieadvies. Tevens een herijking van de positionering  
van de Entree-opleidingen met een daarbij behorende aanbod en passende financiering. Het onderwijs en de begeleiding is afgestemd op de onderscheiden 
doelgroepen. 
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In samenwerking met Gemeente Tilburg is geïnvesteerd in arbeidstoeleiding door middel van twee pilots. In 2016 is deze transitie afgerond en 
geïmplementeerd.  
 
VAVO 
Ontwikkelingen in het VO met betrekking tot de maatwerkdiploma’s vragen van het VAVO om te verkennen wat dit voor kansen of bedreigingen met zich mee 
brengt. In 2015 heeft een inspectiebezoek bij het VAVO plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een verbeterplan waar uitvoering aan gegeven is in 2016. In 2017 
vindt het heronderzoek plaats door de onderwijsinspectie. 
 
MBO 
Focus op vakmanschap 
De uitvoering van het actieplan MBO Focus op Vakmanschap is in Tilburg beleidsrijk en integraal vorm gegeven. In 2015 zijn de beleidsplannen met 
betrekking tot de diverse thema’s binnen Focus op Vakmanschap ontwikkeld. De programmalijnen: entreeopleidingen, doelmatigheid, onderwijs, 
professionalisering en bedrijfsvoering zijn verder uitgewerkt in beleidsdocumenten. 2016 heeft in het teken gestaan van implementatie van het ontwikkelde 
beleid en daar waar nodig is beleid bijgesteld. Door de onderwijsteams is de inhoud van de keuzedelen verder vormgegeven in samenspraak met het 
omliggende werkveld en wordt het nieuwe curriculum uitgevoerd en (door)ontwikkeld voor de verdere jaren. Voorjaar 2017 wordt het programma Focus op 
Vakmanschap geëvalueerd en daarmee afgerond.  
 
Kwaliteitsafspraken 
Als vervolg op het gesloten bestuursakkoord heeft de Minister van OCW met het College van Bestuur kwaliteitsafspraken gemaakt voor de periode 2015 tot 
en met 2018. De afspraken hebben betrekking op de volgende thema’s: Beroepspraktijkvorming, Jongeren in een Kwetsbare Positie/VSV, 
Professionalisering, Taal en Rekenen, Studiewaarde, Duurzaam verbeteren en Excellentie. Voor elk thema zijn doelen geformuleerd voor de komende jaren. 
In 2016 is verder gegaan met de implementatie van de gemaakte afspraken. 
 
Leven lang ontwikkelen 
Ongeveer de helft van de deelnemerspopulatie van ROC Tilburg bestaat uit deelnemers aan BBL-opleidingen. De afgelopen jaren heeft het deelnemersaantal 
in de BBL- opleidingen onder druk gestaan door veranderingen in wet- en regelgeving, wijzigingen in fiscale voordelen voor bedrijven met BBL-deelnemers in 
dienst en de economische crisis. Deze ontwikkeling was aanleiding om in 2015 een analyse te maken met als doel een toekomstbestendig onderwijsmodel te 
ontwikkelen in samenwerking met bedrijven en instellingen. In 2016 is binnen ROC Tilburg verder gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van dit 
onderwijsmodel voor werkenden in het kader van een leven lang ontwikkelen. In 2016 zien we een licht herstel van het aantal BBL deelnemers. 
 
Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs is vormgegeven zoals beschreven in het Beleidsdocument Passend Onderwijs. De geboden begeleidingsarrangementen worden 
aangeboden op basis van de systematiek van indicatiestelling vanuit ondersteuningsbehoeften (IVO). Naast ondersteuning in het primaire proces door inzet 
van coaches en ambulante begeleiders is voor deelnemers die individuele ondersteuning nodig hebben een addendum als bijlage bij de OOK opgesteld. Het 
Addendum beschrijft met welk plan de ondersteuning gedurende een schooljaar voor een student wordt geboden. In 2016 is gestart met het ontwikkelen van 
een Koersplan begeleiden en ondersteunen. De huidige begeleidings- en ondersteuningsstructuur wordt tegen het licht gehouden en waar nodig opnieuw 
ingericht.   
 
 



107 
 

Educatie 
Per 1 januari 2015 is de verplichte winkelnering van Gemeente Tilburg voor de besteding van het gehele budget voor educatie bij ROC’s vervallen.  
Landelijk is afgesproken dat de besteding stapsgewijs wordt afgebouwd tot 2018. Met Gemeente Tilburg en de regio Gemeenten is overeengekomen dat 75% 
van het beschikbare budget in 2015 jaarlijks nog tot 2018 wordt besteed bij ROC Tilburg. Voor de komende jaren betekent dit een heroriëntatie op de huidige 
activiteiten van Educatie in relatie tot de drie decentralisaties binnen het sociale domein en de veranderende opleidingsbehoeften van gemeenten hierin in het 
kader van participatie naar werk. Het doel voor Educatie is het ontwikkelen van een betaalbaar en duurzaam aanbod voor de regio dat aansluit 
bij de behoefte van Gemeente.  
 
Inburgering 
In 2016 is een start gemaakt met het ontwikkelen en aanbieden van inburgeringstrajecten.  
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3.1.2 Strategische personeelsplanning 
 
Onderwijsgroep Tilburg verwacht van de medewerkers flexibiliteit en mobiliteit. Om de werkgelegenheid van vaste medewerkers te behouden, wordt  
sinds 2010 gewerkt met een mobiliteitsplan. Door interne mobiliteit te organiseren kunnen boven formatieve medewerkers intern worden herplaatst. Het 
mobiliteitsplan wordt regelmatig geactualiseerd en de mobiliteitscommissie komt elke drie weken bij elkaar. Het mobiliteitsplan en de mobiliteitscommissie 
blijven een belangrijke rol spelen bij de interne mobiliteit en boven formativiteit. Onderwijsgroep Tilburg staat voor een forse opdracht ingegeven door onder 
andere de demografische ontwikkelingen en dalende inkomsten. Dat betekent dat er op het personele vlak bezuinigingen worden doorgevoerd. In de 
wetenschap dat de komende jaren, vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een groot aantal medewerkers de organisatie gaat verlaten en het 
gegeven dat er medewerkers zijn die reeds eerder hebben aangegeven plek te willen maken voor een jongere generatie is aansluitend op het mobiliteitsplan 
besloten om met medewerkers van 60 jaar en ouder (peildatum 31-12-2015) in gesprek te gaan of zij eerder dan op hun AOW-gerechtigde leeftijd de 
organisatie willen verlaten dan wel minder willen gaan werken. Hiermee koppelen wij de noodzakelijke bezuinigingen aan onze strategische doelen: duurzame 
inzetbaarheid en medewerker 3.0. 

 
Onderwijsgroep Tilburg is constant alert op de demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die van invloed zijn op het 
personeelsbestand en de personeelsbehoefte op de langere termijn. Onderwijsgroep Tilburg heeft strategische personeelsplanning daarom een prominente 
rol gegeven. In 2014 hebben de scholen en BMO een eerste analyse gemaakt van waar zij nu staan en is er een voorzichtige doorkijk gemaakt naar de 
middellange termijn. Door de forse opdracht is de noodzaak om de vertaalslag te maken naar benodigde kwalitatieve en kwantitatieve bezetting op de langere 
termijn. In 2016 is de keuze gemaakt om te gaan werken met formatiebeleid. Formatiebeleid loopt als een rode draad door de cyclus van strategische 
personeelsplanning (SPP), de begrotingscyclus en het meerjarenbeleidsplan en geeft het kader waarbinnen de organisatieonderdelen hun formatie mogen 
vaststellen. De benodigde formatie wordt vervolgens per jaar vastgelegd in een formatieplan. Dit formatieplan (personeelsbegroting) vormt de basis van het 
begrotingsproces. Dit betekent dat we nu daadwerkelijk vanuit de inhoud gaan kijken naar de benodigde formatie. Ondersteunend hieraan wordt in 2017 de 
module formatiebeheer in het digitale HR systeem geoperationaliseerd.  
 
