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2020: een bijzonder en leerzaam jaar
Een koersplan geeft richting, een curriculum kaders en
een schooljaar ritme. Het afgelopen jaar verliep echter
niet volgens de gebaande paden.
Het jaar 2020 was een jaar waarin de samenleving een
grote uitdaging voor haar kiezen kreeg in de vorm van
de coronapandemie. Om deze pandemie te kunnen
bestrijden, trof de overheid tal van maatregelen, met een
enorme impact voor iedereen.
Ook het onderwijs werd hard getroffen, waarbij het
beroepsonderwijs dubbel geraakt werd. Enerzijds
vanuit de onderwijskundige kant en anderzijds vanuit
de beroepsmatige kant. Elke opleiding/sector kende
daarbij haar eigen beperkingen, mogelijkheden en
onmogelijkheden. Afhankelijk van de sector waren stages
wel, nauwelijks of niet mogelijk. Hetzelfde gold voor de
praktijklessen.

Naast het zorgen voor een veilige en gezonde werk- en
leeromgeving ten tijde van deze pandemie, hebben we
er alles aan gedaan om goed, eigentijds en uitdagend
onderwijs te blijven bieden. Dat blijft voor ons immers het
belangrijkste uitgangspunt.
Het afgelopen jaar stond voor ROC Rivor ook in het teken
van ontschotting en uniformering; een transitie waarmee
we ons intern versterken en extern duidelijker kunnen
presenteren. De onderwijsinspectie is meegenomen in
deze transitie en is er positief over. De continuïteit en
de kwaliteit van het onderwijs bij ROC Rivor worden zo
duurzaam geborgd.
Als we terugkijken op het afgelopen jaar kunnen we
concluderen dat de uitdagingen groot waren en de
geleverde inzet door alle betrokkenen bewonderenswaardig te noemen is. Voor deze betrokkenheid en
bevlogenheid willen we iedereen bedanken, want
hierdoor hebben we ondanks alles ook het afgelopen jaar
weer kwalitatief goed beroepsonderwijs geleverd.
Tiel, juni 2021
Mevrouw dr. mr. N.C. Streep, voorzitter Raad van Toezicht
De heer drs. T.L. Vloet MMO, voorzitter College van
Bestuur

Heeft u vragen of opmerkingen over ons
bestuursverslag? Laat het ons dan weten, wij horen het
graag! Mail naar cvb@rocrivor.nl.
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Missie en visie
ROC Rivor is een ontmoetingsplaats waar studenten,
medewerkers, ondernemers en andere partijen denken in
kansen. We zijn een kleinschalig roc met veel persoonlijke
aandacht en begeleiding. We geloven dat iedereen
ergens goed in is. En wat dat is, gaan we samen
ontdekken. Niet voor niets is onze slogan: aandacht voor
jouw ambitie!
Missie
De missie van ROC Rivor is onze deelnemers toerusten
op een volwaardige toekomst in onze maatschappij.
We verzorgen een breed scala aan opleidingen,
cursussen, trainingen en leerervaringen voor
jongeren en volwassenen om hen een volwaardige
toekomst te bieden. Daarop baseren we ons werk,
ons onderwijsconcept, onze onderwijslogistiek, onze
bedrijfsvoering, onze samenwerking met klanten en
partners in de regio, en onze strategische doelstellingen.
Visie
De visie van ROC Rivor is persoonlijke aandacht voor
iedereen die wil leren.
Met onze betrokkenheid bieden we jongeren en
volwassenen een veilige, ondernemende omgeving die
recht doet aan hun wendbaarheid, competenties en
vaardigheden. Zo begeleiden wij hen optimaal naar hun
beroepsbekwaamheid.
We zorgen ervoor dat initiële studenten, inburgeraars,
werkenden en werkzoekenden een voor hen passende
leer- en werkomgeving aangeboden krijgen waarin ze
succesvol worden geleid en begeleid naar een plaats in
de huidige en toekomstige maatschappij.
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Inhoudsopgave

Juridische structuur
De rechtspersoon Stichting Regionaal
Opleidingen Centrum Rivor, gevestigd te Tiel, is
opgericht op 21 april 1993 in het kader van de
ROC-vorming. De ROC-licentie is afgegeven door
het Ministerie van OCW op 11 maart 1996. De
laatste statutenwijziging dateert van 16 juli 2013.
Aan de Stichting ROC Rivor (100% aandeelhouder)
is verbonden ROC Holding B.V. waaraan weer zijn
verbonden de B.V.’s SAROC RBO B.V. en SAROC
B.V. De B.V.’s vormen samen met de Stichting een
fiscale eenheid voor de btw.