Een flexibele schil van 12,5% is noodzakelijk voor een verantwoord onderwijskundig aanbod. De flexibele schil bestaat uit de tijdelijke formatie en de flexibele 
formatie. Binnen de flexibele schil van 12,5% wordt een budget voor vervanging onderscheiden van 2,5%. Onder de vaste formatie verstaan wij alle 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Onder de tijdelijke formatie verstaan wij alle arbeidsoverkomsten voor bepaalde tijd en alle uitbreidingen voor 
bepaalde tijd. Onder de flexibele formatie worden inhuur en uitzendarbeid verstaan. Hiervan maken wij incidenteel gebruik. Alleen bij NCvB 
Bedrijfsopleidingen wordt vanwege het risicoprofiel voor de onderwijsuitvoering structureel gebruik gemaakt van flexibele formatie.  
 
De flexibele schil staat elk jaar onder druk vanwege de boven formativiteit. Eerst proberen wij door het beëindigen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten  
en natuurlijk verloop (uitstroom door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd) de omvang van de boven formativiteit te verkleinen, vóór wij vaste 
medewerkers herplaatsen. De formatieoverzichten laten zien dat de omvang van de flexibele schil op organisatieniveau ongeveer 13% bedraagt.  
Tot en met 2021 stroomt er, op basis van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 105 fte uit. Deze uitstroom vindt voor 70% plaats binnen het 
onderwijs, waarbij het jaar 2018 een piek laten zien. Vooruitlopend op deze ontwikkeling moet de strategische personeelsplanning aangeven hoe wij de 
kennis van deze medewerkers gaan borgen. 
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Uitstroom in fte door bereiken AOW, totaal 105,49 fte 
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Leeftijdsopbouw medewerkers in fte Onderwijsgroep Tilburg met peildatum december 2016 
 
 
Voorgaande jaren hebben wij voor het eerst een verzuimdoel gesteld. Daarbij hebben wij veel aandacht geschonken aan het verzuim- en re-integratiebeleid 
en de rol van het management bij de begeleiding van verzuimende medewerkers. Dit heeft tot een daling van het verzuimpercentage geleid met als doel om 
dit vervolgens te bestendigen. Het is helaas niet gelukt om de daling van het ziekteverzuim te bestendigen. De lichte verhoging werd veroorzaakt door moeilijk 
tot niet te beïnvloeden verzuim van langdurig zieken. Het verzuimpercentage voor 2014 en 2015 is uitgekomen op 5,5% en 5,6%. In 2016 was het 
verzuimpercentage 5,6% Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft een belangrijke doelstelling in 2017 maar ook duurzame inzetbaarheid van alle 
medewerkers is een belangrijk thema binnen de organisatie. 
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3.1.3  Uitgangspunten Meerjarenbegroting 2017 - 2020 
 
De basis voor de Meerjarenbegroting 2017-2020 is de vastgestelde Begroting 2017. In overleg met het College van Bestuur, de controller en de directeur 
Bestuurs-, Management- en Onderwijsondersteuning zijn er twee scenario’s vastgesteld.  

 
Scenario 0 is het reële scenario waarin het aantal deelnemers en dus ook de te ontvangen rijksbijdragen de demografische ontwikkeling volgt. Daarnaast 
wordt de in de Begroting 2017 opgenomen taakstelling op personeelskosten gerealiseerd met ingang van 1 januari 2018 wat resulteert in een lagere formatie. 
 
Scenario 1 is het groeiscenario waarin het aantal deelnemers ten opzichte van de Begroting 2017 jaarlijks met 1% toeneemt en ons aandeel in de 
macrobudgetten hierdoor verhoogd wordt. Uitgangspunt hierbij is dat het landelijk aantal deelnemers gelijk blijft en het beschikbare macrobudget niet wijzigt.  
Daarnaast wordt  de allocatie vanaf 1 augustus 2018 in fases verlaagd wat effect heeft op de beschikbare middelen voor de formatie. Deze allocatieverlaging 
brengt een verdere verlaging van de formatie van totaal 38,31 fte’s met zich mee gedurende de periode 2018-2021. 
 
Onderstaande tabel laat het effect zien van de realisatie van de in de Begroting 2017 opgenomen taakstelling op personeel (31,19 fte) per 1-1-2018 en het 
effect van de in scenario 1 (het groeiscenario) van de Meerjarenbegroting 2017-2020 geschetste verdere allocatieverlaging in 2018 en 2019. Deze 
allocatieverlaging brengt een verdere verlaging van totaal 38,31 fte’s met zich mee gedurende de periode 2018-2021. In deze tabel is geen rekening 
gehouden met de uitstroom door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (zie bovenstaande tabel) en het niet verlengen van tijdelijke contracten. 
 

 

De ontwikkeling van het aantal fte medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg 2016-2020 
 
 
In de continuïteitsparagraaf en de daarbij behorende gegevensset is scenario 1 het uitgangspunt. 
 

 

JAAR AANTAL FTE
ONDERWIJSGROEP TILBURG

2016 1054,1
2017 1047,4
2018 1004,2
2019 983,5
2020 977,9
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A - Gegevensset 
 
A1 - Kengetallen 
 
Navolgend de kengetallen met betrekking tot de leerlingenaantallen en de personele bezetting. 

 

 

 
In bovenstaande tabel is rekening gehouden met een groei van het aantal deelnemers VO en MBO met 1% ten opzichte van het begrote aantal in 2017.  
Bij een gelijkblijvend landelijk totaal neemt ons aandeel in de rijksbijdrage hierdoor toe.  
 
 

 

   

LEERLINGENAANTALLEN 2016 2017 2018 2019
FTE

Voortgezet onderwijs 1.793 1.747 1.764 1.782
Middelbaarberoepsonderwijs 10.402 10.454 10.559 10.664
Educatie 600 628 653 677
Vavo 356 356 360 363

totaal 13.151 13.185 13.335 13.486
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Bovenstaande tabel laat de verdeling van het aantal fte’s naar management, onderwijzend personeel en overige medewerkers zien. Voor wat betreft de 
personele bezetting leiden de in de Begroting opgenomen taakstelling en de geplande allocatieverlaging tot een lagere formatie. Deze verlaging van de 
formatie is in bovenstaande tabel verwerkt. 
  

PERSONELE BEZETTING 2016 2017 2018 2019
FTE

Management / Directie 32,15 32,00 30,68 30,05
Onderwijzend personeel 768,22 763,53 732,07 716,94
Overige medewerkers 253,69 251,86 241,48 236,49

totaal 1054,06 1047,39 1004,23 983,48
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A2 - Balans Onderwijsgroep Tilburg 
 
Navolgend is de meerjarenbegroting weergegeven. 

 

 
 
 
 
 
 
 

BALANS 2016 2017 2018 2019
bedragen * € 1.000

Activa
Immateriële vaste activa 246                 130                 65                   ‐                 
Materiële vaste activa 47.344           55.127           52.958           52.265          
Financiële vaste activa 8                      8                      8                      8                     
Vlottende activa
Vorderingen 3.904             3.904             3.904             3.904            
Liquide middelen 17.136           1.262             1.491             1.504            

Totaal activa 68.639          60.431          58.425          57.682         

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 31.925           28.225           27.181           27.289          
Bestemmingsreserve 10.323           10.323           10.323           10.323          
Overige reserve /  fondsen ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 
Voorzieningen 7.293             3.047             2.313             1.689            
Langlopende schulden 2.496             2.268             2.041             1.814            
Kortlopende schulden 16.601           16.567           16.567           16.567          

Totaal passiva 68.639          60.431          58.425          57.682         
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A3 - Staat van baten en lasten Onderwijsgroep Tilburg 
 
De staat van baten en lasten behorend bij de continuïteitsparagraaf van Onderwijsgroep Tilburg. 
 