Leeswijzer
Het bestuursverslag van ROC Rivor bestaat uit
vier hoofdstukken. In hoofdstuk 1 komen het
College van Bestuur, de Ondernemingsraad,
de Studentenraad en de Raad van Toezicht aan
het woord. Hoofdstuk 2 is het beleidsverslag
over 2020 en in hoofdstuk 3 leest u het sociaal
jaarverslag. De financiële verantwoording vindt u in
hoofdstuk 4. Als bijlagen zijn toegevoegd:
een totaaloverzicht van het opleidingsaanbod,
een overzicht van de leden Raad van Toezicht,
het College van Bestuur, de Ondernemingsraad
en de Studentenraad, een cijferoverzicht m.b.t.
studentenaantallen, de Kwaliteitsagenda en een
lijst van afkortingen.
• Een klik op een regel in de inhoudsopgave
brengt u naar de betreffende pagina.
• Een klik op de regel bovenin brengt u terug naar
deze inhoudsopgave.
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1.1

COLLEGE VAN BESTUUR
Vertrouwen in en bouwen op je kwaliteiten
In het vorige jaarverslag schreven we: “Die snel
veranderende maatschappij vraagt om eigentijds
en vernieuwend onderwijs. ROC Rivor is als kleine
mbo-instelling als geen ander in staat om adequaat
te reageren op veranderingen. Zo zijn we in 2019
bezig geweest om onder andere modulair onderwijs,
e-learning en social learning verder in te richten.” Juist
deze kwaliteiten en de reeds in gang gezette innovaties,
hebben ROC Rivor het afgelopen jaar tijdens de
pandemie een passende uitkomst geboden.
Want in het voorjaar van 2020, bij het ontstaan van
de pandemie, moesten we met elkaar (studenten,
personeel en organisaties) zoeken naar hoe we
het onderwijs binnen de mogelijkheden maximaal
uit konden voeren. Door de korte interne lijnen, de
grote flexibiliteit van de organisatie, de nabijheid
tot studenten, de warme steun van bedrijven en de
enorme inzet van het personeel, zijn we geslaagd in het
vinden van oplossingen. Praktijklessen, examinering
en begeleiding van studenten kregen voorrang en
gingen zoveel als mogelijk fysiek door. De algemene
en theoretische vakken werden grotendeels digitaal
verzorgd. Een sprekend voorbeeld waar een klein roc
groot in kan zijn, is dat we te allen tijde elke student
letterlijk en figuurlijk in beeld hadden, dankzij en
ondanks de digitalisering van het onderwijs. Studenten
werden persoonlijk gebeld, thuis bezocht of op school
ontvangen om het contact met hen te behouden,
betrokken te krijgen en te begeleiden in het leerproces.
De financiële situatie van ROC Rivor maakt dat we
waakzaam moeten zijn. Vanwege de specifieke
kenmerken van regio Rivierenland, de ten opzichte

van andere roc’s onderscheiden studentpopulatie en de
beperkte financiële armslag, zullen we nog efficiënter
en effectiever met onze middelen moeten omgaan.
Daarnaast hebben we aan partijen – de mbo-raad en het
ministerie – voorstellen gedaan voor een voor ROC Rivor
meer passende bekostigingssystematiek.
In de kwaliteitsagenda, die rekening houdt met lokale
en regionale behoeften en ambities, is vastgelegd hoe
we de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs
willen verbeteren, regionale groei willen realiseren
en maatschappelijke vraagstukken helpen op te
lossen. Met de regio zijn we hierover in gesprek. De
Onderwijsinspectie is tijdens het vierjaarlijkse onderzoek
meegenomen in de transitie die we als ROC Rivor
ingezet hebben, waarbij de eerste positieve effecten van
ontschotting en uniformering al zichtbaar worden. De
transitie vraagt aanpassingsvermogen en veranderen kost
(extra) energie. Processen en procedures die jarenlang

vanzelfsprekend waren, worden besproken en waar nodig
aangepast in het algemeen belang van de organisatie.
Een goed voorbeeld is de transitie van meerdere
examencommissies naar één centrale commissie, die
voor meer eenduidigheid, objectiviteit, professionaliteit en
kwaliteit zorgt.
Deze ingeslagen koers wordt gesteund door het
personeel en zal ook zeker terugkomen in het nieuwe
koersplan 2022-2025, dat we het komende jaar met
elkaar vorm gaan geven. Het jaar 2020 heeft ons eens te
meer laten beseffen waar we als klein roc groot in zijn en
wat onze specifieke kwaliteiten zijn. Dit, gecombineerd
met het feit dat het onderwijs na corona anders zal zijn
dan daarvoor, zal leiden tot een inspirerend koersproces
en aantrekkelijk koersplan. Een nieuw koersplan dat
richting geeft aan een toekomst van en met vertrouwen.
Drs. T.L. (Stan) Vloet MMO
Voorzitter College van Bestuur
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1.2

ONDERNEMINGSRAAD
De Ondernemingsraad (OR) wil bijdragen aan het
bestendigen van een gezonde en maatschappelijk
betrokken onderwijsorganisatie. We gaan uit van
kwalitatief modern beroepsonderwijs, georganiseerd
en verzorgd door deskundige, betrokken en tevreden
medewerkers. De OR is gericht op algemene belangenbehartiging en doet per definitie niet aan individuele
belangenbehartiging.
Instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting
Al in het voorjaar van 2020 heeft het College van Bestuur
(CvB) de Kaderbrief aan de OR voorgelegd. De OR heeft,
samen met de Studentenraad (SR), instemmingsrecht op de
hoofdlijnen van de begroting. Meerdere vooroverleggen
met het CvB en de SR hebben ervoor gezorgd dat dit
proces goed is verlopen.
Het CvB heeft van de OR de geactualiseerde input voor
de Kaderbrief ontvangen. Deze tekst is in de Kaderbrief
opgenomen. Dit was conform de afspraak die gemaakt is
tijdens de formele overlegvergadering van het CvB en de
OR over de Kaderbrief 2021.
Kernpunt van onderwijskwaliteit blijft voor de OR dat
blijvend erkend wordt dat de kwaliteit van het onderwijs
wordt bepaald door goed opgeleide en vakbekwame
docenten. Het is hierbij nog steeds essentieel dat de teams
zeggenschap hebben en de ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen en te kiezen voor passende vernieuwingen.
Een wezenlijk onderdeel van de kwaliteitscultuur is dat er
geen lessen uitvallen. In geval van ziekte van docenten,
instructeurs en andere begeleiders moet er voor adequate
vervanging worden gezorgd door structurele inzet van de
juiste middelen op de juiste plek.

Tijdens het begrotingsproces van 2021 werd er ook
gekeken naar de prognose van 2020. Een aantal
ontwikkelingen, dat op basis van eerder beschikbare
informatie onvoorzien was, resulteerde in een tekort in
de exploitatie van 2020. De reserves van ROC Rivor zijn
in staat om dit tekort op te vangen, maar het is wel een
signaal dat deze tekorten teruggedrongen moeten worden.
De OR heeft met het CvB afgesproken actief betrokken
te worden bij dit proces. De OR ontvangt met regelmaat
updates over de financiële stand van zaken en heeft
hierbij aangegeven zich ernstig zorgen te maken over de
financiële toekomst van ROC Rivor.
De OR blijft erop aandringen dat het terugbrengen
van deze tekorten niet ten koste mag gaan van de
bovengenoemde aandachtspunten, met daarbij oog voor
de continuïteit van de organisatie.
Samenwerking met andere (mbo-)scholen en partners
in de regio
Tweemaal per jaar overlegt de OR met collega-OR’s
van andere roc’s in de regio om elkaar te informeren
en kennis en ervaringen uit te wisselen. Door de
coronapandemie hebben deze overleggen echter niet
plaatsgevonden. Wel is er regelmatig contact geweest via
de mail. Belangrijke thema’s die onder andere aan bod
kwamen, waren de maatregelen omtrent het coronavirus,
reiskosten- en thuiswerkvergoeding, het werkdrukplan en
de ontwikkelingen met betrekking tot de functiemix.