 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 2017 2018 2019
bedragen * € 1.000

Baten
Rijksbijdragen 95.879           91.561           92.107           91.806          
Overige overheidsbijdragen en ‐subsidies 1.131             993                 993                 993                
College‐, cursus‐ en lesgelden 2.129             1.828             1.828             1.828            
Baten werk in opdracht van derden 1.163             1.167             1.167             1.167            
Overige baten 4.608             5.285             5.285             5.285            

Baten totaal 104.911         100.834         101.380         101.079        

Lasten
Personeelslasten ‐82.814  ‐83.257  ‐80.650  ‐79.265 
Afschrijvingen ‐3.908  ‐4.777  ‐5.319  ‐5.386 
Huisvestingslasten ‐6.611  ‐6.596  ‐6.596  ‐6.596 
Overige lasten ‐12.726  ‐9.804  ‐9.759  ‐9.624 

Lasten totaal ‐106.058  ‐104.433  ‐102.323  ‐100.871 

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering ‐1.147  ‐3.600  ‐944  208
Saldo buitengewone baten en lasten ‐118  ‐100  ‐100  ‐100 

Resultaat ‐1.265  ‐3.700  ‐1.044  108

Project Stip 1.380 915 186
Gecorrigeerd resultaat ‐1.265  ‐2.320  ‐129  294
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De baten in de vorm van rijksbijdragen laten in 2017 een negatief beeld zien. Mede hierdoor en door de investering in de nieuwbouw voor het Vakcollege 
Tilburg en de daarbij behorende overige investeringen in gebouw en inventaris vindt er in 2017 een forse verlaging van de liquide middelen plaats. 
Door groei van de deelnemersaantallen en hierdoor een toenemend aandeel in het macrobudget willen we dit deels ondervangen. Daarnaast leidt een 
verlaging van de allocatie tot een verlaging van de formatie waardoor de realisatie van de loonkosten lager zal uitvallen. Door deze maatregelen stijgt het 
resultaat met ingang van 2018. Het project STIP mag leiden tot een toegestaan tekort. 
 
Met de ingebruikname van de nieuwbouw voor het Vakcollege Tilburg in 2017 wordt met ingang van 2018 het pand Reitse Hoevestraat 12 opgeheven en 
wordt het aantal gehuurde vierkante meters van het pand Gershwinstraat met meer dan 50% verlaagd. Aan de Reitse Hoevestraat 20 wordt extra ruimte 
gehuurd als noodlocatie en voor Sport & Bewegen wordt extra ruimte gehuurd in T-Kwadraat. De investering à 7,5 miljoen voor het Vakcollege Tilburg en de 
aanpassing van de lasten zijn meegenomen in deze meerjarenbegroting. De geplande investeringen financieren wij volledig uit eigen middelen.  
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B1 - Rapportage aanwezigheid en werking van het intern risicobeheersings- en controlesysteem 
 
De planning-, control- en verantwoordingscyclus 
 
 

 
 
 
De belangrijkste taak van Onderwijsgroep Tilburg is het verzorgen van goed onderwijs. Om dat succesvol te doen maken wij elk jaar duidelijke keuzes en 
bepalen we concrete doelen. Daarop zetten wij onze koers uit en zo nodig sturen wij bij. In het jaarverslag leggen wij hierover verantwoording af. De start van 
de planning-, control- en verantwoordingscyclus ligt bij de jaarlijks uitgebrachte kaderbrief voor de programmabegroting. Hierin is uitgewerkt wat we willen 
bereiken, hoe we dat gaan doen en wat het mag kosten. 
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Grip met passie 
Onderwijsgroep Tilburg hanteert de planning-, control- en verantwoordingscyclus niet rigide. Wij willen sturing en verantwoording zo inrichten, dat wij de 
vervreemding en bureaucratisering vermijden die dat in vergelijkbare organisaties heeft opgeleverd. Planning en control steunen op het uitgangspunt dat 
mensen liever iets goed doen dan fout. Wij vertrouwen erop dat onze gepassioneerde onderwijsmensen hun vak naar behoren willen uitoefenen.  
 
Programmabegroting 
De programmabegroting van Onderwijsgroep Tilburg bestaat uit: 

1. Voortgezet onderwijs: de te behalen resultaten voor de scholen voor voortgezet onderwijs; 
2. Middelbaar beroepsonderwijs: de doelen van ROC Tilburg; 
3. Het funderend onderwijs: de activiteiten die bijdragen aan het repareren van achterstanden en uitval in het reguliere VO en aan het ontwikkelen van 

volwassenen; 
4. Innovatie: de activiteiten gericht op nieuwe onderwijsproducten en -diensten; 
5. Centrum voor bedrijfsgericht opleiden: het kennis- en innovatiecentrum ten behoeve van bedrijfsgerichte scholing; 
6. De stafdiensten: ter ondersteuning van de scholen en het College van Bestuur; 
7. De gemeenschappelijke kosten: noodzakelijk om het onderwijs op de scholen mogelijk te maken; 
8. Collectieve voorzieningen: de collectieve personele, huisvestings-, inventaris- en treasury doelen; 
9. Algemeen: de bestuurlijke agenda, de doelstellingen voor het management en de collectieve afspraken alsmede de bijdrage die medezeggenschap 

levert. 
 
Wij hebben gekozen voor een duidelijke scheiding van de activiteiten die behoren tot het primair proces (de onderwijs- en innovatie activiteiten) en de 
secundaire processen (diensten, management en voorzieningen). Zo blijven wij scherp op een gezonde verdeling van middelen tussen onderwijs en diensten. 
De programmabegroting komt voort uit beleidsdocumenten, wet- en regelgeving en in- en externe gesprekken: zo komen wij tot een goede mix van 
doelstellingen. Bij elk programma hoort een programma eigenaar die de voortgang realiseert en zich hiervoor verantwoordt. De schooldirecteuren zijn hier ook 
nadrukkelijk bij betrokken. De externe verantwoording wordt zo relatief eenvoudig. Immers, wat wij wilden bereiken in 2016, hoe wij dat wilden doen en wat 
het mocht kosten is vastgelegd. De leidraad is: hebben wij bereikt wat we wilden bereiken, hoe hebben wij dat gedaan en hoeveel heeft dat gekost? De 
beantwoording van deze vragen leidt uiteindelijk tot het oordeel van het College van Bestuur.  
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Risicomanagement 
Als onderwijsgroep Tilburg zijn wij trots op wat we bereikt hebben (onze kostbaarheden) en het spreekt van zelf dat wij dat niet willen verliezen. Sterker nog, 
het vormt de basis om onze ambitie te realiseren: het beste onderwijs voor onze studenten. Op weg naar het bereiken van deze ambitie komen we obstakels 
tegen die een risico vormen. Onderwijsgroep Tilburg opereert namelijk in een dynamische en complexe omgeving. Door ons hier dagelijks bewust van te zijn, 
kunnen wij adequaat anticiperen op deze bedreigingen (lees: risico’s) en inspelen op kansen. Het bewust denken in risico’s verbetert zo de kwaliteit van het 
onderwijs. 

Kortom: door het bewust beheersen van risico’s beschermen wij onze kostbaarheden en creëren wij voor ons zelf de ruimte om te blijven werken aan het 
beste onderwijs. 
 
Risicomanagement als onderdeel van goed bestuur 
Wij hanteren als leidraad voor goed bestuur de branchecode goed bestuur in het MBO. Risicomanagement vormt een belangrijke bouwsteen van goed 
bestuur zoals blijkt uit onderstaande figuur. 
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Prestatiemanagement en risicomanagement gaan hand in hand 
Prestatie- en risicomanagement hangen met elkaar samen. Onder prestatiesturing (lees: wat vinden wij dat goed moet gaan) verstaan wij het formuleren van 
concrete doelen, het monitoren van behaalde prestaties en bijsturen indien nodig. Bij risicomanagement (wat kan fout gaan) staan het gestructureerd 
beoordelen, beheersen en bewaken van risico’s die het behalen van de doelen bedreigen, centraal. De uitdaging voor het management is om beide 
instrumenten te integreren in de planning- en controlcyclus (zie onderstaande figuur). 
 

  
 
 
Definitie van risicomanagement 
Het geheel van systematische en regelmatige activiteiten om risico’s (lees: bedreigingen) in beeld te brengen voor het realiseren van gestelde doelen en het 
managen daarvan.  
 
Het risicobeheersingssysteem 
Onderwijsgroep Tilburg onderscheidt naast financiële en strategische risico’s, operationele risico’s. De risico’s komen voort uit externe ontwikkelingen of uit de 
interne bedrijfsvoering. Op strategisch niveau wordt binnen Onderwijsgroep Tilburg onderscheid gemaakt in risico’s die gepaard gaan met de 
ontwikkelingen/ambities op het domein van deelnemers, personeel en huisvesting.  
 
Huidige situatie 
Op weg naar het bereiken van onze ambitie komen we obstakels tegen die een risico vormen. In de huidige situatie zijn wij ons minder van bewust dat we ook 
risico’s lopen tot het moment dat we er mee geconfronteerd worden en er acuut (en soms: ad hoc) maatregelen genomen moeten worden om de schade te 
beperken.   