Boven: Roel Janson, Suzanne
Frederiks, Charlotte Beijer
Links: Eline Boekestijn
Onder: Yvonne Jägers, Marcella
Corsten, Joke Broekhuizen
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Werkdrukplan
De onderwijsbonden en de werkgevers in het mbo
spraken in de cao af dat roc’s en vakinstellingen aandacht
moeten besteden aan de hoge werkdruk. Voor de
zomer van 2019 moest er op elke mbo-instelling een
werkdrukplan liggen met afspraken om de werkdruk te
verlagen. Dat werkdrukplan moest de instemming van de
OR hebben. Er vond tijdens dit proces daarom regelmatig
overleg plaats tussen de OR en het hoofd P&O. Dit leidde
ertoe dat de OR instemde met het werkdrukplan.
Naar aanleiding van het opgestelde werkdrukplan is er
onder leiding van het hoofd P&O in 2020 gestart met een
klankbordgroep werkdrukplan. Deze klankbordgroep
heeft zicht op de huidige stand van zaken en bekijkt of de
gekozen maatregelen het beoogde effect hebben, met
als doel het werkdrukplan te evalueren en te verbeteren.
De OR neemt deel aan deze overleggen.
Informatie en overleg
De OR vergadert wekelijks en heeft daarnaast maandelijks
overleg met de bestuurder. Er vindt dan een formele
overlegvergadering plaats tussen het CvB en de OR. In
dit overleg komen onderwerpen aan bod die aan de OR
worden voorgelegd en besproken, omdat instemming dan
wel advies van de OR vereist is. Daarnaast worden er - ook
op initiatief van de OR - andere zaken besproken.
Overlegpunten die jaarlijks terugkeren zijn: de Kaderbrief,
de (Meerjaren)begroting en het Meerjarenformatieplan.
Daarnaast hebben we ook aandacht besteed aan de
regelgeving en implementatie van regels met betrekking
tot de coronapandemie.

In 2020 sprak de OR met de Raad van Toezicht (RvT) en
met de SR. Daarnaast is er in 2020 tien keer informeel
overleg gevoerd tussen de voorzitter van het CvB en de
voorzitter van de OR. Twee keer per jaar vindt er overleg
plaats tussen de vakbonden en het CvB, waar de OR als
toehoorder bij aanwezig is. Voorafgaand aan dat overleg
heeft de OR vooroverleg met de afgevaardigden van de
bonden over de onderwerpen die op de agenda staan.

Samenstelling OR:
• De heer R.K. Janson, voorzitter
• Mevrouw drs. C.L.H. Beijer, vicevoorzitter/secretaris
• Mevrouw E.P. Boekestijn
• Mevrouw J.M. Broekhuizen-Holtes
• Mevrouw M. Corsten
• Mevrouw S.W.M. Frederiks-Niessen
• Mevrouw Y.B. Jägers

Onderwerpen
De OR buigt zich over verschillende kwesties. Afgelopen
jaar zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod
gekomen:
• COVID-19-maatregelen;
• Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
• Examenreglement;
• Jaarplanning;
• Nieuwe organisatiestructuur;
• Rookvrije school;
• Instroomcijfers;
• Uniformeringsprojecten;
• Deelname sollicitatiecommissie manager Leven Lang
Ontwikkelen (LLO);
• Thuiswerkbeleid;
• Begroting.

Namens de Ondernemingsraad van ROC Rivor,
de heer R.K. Janson

Deskundigheidsbevordering
De materie waarmee de OR wordt geconfronteerd is
vaak complex. De OR vindt deskundigheidsbevordering door middel van scholing daarom noodzakelijk en
vanzelfsprekend.
Wanneer daar behoefte aan is, maakt de OR gebruik
van het OR-partnerschap van het Christelijk Nationaal
Vakverbond (CNV) om zich van de benodigde expertise
te voorzien. We zijn blij met dit partnerschap en hebben
daarom in januari 2020 besloten het contract te
hernieuwen.
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STUDENTENRAAD
De Studentenraad (SR) is een wettelijk verplicht medezeggenschapsorgaan. Een verandering ten opzichte van
2019 is dat de SR via de opleidingsdirecteuren met
de opleidingscoördinatoren heeft geregeld dat er
klassenvertegenwoordigers zijn benoemd. De SR heeft
vervolgens gesprekken gevoerd met deze klassenvertegenwoordigers. Na deze overleggen zijn een
aantal nieuwe leden voor de SR benoemd, waardoor
in 2020 bijna alle academies – met uitzondering van
entreeopleidingen - vertegenwoordigd waren in de SR.
Daar zijn we blij mee, want we vinden het belangrijk dat
de SR een goede afspiegeling van ROC Rivor is.
Vergaderingen van de Studentenraad
De SR vergaderde in 2020 zeven keer. Deze
vergaderingen waren openbaar en werden genotuleerd.
Overleg
De SR heeft twee keer overleg gevoerd met de OR over
de Kaderbrief, de begroting en algemene schoolzaken.
Ook heeft de SR twee keer gesproken met het CvB, over
algemene schoolzaken. Drie keer is er digitaal vergaderd.
De overige bijeenkomsten vonden fysiek plaats.
Fysiek overleg blijkt uiteindelijk vruchtbaarder en meer
interactief dan digitaal vergaderen.

Begeleiding
De SR wordt begeleid door een medewerker van ROC
Rivor. In 2020 was dit Marc Loosschilder.
Behandelde onderwerpen
In 2020 zijn in de SR de volgende onderwerpen aan
de orde geweest: herziening van het eigen reglement,
diverse wijzigingen van het examenreglement in verband
met de coronapandemie, gesprekken met het bestuur
over de coronamaatregelen, een instemmend advies
over het noodgedwongen beëindigen van de opleiding
1e Autotechnicus BOL en bespreking van de JOB-monitor
2019/2020 met de klassenvertegenwoordigers.
Gesprek met de klassenvertegenwoordigers
De SR heeft in oktober 2020 gesproken met de klassenvertegenwoordigers. Als kapstok voor de gesprekken
zijn de resultaten uit de JOB-monitor gebruikt. De
belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen, waren
dat digitale lessen overwegend als saai worden ervaren.
Er blijkt een grote behoefte te zijn aan fysieke lessen. De
digitale methoden voor Nederlands, Engels en Rekenen
worden als te algemeen beschouwd en zijn volgens de
klassenvertegenwoordigers niet echt toegerust op het
beroep. Het blijkt dat veel studenten het mbo-onderwijs
ervaren als een voortzetting van het voortgezet onderwijs.
Dat is jammer omdat het mbo nu eenmaal wezenlijk
anders is dan het vo en voor heel veel studenten meer
te bieden heeft. Uit de gesprekken blijkt dat de informatievoorziening over mbo-onderwijs en allerlei andere
zaken aanmerkelijk verbeterd kan worden. De SR ziet
vooral in dat laatste een grotere rol voor de Studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) weggelegd. De SLB’er is voor
studenten vaak het eerste aanspreekpunt. De rol van
de SLB’er zou volgens de SR kunnen veranderen naar
die van klantmanager. De uitkomsten uit de JOB-monitor
en het gesprek met de klassenvertegenwoordigers zijn
besproken met het bestuur en de directie. Het is nu zaak
verbeteringen door te voeren.