Prestatie- en risicomanagement

Missie, visie, doelstellingen en 
strategie

Prestaties Risico’s

Optiek sturing Optiek beheersing&

Kritische succes-
factoren (KSF)

Prestatie-indicatoren (PI) Risico-indicatoren (RI)

Kritische risico-factoren 

Doelmatige prestatie / risicobalans

Planning & control cyclus
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Gewenste situatie 
Door ons dagelijks ervan bewust te zijn dat wij ook risico’s lopen, kunnen we adequaat anticiperen op deze bedreigingen (lees: risico’s) en inspelen op 
kansen. Het bewust denken in risico’s verbetert zo ook de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Lean is dagelijks bewust kijken naar risico’s 
Om de gewenste situatie te bereiken heeft het onze voorkeur om bewust risicobeheersing te verbinden met het lean gedachtengoed / duurzaam verbeteren. 
Hierdoor maakt risicobeheersing een integraal onderdeel uit van de wijze waarop wij komen tot kwaliteitsverbetering en verhoogde klantwaarde.  
 
 

Doel 2016  Bereikt Aanvullende maatregelen 
Wij hebben het huidige 
risicobeheersingssysteem op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau geëvalueerd en 
op basis daarvan een meerjarenplan opgesteld.  
In dit plan is vanuit een visie op risicobeheersing 
uitgewerkt hoe wij dit in de komende jaren gaan 
vormgeven.  

Ultimo 2016 is een meerjarenplan opgesteld om 
te komen tot het bewust beheersen van risico’s.  
 

Het invoeren van het bewust gaan beheren van risico’s betekent 
een echte ‘mindshift’. Medewerkers zullen risicobeheersing – 
zeker tijdens de introductie – als extra ervaren. Gevoel van 
urgentie, voorbeeldgedrag van het management en de 
‘tone@thetop’ zijn dan van groot belang.  
 
Deze benodigde ‘mindshift’ maakt de betrokkenheid en 
verbinding met alle doelgroepen van groot belang en is daarom 
een belangrijk aandachtspunt in een noodzakelijk bewustzijn 
(awareness) campagne. 

Wij hebben de fraude risico’s geïnventariseerd 
en voorzien van maatregelen. 

In 2016 heeft een fraude risicoworkshop 
plaatsgevonden met het College van Bestuur en 
staf. Door de deelnemers is het risico op fraude 
beoordeeld als gemiddeld. Op basis hiervan zijn 
aanvullende maatregelen benoemd. 

Het onderdeel fraude risico maakt onderdeel uit van het 
meerjarenplan risicobeheersing. 

Wij versterken het signalerend- en 
zelfcorrigerend vermogen van onze individuele 
medewerkers door middel van het lean-
gedachtegoed, in het kader van ‘elke dag een 
beetje beter’. 

Op het merendeel van de scholen en 
ondersteunende diensten van de Onderwijsgroep 
Tilburg hebben in 2016 één of meerdere 
activiteiten plaatsgevonden afgeleid van het lean-
gedachtegoed. Daarmee is het zelf signalerend- 
en zelfcorrigerend vermogen van onze 
medewerkers gegroeid. 

In het licht van onze collectieve ambitie is het noodzakelijk om 
het zelf signalerend- en zelfcorrigerend vermogen van de 
individuele medewerkers te blijven versterken. 

Wij gaan een verschuiving realiseren van interne 
controle naar interne beheersing, zodat 
(onderwijs)resultaten voorspelbaar worden. 

Het blijft een zoektocht om de toegevoegde 
waarde van interne beheersing goed onder het 
voetlicht te brengen. 

Wij blijven hierover in gesprek met scholen en de 
ondersteunende diensten.  
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Plannen voor de toekomst  
1. Wij gaan stimuleren dat bewust risicobeheersing bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. 
2. Wij gaan verkennen en onderzoeken hoe bewust risicobeheersing verbonden kan worden met het gedachtegoed duurzaam verbeteren (lees: Lean) 

zodat risicobeheersing een integraal onderdeel uitmaakt van de wijze waarop wij elke dag werken aan kwaliteitsverbetering en verhoogde 
klantwaarde.   

3. Wij gaan onderzoeken hoe wij naast het borgen van de kwaliteitszorg de kwaliteitscontrole kunnen versterken. Het doel is om op basis van prestatie 
indicatoren de grip op de onderwijskwaliteit te vergroten.  
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B2 - Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
Risicoparagraaf 
 
1. De onzekerheid van de inkomsten beroepsonderwijs is toegenomen 
Het risicoprofiel van Onderwijsgroep Tilburg is (sterk) gestegen door veranderingen in de (onderwijs-)omgeving vooral als gevolg van het nieuwe 
bekostigingsregime voor het beroepsonderwijs. De onzekerheden in onze inkomsten nemen toe. Het betreft risico’s die te maken hebben met 
verblijfsduurbekostiging, prestatiebekostiging, de compensatie loon- en prijsbijstellingen, doelsubsidies en de voorfinanciering van groei in deelnemers. Het is 
zaak om hier goed op te anticiperen door deze juist te begroten. Wat wij zien, is dat de afwijkingen ten opzichte van de begroting groter worden.  
 
Forse opdracht 
Onderwijsgroep Tilburg is in 2016 geconfronteerd met een lagere bekostiging. In dezelfde periode is gestart met de invoer van de nieuwe kwalificatiestructuur 
om de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs verder te verbeteren. Deze combinatie van verhoogde (externe en interne) risicofactoren zorgt voor een 
forse opdracht. Vanuit de ambitie ‘het beste onderwijs van Nederland’ is het voor de komende jaren noodzakelijk om strak te sturen op: 

1. Kwaliteitsverbetering; 
2. Het doelmatiger inzetten van de middelen; 
3. Het wegnemen van verspillingen middels procesgericht werken; 
4. Kostenefficiency; 
5. Het vergroten van de inkomsten c.q. het zorgen voor vervangende inkomsten. 

 
Deze forse opdracht kent zowel een interne (punt 1 t/m 4) als een externe focus (punt 5). Aan de inkomstenkant (punt 5) hebben we een groeistrategie van 
1% per jaar benoemd, alsmede het voornemen om de scheve verdeling van de middelen tussen de instellingen in de MBO sector te bespreken bij het 
ministerie van OC&W.  

Maatregelen 
1. Het versterken van de kort cyclische sturing door maandelijks te anticiperen op de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. 
2. Het tweemaal per jaar herijken van het meerjarenbeleidsplan (inclusief de financiële meerjarenbegroting) zodat tijdig kan worden bijgestuurd op de 

koersontwikkeling van Onderwijsgroep Tilburg. 
 
 
  



124 
 

2. Formatie 
De maatregelen met betrekking tot de formatie brengen zowel een operationeel als financieel risico met zich mee. Het risico dat de maatregelen niet het 
volledige resultaat behalen is hoog, de omvang is echter onvoldoende te duiden. Vooralsnog lijkt er sprake te zijn van een na-ijlend effect of het gewenste 
resultaat. Dit kan door snel schakelen, de juiste middelen en goede communicatie deels ondervangen worden. Een goed instrument voor het volgen van de 
formatieontwikkeling is hiervoor cruciaal. Operationeel bestaat het risico dat, ondanks gedegen beleid, er knelpunten in de uitvoering ontstaan.  
Dit is een risico wat door communicatie, de inzet van middelen en tijdig schakelen grotendeels te ondervangen is. 
 
3. Deelnemers 
Ook de maatregelen waarmee ons aandeel van de rijksbijdrage toeneemt, het verhogen van aantal deelnemers met jaarlijks 1% ten opzichte van 2016, 
brengen zowel een operationeel als financieel risico met zich mee. Tevens is sprake van samenhang van de maatregelen met betrekking tot de formatie  
die lastig te duiden is. Het financieel risico bevindt zich op het vlak van de landelijke ontwikkelingen en de daadwerkelijke realisatie van de toename van  
het aantal deelnemers. Met name de leerlingaantallen VO zijn hier een specifiek risico als gevolg van de demografische ontwikkeling die een daling laat zien. 
Iedere fluctuatie in de hoogte van de totale landelijke rijksbijdrage, in het totaal aantal deelnemers landelijk en het aantal deelnemers OGT brengt een ander 
resultaat met zich mee. Het risico is gemiddeld, financieel is dit onvoldoende te duiden. Inzetten van goede marketing- en communicatiemiddelen kan zorgen 
voor het verlagen van het risico. Bij het ontbreken van voldoende geschoold en kwalitatief goed personeel bestaat er een risico dat met grotere groepen 
gewerkt moeten worden dan wenselijk. Dit is een operationeel risico. 
 