Begroting 2021
De SR heeft gezien dat het CvB stappen heeft gemaakt
om het begrotingstekort te dichten. Helaas gooide de
coronapandemie roet in het eten, waardoor bijvoorbeeld
bij het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) minder studenten werden ingeschreven
en minder opdrachten door het contractonderwijs
konden worden uitgevoerd. Als deze incidenten buiten
beschouwing worden gelaten, blijft het beeld naar voren
komen dat ROC Rivor kwetsbaar is.
Een bijzonder jaar
Wat was 2020 een bijzonder jaar. Voor het eerst werd
een hele samenleving feitelijk stilgelegd. Nog steeds zijn
allerlei maatregelen van kracht. Studenten hebben de SR
verteld vooral behoefte te hebben aan fysiek onderwijs.
“Je leven achter een beeldscherm is helemaal niks!”
De SR dankt het CvB, de OR, de RvT, de directies en de
afdelingen voor de samenwerking.
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Samenstelling van 1 januari tot en met 31 december 2020
Naam
Opleiding
Functie
Anna-Sandra Peelen
MBO Verpleegkundige
Voorzitter
Carlinde Scheele	Pedagogisch Werk
(Onderwijsassistent)
lid
Daan Voncken	Pedagogisch Werk
(Onderwijsassistent)
lid
Aniek Oudshoorn	Pedagogisch Werk
(Onderwijsassistent)
lid
Julian Smits
Voertuigen en mobiele
werktuigen (Technisch
Specialist Personenauto’s) lid
Pieter Kerstiens	Pedagogisch Werk
(Onderwijsassistent)
lid
Annemoon van Binsbergen	Pedagogisch Werk
(Gespecialiseerd
pedagogisch medewerker) lid

Lid vanaf
1-9-2019
1-9-2020
1-11-2020
1-11-2020

1-11-2020
1-2-2021

1-2-2021

Achterste rij, vlnr:
Julian Smits, Daan Voncken, Pieter Kerstiens en Marc Loosschilder, adviseur van de SR
Voorste rij, vlnr:
Aniek Oudshoorn, Carlinde Scheele, Anna-Sandra Peelen
Niet op foto: Annemoon van Binsbergen
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RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht
op het beleid van het CvB en de uitvoering daarvan,
alsmede op een zo doelmatig mogelijk aanwending van
financiële middelen. Uitgangspunt bij dit toezicht vormen
de maatschappelijke doelstellingen van ROC Rivor en
de onderwijsdoelen die daarmee verbonden zijn. De RvT
sluit daarmee aan bij de ‘Branchecode goed bestuur in
het mbo’ en de lidmaatschapseisen die hierin vastgelegd
zijn.
De RvT toetst in het bijzonder of de statuten, de daarmee
verbonden reglementen, de wettelijke verplichtingen en
de branchecode worden nageleefd. Ook voor 2020 heeft
de Raad kunnen constateren dat ROC Rivor aan alle in de
branchecode gestelde lidmaatschapseisen voldoet.
Visie op toezicht en op te stellen toezichtkader
Zoals in het vorige jaarverslag al werd aangegeven,
heeft de RvT nadrukkelijk gewacht met het opstellen van
een toezichtkader en -visie tot na het aantreden van de
nieuwe bestuurder. Inmiddels is dit document in concept
gereed en wacht het op vaststelling. In deze visie/dit
kader geeft de RvT aan hoe hij integraal, proactief en
onafhankelijk toezicht wil houden. Eenmaal per jaar
zal de RvT zijn handelen in een separate bijeenkomst
toetsen aan de uitgangspunten, waarden en werkwijzen
zoals deze zijn neergelegd in genoemd document.
In het bestuursverslag over 2021 zal voor de eerste
maal verslag worden gedaan op basis van dit nieuwe
document.

Uitgangspunten voor het handelen en de bevoegdheden
van de RvT waren in 2020:
• de statuten;
• het reglement RvT;
• het reglement Commissie Onderwijs en Kwaliteit;
• het reglement Auditcommissie;
• het Remuneratiereglement;
• de Integriteitscode;
• de Branchecode goed bestuur.
In dit jaarverslag gaat de RvT in op de gebieden die onder
zijn verantwoordelijkheid vallen. Dat zijn onder meer:
• het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting
voor het volgende kalenderjaar;
• het toezicht op het strategisch meerjarenplan;
• het toezicht op het naleven van de verplichtingen en de
omgang met de branchecode;
• de werkgeversrol;
• de klankbordfunctie;
• de regeling van besturing;
• het beloningsbeleid.
Contact met de organisatie
Als iets weer duidelijk is geworden in het afgelopen
(corona)jaar, dan is het wel hoe belangrijk korte lijnen zijn
tussen de RvT en de organisatie. Tegenvallende cijfers in
2019 maakten harde ingrepen noodzakelijk en voor de
RvT was het belangrijk om te weten hoe deze ingrepen in
de organisatie landden. Gesprekken met de academiedirecteuren en de OR alsook met de staf boden veel inzicht
en voorzagen de RvT van de nodige extra informatie.
Hoewel de bijeenkomsten het grootste deel van het jaar
online plaatsvonden, deed dat niets af aan de intensiteit
ervan. De interactie kwam ook digitaal goed tot stand
en iedereen stelde zich flexibel op, ook wanneer extra
vergaderen nodig was.

Om met meer focus bij specifieke aandachtspunten
stil te kunnen staan, liet de RvT zich informeren in
diverse commissies, te weten de Auditcommissie en de
Commissie Onderwijs en Kwaliteit. De werkgeversrol
werd tenslotte ingevuld in de Remuneratiecommissie.
In 2020 gaf dit het volgende beeld:
• De RvT vergaderde vijfmaal regulier. Daarnaast was
er een vergadering samen met de OR, en was er één
(strategie-)vergadering samen met het voltallige MT.
• De Auditcommissie kwam driemaal bijeen, waaronder
eenmaal in aanwezigheid van de accountant;
• De commissie Onderwijs en Kwaliteit vergaderde
twee keer. De belangrijkste besproken onderwerpen
waren de stand van zaken van verbetertrajecten n.a.v.
het laatste inspectierapport, de bevindingen van de
bezoeken aan vmbo-scholen, de kwaliteitsagenda, het
kwaliteitsnetwerk mbo, het vierjaarlijks onderzoek van
de onderwijsinspectie en de kwaliteitszorgsystematiek.
• De Remuneratiecommissie kwam tweemaal bijeen.
Naast het contact met vertegenwoordigers binnen de
organisatie via de al genoemde bijeenkomsten, is het
voor de RvT ook belangrijk om feeling te houden met het
afnemend veld erbuiten. Hoe wordt datgene wat wordt
besproken en besloten vertaald naar de (onderwijs)
praktijk en wat betekent dat voor de bedrijven en
instellingen waar de studenten stage lopen en aan het
werk gaan?
Helaas bleek het door corona niet mogelijk om de
jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst te houden en was het
door onderbemensing van de SR ook niet mogelijk om
met hen te overleggen. Nu de SR weer op sterkte is zal in
2021 het reguliere overleg worden opgepakt.
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De focus van de RvT lag in 2020 op:
• Het terugdringen van het tekort op de exploitatie.
Zoals in het vorige jaarverslag al werd genoemd, is in
het najaar van 2019 gebleken dat de financiële situatie
van de organisatie ernstig afweek van de verwachting.
Het tekort in de exploitatie bleek veel hoger dan waar
door de RvT rekening mee werd gehouden. De RvT heeft
naar aanleiding van de tegenvallende cijfers zowel in
de Auditcommissie als in de reguliere vergaderingen
indringende gesprekken gevoerd met het CvB om zo snel
mogelijk te komen tot een positieve exploitatiebegroting.
Dat dit (strategische) keuzes van de organisatie vraagt
is duidelijk, maar onontkoombaar. In dat kader is ook
uitgebreid gesproken met het Managementteam (MT).
In de vergaderingen heeft de route om te komen tot
financiële gezondheid van de organisatie steeds de volle
aandacht gekregen.
• Het nader verkennen van samenwerkingsmogelijkheden met het Lingecollege
Ook in 2020 zijn door het CvB gesprekken gevoerd
met vertegenwoordigers van het Lingecollege in Tiel
(vmbo-afdeling) om te kijken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn. In 2020 waren deze speciaal gericht op
het eventuele delen van een (nieuwe) locatie. Samen met
het Lingecollege is nader overleg gevoerd met Gemeente
Tiel over mogelijke locaties en de rol die de gemeente
hierbij kan spelen. De uitkomsten van dit overleg en van
een verricht onderzoek door een extern bureau hebben
ertoe geleid dat is afgezien van mogelijke nieuwbouw
op het voormalig veilingterrein in Tiel en van een nauwe
samenwerking met het Lingecollege.