4. Uitgaven 
De in de begroting opgenomen (innovatie)projecten zijn verlaagd met 1 miljoen. Dit brengt een financieel risico met zich mee. Het risico bestaat dat het 
overgebleven budget voor projecten niet voldoende is om onze ambitie waar te maken. Door strak op alle lopende en nieuwe projecten te sturen en informatie 
met betrekking tot deze projecten goed inzichtelijk te maken, kan het risico worden beperkt. 
 
5. Educatie 
De mogelijkheid dat we genoodzaakt zijn te stoppen met Educatie brengt een risico met zich mee. Hierbij vallen de baten weg maar worden de lasten niet per 
direct verlaagd. Door er voor te zorgen dat de flexibele schil een goede verhouding heeft t.o.v. de vaste formatie kan dit deels worden ondervangen. 
 
6. BBL bedrijfsgericht opleiden 
Het ROC Tilburg is van oudsher bovengemiddeld actief op de markt voor bedrijfsgericht opleiden passend binnen het publiek bekostigd onderwijs als 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Onder de noemer van bedrijfsgericht opleiden worden werknemers van bedrijven en instellingen ‘in company’ geschoold 
door docenten van ROC Tilburg. In dit kader kunnen de volgende risico’s worden onderscheiden. De vraag naar bedrijfsgericht opleiden is conjunctuur 
gevoelig waardoor deze een grote mate van onzekerheid kent. Op het niveau van het ministerie plopt op gezette tijden de discussie op of de BBL nu wel of 
niet zou moeten behoren tot het publiek bekostigd onderwijs. Werkgevers konden tot 2013 voor werknemers die een beroepsbegeleidende leerweg volgden 
gebruik maken van een fiscale faciliteit namelijk afdracht vermindering loonheffing. Momenteel hebben 2 partners van ROC Tilburg een verschil van inzicht 
met de Belastingdienst over de rechtmatigheid van de destijds geclaimde WVA. Het ROC Tilburg is van mening dat zij voldaan heeft aan de vereiste 
kwaliteitseisen van de opleiding. Mogelijk dat in het geval de betreffende partners een claim opgelegd krijgen van de Belastingdienst, zij verhaal komen halen 
bij ROC Tilburg. Vanaf 2014 is de fiscale faciliteit (WVA) omgebogen naar de subsidie regeling Praktijkleren. Deze kent een looptijd tot 1 januari 2019.  
Mocht deze regeling niet verlengd worden dan heeft dit gevolgen voor de vraag naar BBL bedrijfsgericht opleiden.  
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Financieel afdekken van risico’s 
Het verhoogd risicoprofiel betekent dat de in het verleden opgebouwde algemene en bestemmingsreserves steeds belangrijker worden voor het afdekken van 
risico’s. 
 
Naast de algemene reserves onderscheiden wij onderstaande bestemmingsreserves: 

 Personeel ten behoeve van de personele risico’s/fricties; 
 Allocatiebuffer ten behoeve van het financieringsrisico: de voorfinanciering in het geval van (substantiële) leerlingengroei; 
 Innovatie ten behoeve van de risico’s met betrekking tot de (verantwoording van) innovatie-activiteiten alsmede om noodzakelijke innovatie-

activiteiten veilig te stellen; 
 Onderwijs en ICT vanwege het risico dat de investeringen in ICT-toepassingen in het onderwijs zich niet helemaal terugverdienen; dit in afwijking van 

het vastgesteld beleid. 
 
Daarnaast is een voorziening in het leven geroepen om de mobiliteit van onze medewerkers te stimuleren.  
 
 
  



126 
 

B3 - Rapportage Toezichthoudend Orgaan 
 
Raad van Toezicht en College van Bestuur  
Onderwijsgroep Tilburg heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De bevoegdheidsverdeling is geregeld in de statuten en het 
bestuursreglement. 

De Raad van Toezicht heeft zich grondig op de hoogte gesteld van de stand van zaken binnen onze organisatie en deze besproken met de 
medezeggenschapsraden. De Raad is niet alleen afgegaan op de informatie van het College van Bestuur en de rapporten van de accountant en de inspectie, 
maar heeft ook gesproken met verschillende medewerkers. Met het afleggen van schoolbezoeken legt de Raad verbinding met de ontwikkelingen op de 
scholen om zo goed geïnformeerd de toezichthoudende rol te kunnen vervullen. In 2016 zijn NCvB Bedrijfsopleidingen en de School voor Kunst, Cultuur en 
Media bezocht. De Raad heeft zich specifiek op de hoogte gesteld van de impact van regeringsmaatregelen en de forse bezuinigingsopdracht voor 
Onderwijsgroep Tilburg die daaraan verbonden is. 

De Raad is positief over het functioneren van het College van Bestuur en heeft ook zijn eigen functioneren geëvalueerd. De focus binnen de Raad van 
Toezicht ligt met de Commissie Onderwijs en Kwaliteit meer op onderwijskwaliteit, een ontwikkeling die de Raad in 2017 wil doorzetten. 

Er is een drietal commissies: Auditcommissie Financiën, Commissie Onderwijs en Kwaliteit en de Remuneratiecommissie. De eindverantwoordelijkheid blijft 
liggen bij de gehele Raad. Enkele zaken die dit jaar behandeld zijn binnen de commissies:  

 Auditcommissie Financiën: monitoren interne beheersing; 
 Commissie Onderwijs en Kwaliteit: inzoomen op ontwikkelingen VO in Tilburg;  
 Remuneratiecommissie: functioneren College van Bestuur.  

In het streven van de Raad geheel te werken volgens de branchecode Goed Bestuur in het mbo heeft de Raad gewerkt met een toezicht kader waarin het 
spanningsveld tussen de besluitvorming door het College van Bestuur en het toezicht daarop vastgelegd is.  

In 2016 heeft de Raad van Toezicht vijf reguliere vergaderingen belegd. Hierin zijn onder andere aan de orde gekomen: de kanteling van de organisatie, de 
ontwikkeling van de vmbo-scholen, de onderwijsontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs, examinering, het HR-beleid en de financiële resultaten. 
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring/instemming afgegeven voor het Jaarverslag, de Jaarrekening en het Accountantsverslag over 2015, het reglement 
van de Raad van Toezicht, het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en de Begroting 2017.  

De heer mr. Oderkerk is, na het volmaken van de maximaal toegestane drie termijnen als lid van de Raad van Toezicht, eind 2016 afgetreden. Zowel de heer 
Houtzager als mevrouw drs. Franken is herbenoemd voor een tweede termijn. Ook is in 2016 de heer prof. dr. Muffels toegetreden tot de Raad van Toezicht.  
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De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2016: 
- de heer dr. L.J. Roborgh (voorzitter) 
- de heer drs. U. Pekdemir (vice voorzitter) 
- mevrouw drs. S.J. Franken 
- de heer W.A. Houtzager 
- de heer mr. H.J.J.M. Oderkerk (tot 31-12-2016) 
- de heer prof. dr. Muffels (per 01-09-2016)  

De honorering van de Raad van Toezicht was in 2016 als volgt:  
Voorzitter Raad van Toezicht   € 14.000 per jaar (excl. evt. andere vergoedingen)  
Lid Raad van Toezicht   € 10.000 per jaar (excl. evt. andere vergoedingen)  

Voor relevante nevenfuncties zie bijlage ‘Nevenfuncties Raad van Toezicht’.  

Medio 2016 heeft Onderwijsgroep Tilburg afscheid genomen van mevrouw Sukel als lid van het College van Bestuur. Haar ervaring en expertise blijft binnen 
de organisatie op een andere positie behouden. In wederzijds overleg met het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht besloten door te gaan met 
een tweekoppig bestuur.  
De samenstelling van het College van Bestuur in 2016: 
- de heer F.P.A. van der Westerlaken (voorzitter) 
- de heer drs. C.P.J.M. Govers 
- mevrouw drs. P.A.J. Sukel (tot 01-08-2016)  

Het College van Bestuur heeft op basis van input uit diverse bronnen zoals onder andere het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek, hun functionerings-
gesprek met de Raad van Toezicht en de stakeholdersbijeenkomst zijn functioneren onder de loep genomen. Zij constateren dat de kanteling van de 
organisatie volop in beweging is, waarbij de teruggang van drie naar twee bestuurders heeft gezorgd voor een versnelling van het traject. De rol die het 
College van Bestuur heeft, is hierdoor ook veranderd. Er wordt meer op hoofdlijnen bestuurd. Speerpunten voor de komende jaren zijn onder andere de 
innovatieagenda en het nog verder verbinden van de organisatie aan relevante stakeholders. 

Voor relevante nevenfuncties zie bijlage ‘Nevenfuncties College van Bestuur’. 
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Bijlagen 
 
1. Resultatenbox 
 
Voor een vergelijking van de prestaties van mbo-instellingen is een set van indicatoren afgesproken, de Resultatenbox, op grond waarvan verantwoording 
plaatsvindt. De Resultatenbox omvat een aantal kwantitatieve indicatoren en een aantal kwalitatieve indicatoren (zoals tevredenheid deelnemers en 
onderwijskwaliteit). 
 
Diploma's vmbo 2012-2016      
  2012 2013 2014 2015 2016 
MBC Economie en Groen  164 113 116 113 127 
Frater van Gemertschool (exclusief havo) 41 36 29 30 44 
Frater van Gemertschool (havo) 10         
Theresialyceum 10 11 7 8 10 
De Vakschool 221 197 162 142 92 
Reeshof College     77 92 97 
Vakcollege Tilburg           
Totaal 446 357 391 385 370 
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Rendement mbo: diplomaresultaat 2015-2016 naar niveau     
  2013 2014 2015 2016 
Niveau 1 68,8% 76,8% 70,60% 62,30% 
Niveau 2 80,4% 78,6% 79,90% 66,10% 
Niveau 3 80,3% 82,0% 77,40% 78,30% 
Niveau 4 80,3% 80,1% 79,80% 76,00% 
Alle niveaus 79,8% 79,9% 78,7% 73,50% 

 
Diplomaresultaat mbo (definitie Informatie encyclopedie MBO Raad): het aantal gediplomeerde instellingsverlaters in een schooljaar als percentage  
van alle instellingsverlaters in hetzelfde jaar. In welk schooljaar de gediplomeerde instellingsverlater het diploma heeft behaald is niet belangrijk.  

 
Rendement MBO: Jaarresultaat 2015-2016      
      
  niveau1 niveau2 niveau3 niveau4 Totaal 
School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening - 56,30% 50,00% 65,20% 59,80% 
Entreecollege Tilburg 69,70% - - - 69,70% 
NCVB Bedrijfsopleidingen - 68,60% 75,20% 78,70% 74,30% 
School voor Bouwtechniek - 85,90% 83,90% 52,80% 76,80% 
School voor Commerciële Dienstverlening - 58,60% 56,10% 69,90% 63,60% 
School voor Gezondheidszorg - 77,80% 79,40% 79,40% 79,10% 
School voor ICT en Mediatechnologie - 53,60% 97,40% 67,90% 73,10% 
School voor Kunst, Cultuur en Media - - 52,30% 63,20% 59,50% 
School voor Logistiek en Mobiliteit - 65,70% 69,20% 64,40% 66,00% 
School voor Luchtvaarttechniek - - 75,00% 44,40% 55,80% 
School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering - 88,10% 86,40% 84,90% 86,40% 
School voor Mode en Uiterlijke Verzorging - 81,10% 85,70% 74,30% 81,10% 
School voor Onderwijs en Kinderopvang - - 66,10% 80,80% 77,10% 
School voor Orde en Veiligheid - 66,10% 86,00% - 71,20% 
School voor Proces- en Milieutechniek - 59,10% 84,30% 71,40% 72,40% 
School voor Sport en Bewegen - 82,10% 59,60% 60,50% 63,40% 
School voor Welzijn - - 72,40% 76,60% 75,50% 

      
Totaal 69,70% 71,10% 74,90% 74,10% 73,30% 
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Jaarresultaat mbo (definitie Informatie encyclopedie MBO Raad): het aantal gediplomeerden in het schooljaar als percentage van hetzelfde aantal 
gediplomeerden plus de ongediplomeerde instellingsverlaters in hetzelfde schooljaar. Een gediplomeerde in deze context is een 
deelnemer/examendeelnemer die in het betreffende jaar zijn diploma heeft behaald. Eerder behaalde diploma’s zijn hierbij niet relevant. 

 

Diploma's mbo 
2012-2016           
  2012 2013 2014 2015 2016 
BOL 1.598 1.637 1.548 1663 1619 
BBL 4.342 4.384 3.214 2316 2096 
Totaal 5.940 6.021 4.762 3.979 3.715 
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Diploma's mbo 2016 naar niveau en leerweg       
Omschrijving leerweg      Periode Periode  
Leerweg Intensiteit Niveau aug-dec jan-jul Eindtotaal 
BBL Examendeelnemer Niveau1       
    Niveau2 72 137 209 
    Niveau3 84 158 242 
    Niveau4 63 159 222 
    Totaal 219 454 673 
  Voltijd Niveau1 - 5 5 
    Niveau2 172 272 444 
    Niveau3 113 432 545 
    Niveau4 136 293 429 
    Totaal 421 1.002 1.423 
  Totaal BBL   640 1.456 2.096 
BOL Examendeelnemer Niveau1 6 6 12 
    Niveau2 18 6 24 
    Niveau3 5 9 14 
    Niveau4 30 16 46 
    Totaal 59 37 96 
  Voltijd Niveau1 1 114 115 
    Niveau2 17 344 361 
    Niveau3 20 295 315 
    Niveau4 11 721 732 
    Totaal 49 1.474 1.523 
  Totaal BOL   108 1.511 1.619 
Totaal     748 2.967 3.715 

 

Diploma's VAVO 2012-2016          
  2012 2013   2014   2015  2016   
    Rutte Niet-Rutte Rutte Niet-Rutte Rutte Niet-Rutte Rutte Niet-Rutte 
Diploma's    143 144 43 72 66 101 71 105 71 
Certificaten   570 346 378 396 486 79 548 430 
Totaal 143 714 389 450 462 587 50 653 501 

Certificaten: het aantal vakken dat met een voldoende is afgerond. 
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Aantal leerlingen 1 oktober vmbo 2016 2016 2016 
  LWOO regulier totaal 
Frater van Gemertschool 109 91 200 
Theresialyceum 0 25 25 
Reeshof College 139 179 318 
Vakcollege Tilburg 528 293 821 
Schakelcollege Tilburg 134 294 428 
Totaal 910 882 1.792 
Toelichting: per 1 oktober 2016 1 BRIN voor Vakcollege    
Aantal leerlingen 1 oktober vmbo 2015 2015 2015 
  LWOO regulier totaal 
De Vakschool 162 126 288 
MBC Economie en Groen 128 90 218 
Frater van Gemertschool 122 109 231 
Theresialyceum 0 43 43 
Reeshof College 140 190 330 
Vakcollege Tilburg 252 116 368 
Schakelcollege Tilburg 124 174 298 
Totaal 928 848 1.776 
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Aantal leerlingen 1 oktober  
vmbo naar leerweg 2016         

  leerjaar 
1 leerjaar 2 leerjaar 3 (havo) basis kader  gemengd theoretisch havo 4-5 VM2 5-6 2016 totaal 

Frater van Gemertschool 57 64 0 21 12 46 0 0 200 
Theresialyceum 0 10 4 0 0 0 11 0 25 
Reeshof College 66 80 0 29 143 0 0 0 318 
Vakcollege Tilburg 167 177 0 282 144 51 0 0 821 
Schakelcollege Tilburg 239 189 0 0 0 0 0 0 428 
Totaal 529 520 4 332 299 97 11 0 1.792 

 

Aantal leerlingen 1 oktober  
vmbo naar leerweg 2015         

  leerjaar 
1 leerjaar 2 leerjaar 3 (havo) basis kader  gemengd theoretisch havo 4-5 VM2 5-6 2015 totaal 

De Vakschool 0 0 0 193 95 0 0 0 288 
MBC Economie en Groen 0 0 0 121 65 32 0 0 218 
Frater van Gemertschool 67 65 0 24 16 59 0 0 231 
Theresialyceum 0 9 6 0 0 0 28 0 43 
Reeshof College 82 68 0 37 143 0 0 0 330 
Vakcollege Tilburg 181 187 0 0 0 0 0 0 368 
Schakelcollege Tilburg 185 113 0 0 0 0 0 0 298 
Totaal 515 442 6 375 319 91 28 0 1.776 

 

Leerjaar 1 en 2 vormen samen de onderbouw. Uitsplitsing naar leerwegen basis, kader, gemengd/theoretisch, havo vindt plaats in de leerjaren 3 en 4. 
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Aantal mbo-studenten 1 oktober mbo naar niveau en leerweg  2016     
  BBL   BOL   Totaal 2016 
ROC Tilburg 1+2 3+4 1+2 3+4   
School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 0 33 56 395 484 
Entreecollege Tilburg 19 0 183 0 202 
School voor Bouwtechniek 55 71 33 115 274 
School voor Commerciële Dienstverlening 16 68 77 383 544 
School voor Gezondheidszorg 0 327 152 695 1.174 
School voor ICT en Mediatechnologie 0 0 59 359 418 
School voor Kunst, Cultuur en Media 0 0 0 259 259 
School voor Logistiek en Mobiliteit 208 117 78 179 582 
School voor Luchtvaarttechniek 0 0 0 178 178 
School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering 84 542 38 250 914 
School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 23 22 147 255 447 
School voor Onderwijs en Kinderopvang 0 0 0 558 558 
School voor Orde en Veiligheid 0 0 238 116 354 
School voor Proces- en Milieutechniek 72 136 0 43 251 
School voor Sport en Bewegen 0 0 50 611 661 
School voor Welzijn 0 123 0 402 525 
            
NCVB Bedrijfsopleidingen           
NCVB Bedrijfsopleidingen 958 1.620     2.578 
            
Totaal 1.435 3.059 1.111 4.798 10.403 
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Aantal mbo-studenten 1 oktober mbo naar niveau en leerweg  2015     
  BBL   BOL   Totaal 2015 
ROC Tilburg 1+2 3+4 1+2 3+4   
School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening   34 85 347 466 
Entreecollege Tilburg 12   196   208 
School voor Bouwtechniek 65 42 54 108 269 
School voor Commerciële Dienstverlening 23 59 76 347 505 
School voor Gezondheidszorg   381 155 630 1.166 
School voor ICT en Mediatechnologie     52 323 375 
School voor Kunst, Cultuur en Media       266 266 
School voor Logistiek en Mobiliteit 204 122 87 173 586 
School voor Luchtvaarttechniek       166 166 
School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering 145 404 51 204 804 
School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 17 13 199 170 399 
School voor Onderwijs en Kinderopvang       566 566 
School voor Orde en Veiligheid     236 97 333 
School voor Proces- en Milieutechniek 86 146   48 280 
School voor Sport en Bewegen     55 583 638 
School voor Welzijn   108   392 500 
            
NCVB Bedrijfsopleidingen           
NCVB Bedrijfsopleidingen 588 1.624     2.212 
            
Totaal 1.140 2.933 1.246 4.420 9.739 

 

 
 
 
 
Inclusief Rutte deelnemers 

 
Toelichting: Educatie heeft 519 unieke deelnemers die in 2016 een of meer verbintenissen hadden. 
 

Aantal cursisten educatie 2016  
Educatie en inburgering 519  
Deelnemers Educatie Staatsexamen 192  
Vavo 374     
Totaal 1085  
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Aantal cursisten educatie  2015  
Educatie en inburgering 474  
Deelnemers Educatie Staatsexamen 86  

Vavo 364                Inclusief Rutte deelnemers 
Totaal 924  

 
Toelichting: Educatie heeft 474 unieke deelnemers die in 2015 een of meer verbintenissen hadden.  
 
 
Voortijdig schoolverlaten       
Aantal voortijdig schoolverlaters (VSV'ers) per schooljaar      
De Vakschool 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
totaal 1018 805 819 972 936 
vsv'ers 70 35 43 37 57 
ambitie 42 <12 <12 <12 <12 
            
MBC Economie en Groen, Frater van Gemertschool  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
totaal 829 661 649 457 453 
vsv'ers 39 8 11 11 14 
ambitie 48 <10 <10 <10 <10 
            
Reeshof College 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
totaal 162 212 307 320 315 
vsv'ers 1 0 0 0 5 
ambitie  19 <5 <5 <5 <5 
            
ROC Tilburg  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
totaal 6.789 6.553 6.448 6.489 6.750 
vsv'ers 632 506 452 421 440 
ambitie  556 460 339 339 346 

 

Vsv’er (definitie Informatie-encyclopedie MBO Raad) een vsv’er (voortijdig schoolverlater) is een student jonger dan 23 jaar die het onderwijs verlaat  
zonder een startkwalificatie (dat is een diploma op niveau havo, vwo of niveau 2, 3, 4 of hoger van het mbo). 
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Omvang voorbereidende en ondersteunende activiteiten 
(VOA) 2016 
School VOA 
School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 259 
Entreecollege Tilburg 461 
NCVB Bedrijfsopleidingen 43 
School voor Bouwtechniek 71 
School voor Commerciële Dienstverlening 73 
School voor Gezondheidszorg 119 
School voor ICT en Mediatechnologie 47 
School voor Kunst, Cultuur en Media   
School voor Logistiek en Mobiliteit 215 
School voor Luchtvaarttechniek   
School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering 86 
School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 139 
School voor Onderwijs en Kinderopvang   
School voor Orde en Veiligheid 143 
School voor Proces- en Milieutechniek 48 
School voor Sport en Bewegen 47 
School voor Welzijn   
Totaal 1.751 

 

Deze tabel geeft het aantal leerlingen weer dat in 2016 gebruik heeft gemaakt van de voorbereidende en ondersteunende activiteiten. 
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Omvang voorbereidende en ondersteunende activiteiten 
(VOA) 2015 
School VOA 
School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 71 
Entreecollege Tilburg 205 
NCVB Bedrijfsopleidingen 304 
School voor Bouwtechniek 89 
School voor Commerciële Dienstverlening 84 
School voor Gezondheidszorg 127 
School voor ICT en Mediatechnologie 43 
School voor Kunst, Cultuur en Media   
School voor Logistiek en Mobiliteit 224 
School voor Luchtvaarttechniek   
School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering 130 
School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 176 
School voor Onderwijs en Kinderopvang   
School voor Orde en Veiligheid 139 
School voor Proces- en Milieutechniek 55 
School voor Sport en Bewegen 55 
School voor Welzijn   
Totaal 1.702 
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Tevredenheid deelnemers 

Rapportcijfers per school  2016   
rapportcijfer opleiding school respons 
School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 6,9 6,1 303 
Entreecollege Tilburg 6,8 6,8 92 
School voor Bouwtechniek 7,1 6,7 140 
School voor Commerciële Dienstverlening 6,5 6,0 313 
School voor Gezondheidszorg 7,1 6,3 820 
School voor ICT en Mediatechnologie 7,4 6,8 227 
School voor Kunst, Cultuur en Media 6,8 6,5 130 
School voor Logistiek en Mobiliteit 6,8 6,3 351 
School voor Luchtvaarttechniek 7,5 6,8 98 
School voor Mechatronica Maintenance en Engineering 7,0 6,5 381 
School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 7,4 6,8 254 
School voor Onderwijs en Kinderopvang 7,2 6,7 450 
School voor Orde en Veiligheid 7,8 7,1 254 
School voor Proces- en Milieutechniek 7,1 7,1 97 
School voor Sport en Bewegen 7,2 6,8 443 
School voor Welzijn 6,9 6,4 358 
Totaal 7,1 6,5 4.762 
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Rapportcijfers per school  2015     
rapportcijfer opleiding school respons 
School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 7,1 5,9 339 
Entreecollege Tilburg 6,5 6,5 88 
School voor Bouwtechniek 6,9 6,5 140 
School voor Commerciële Dienstverlening 6,6 6,1 341 
School voor Gezondheidszorg 7,3 6,0 772 
School voor ICT en Mediatechnologie 7,4 6,6 249 
School voor Kunst, Cultuur en Media 6,8 6,3 186 
School voor Logistiek en Mobiliteit 7,2 6,7 217 
School voor Luchtvaarttechniek 7,4 6,8 84 
School voor Mechatronica Maintenance en Engineering 7,0 6,1 309 
School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 7,2 6,5 206 
School voor Onderwijs en Kinderopvang 7,2 6,9 497 
School voor Orde en Veiligheid 6,8 6,0 201 
School voor Proces- en Milieutechniek 6,9 6,6 25 
School voor Sport en Bewegen 7,4 6,8 373 
School voor Welzijn 6,8 6,1 412 
Totaal 7,1 6,3 4.439 

 

 

Resultatenbox DUO 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 
liquiditeit instelling 1,16 1,40 1,56 1,45 1,62 
liquiditeit vergelijkingsgroep 0,72 0,85 1,02 1,04 1,32 

      
Resultatenbox DUO: Rentabiliteit      
      
jaar 2011 2012 2013 2014 2015 
rentabiliteit instelling 0,40 1,70 4,00 1,30 -0,40 
rentabiliteit vergelijkingsgroep 0,10 1,10 2,40 1,55 3,95 

      
resultatenbox DUO: Solvabiliteit      
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jaar 2011 2012 2013 2014 2015 
solvabiliteit instelling 0,41 0,49 0,55 0,62 0,61 
solvabiliteit vergelijkingsgroep 0,44 0,47 0,45 0,49 0,51 

      
Resultatenbox DUO: Diplomaresultaat      
      
schooljaar 2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
diplomaresultaat instelling 77,5% 80,0% 80,2% 78,7% 73,6% 
diplomaresultaat vergelijkingsgroep 69,8% 71,9% 74,1% 75,0% 74,3% 

      
resultatenbox DUO: Jaarresultaat      
 
      
schooljaar 2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
jaarresultaat instelling 77,2% 79,4% 79,3% 78,4% 73,6% 
jaarresultaat vergelijkingsgroep 69,4% 72,0% 73,3% 74,0% 73,2% 

Resultatenbox DUO: VSV      
      

schooljaar 2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
VSV instelling 9,8% 7,8% 7,2% 6,2% 6,2% 
VSV vergelijkingsgroep 8,1% 6,3% 5,8% 5,4% 5,1% 
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Financiële Kengetallen 2016  
 
Exploitatie naar saldi 
Het exploitatieresultaat bedraagt negatief 1.265.000 (begroot: negatief 2.884.500) ten opzichte van negatief 469.000 vorig jaar en kan als volgt worden 
geanalyseerd. 
 
 Saldo bedrijfsvoering: Dit betreft het resultaat (baten minus lasten) uit gewone bedrijfsvoering van alle programma’s met uitzondering van  

    programma 8 (collectieve voorzieningen: personeel, huisvesting, inventaris en treasury). 
 Saldo collectief personeel: Het saldo collectief personeel betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening personeel. De  

    collectieve voorziening personeel voorziet in de bekostiging van niet of nauwelijks beïnvloedbare personele lasten als gevolg 
    van collectieve wettelijke en cao-verplichtingen alsmede van eigen beleid verplichtingen. Daarnaast worden de werkelijke 
    netto loonkosten van de stichting verantwoord in het saldo collectief personeel. 

 Saldo collectief huisvesting: Het saldo collectief huisvesting betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening huisvesting. De  
    collectieve voorziening huisvesting voorziet in de financiering, exploitatie en onderhoud van de huisvesting van de totale 
    stichting. 

 Saldo collectief inventaris: Het saldo collectief inventaris betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve voorziening inventaris. De  
    collectieve voorziening inventaris voorziet in de aanschaf en beheer alsmede inrichting van inventaris voor de totale stichting. 

 Saldo treasury:  Het saldo treasury betreft het resultaat (baten bekostiging minus allocatie en rentebaten minus rentelasten) van de collectieve 
    voorziening treasury. De collectieve voorziening treasury voorziet met name in de interne allocatie van middelen. 

 
 
 
Saldi Realisatie Begroting JEV Realisatie 
 2016 2016 2016 2015 
 
Saldo Bedrijfsvoering 1.768.000 -66.000 1.380.000 1.361.000 
Saldo Collectief Personeel 1.264.000 - -2.130.000 -5.567.000 
Saldo Collectief Huisvesting 35.000 -  784.000 1.230.000 
Saldo Collectief Inventaris -2.175.000 - -2.158.000 231.000 
Saldo Treasury  -2.157.000 -2.818.500 -2.727.000  2.276.000 
Resultaat -1.265.000  -2.884.500  -4.851.000 -469.000 
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Financiële verhoudingen         
De financiële verhoudingen van stichting Onderwijsgroep Tilburg uit de staat van baten en lasten 2016 en 2015 zijn onderstaand weergegeven. 
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Geconsolideerde balans  
      
De kasstromen over de jaren 2016 en 2015 kunnen als volgt worden 
weergegeven.   
      
  2016  2015  
      
Kasstroom uit operationele activiteiten  -394.000  10.157.000  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -4.888.000  -1.103.000  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -261.000  -4.554.000  
Overige balansmutaties  -  -74.000  
Mutatie liquide middelen  -5.543.000  4.426.000  
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  2016  2015  
      
Eigen Vermogen  42.249.000  43.734.000  
Voorzieningen  7.293.000  9.947.000  
Langlopende schulden    2.496.000  2.757.000  
  53.038.000  56.438.000  
Vastgelegd op lange termijn in vaste activa  47.598.000  46.924.000  
Financieringsoverschot  4.440.000  9.514.000   

    
 

 De financiële kengetallen van stichting Onderwijsgroep Tilburg uit de balans ultimo 2016 en 2015 zijn onderstaand weergegeven.  
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Eigen Vermogen        
De ontwikkeling in het geconsolideerde eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven.  
         
      2016  2015 
Eigen Vermogen     42.249.000  43.734.000 
         

 
 

De solvabiliteitsverhouding bedraagt ultimo 2016 61,6% ten opzichte van ultimo 2015 60,9%. 
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2. Nevenfuncties van het College van Bestuur in 2016 
 
Fred van der Westerlaken: voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg  

Daarnaast: 

 Secretaris/penningmeester Stichting Handelsonderwijs Nederland  
 Voorzitter SBB sectorkamer Handel  
 Secretaris/penningmeester Stichting Tilburg Fashion  
 Voorzitter bestuur Stichting Tilburgse Revue  
 Voorzitter dagelijks bestuur Zorgacademie Midden-Brabant  
 Lid bestuur Midpoint Brabant  
 Lid bestuur PortVolio  

Paula Sukel: lid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg (tot 1 augustus 2016)  

Daarnaast: 

 Voorzitter PortVolio (tot 01-08-2016)  
 Lid bestuur SaMBO-ICT (tot 01-08-2016)  
 Lid Ledenraad SURF (tot 01-08-2016)  
 Lid Platform Edu-K (tot 01-08-2016)  

Carl Govers: lid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg  

Daarnaast:  

 Voorzitter Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO  
 Vicevoorzitter Raad van Toezicht RIBW Brabant  
 Lid sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving  
 Lid stuurgroep Leerwerkloket Midden-Brabant   
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Nevenfuncties van de Raad van Toezicht in 2016 
 
Renk Roborgh: voorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg  

Daarnaast: 

 Lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht  
 Lid algemeen bestuur Netherlands Institute of International Relations (Clingendael)  
 Lid Raad van Toezicht Scheepvaart en Transport College  
 Bestuurslid Stichting Post-academische medische cursussen in Indonesië  
 Lid Raad van Advies Leidse Onderwijsinstellingen  
 Lid Raad van Toezicht Transnationale Universiteit Limburg (TUL)  
 Aanjager experimenten vraagfinanciering OCW  

Ugur Pekdemir: lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg  

Daarnaast: 

 Directievoorzitter Rabobank Noord-Kennemerland  
 Voorzitter Stichting Emre  
 Lid Raad van Advies TANNET (Turks Academisch Netwerk)  
 Voorzitter alumni chapter TR van de Universiteit Tilburg  

Henk Oderkerk: lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg  

Daarnaast:  

 Wnd. directeur Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW  
 Voorzitter Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO)  
 Lid Bestuur Toeristisch Overleg Brabant (TOP)  
 Lid Raad van Advies Bestuursacademie Nederland  
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Sandra Franken: lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg  

Daarnaast:  

 Directeur Ackordera  
 Lid Klachtencommissie GGZ Rivierduinen  

Wil Houtzager: lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg  

Daarnaast:  

 Partner NextHRM  
 Partner Moribus Solutions  
 Lid Raad van Toezicht Stichting VO De Vechtstreek  
 Bestuurslid The Hunger Project België  
 Gastdocent Strategisch HRM bij de Radboud Universiteit  

Ruud Muffels: lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg  

Daarnaast: 

 Director ReflecT  
 Guest Professor in Social Security Economics University of Leuven  
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3. Organogram Onderwijsgroep Tilburg 
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