Met de klok mee: mevrouw drs. ing. H.A. Groenendaal, de heer A.S.M. Deutekom MBA, de heer H.A. Grimmius,
mevrouw dr. mr. N.C. Streep, de heer drs. G.G.H. Coumans.
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De RvT heeft ook gesproken en besluiten genomen over:
• de stand van zaken van de verbetertrajecten naar
aanleiding van het laatste inspectieonderzoek;
• het ziekteverzuim (dat op verzoek van de RvT langdurig
wordt gemonitord en op iedere agenda terugkomt);
• tertaalrapportages;
• de Branchecode goed bestuur in het mbo 2020;
• de coronapandemie en de gevolgen voor ROC Rivor;
• de rapportage interimcontrole PWC;
• het afscheid van één van de academiedirecteuren;
• het definitieve rapport vierjaarlijks onderzoek Inspectie
van het Onderwijs;
• de instroomcijfers;
• het rapport kwartiermaker Leven Lang Ontwikkelen;
• de Kaderbrief 2021.
Werkgeversrol
In 2020 heeft de Remuneratiecommissie tweemaal
gesproken met de voorzitter van het CvB, onder meer
vanwege het grote aantal aandachtspunten waarmee
deze werd geconfronteerd. Zo kreeg hij de primaire
verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het
eerdergenoemde begrotingstekort en het verbeteren
van de informatievoorziening. Daarnaast moesten
er knopen worden doorgehakt op het gebied van
huisvesting en strategische samenwerking en werd hij
geconfronteerd met alle problemen en uitdagingen die de
coronapandemie met zich meebracht.
De RvT oriënteerde zich op en versterkte zijn eigen rol als
werkgever door zich te laten informeren door en deel te
nemen aan landelijke overleggen van het Platform Raden
van Toezicht mbo-instellingen en de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen.

In 2020 heeft de RvT formeel en informeel als
klankbord gefungeerd voor het CvB over onder meer de
bovengenoemde strategische vraagstukken, onderwijs &
arbeidsmarkt, HRM, ﬁnanciën (Kaderbrief), marketing en
PR, en bestuurlijke zaken.
Regeling van de besturing
Het afgelopen jaar hebben zich geen inhoudelijke
wijzigingen voorgedaan in statuten en/of reglementen die
doorwerken in de wijze van besturing van de organisatie.
Beloningsbeleid
In het beleid ten aanzien van beloningen voor CvB en RvT
nemen we relevante wetgeving als uitgangspunt.
Beloning van de bestuurder van ROC Rivor
De bezoldiging van het CvB en de Raad van Toezicht
voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet
Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en
semipublieke organisaties (WNT).
Vergoeding van de Raad van Toezicht
In de wet is vastgelegd dat toezichthouders
respectievelijk 15% (voorzitter) en 10% (leden) van het
salaris van de bestuurder als beloning mogen ontvangen.
Bij de uitvoering van dit onderdeel van de wet heeft de
RvT in 2018 besloten zijn vergoeding in lijn te brengen
met de landelijke benchmark, omdat er sprake is van
toegenomen tijdsinvestering en omdat de vergoeding
meerdere jaren is achtergebleven bij genoemde
benchmark.
De bezoldiging van de RvT en het CvB is terug te vinden
in de jaarrekening op pagina 99.
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2. Beleidsverslag

ROC

rivor

best uursversl ag

2020
1 7

2.1

Strategie en beleid
Slimmer werken

Voorsprong door stevige kernactiviteiten
In onze koers, die in het Koersplan 2018-2021 beschreven
is, hadden we niet kunnen voorzien dat er een pandemie
zou uitbreken, die het onderwijs en de organisatie
daarvan in grote mate zou beïnvloeden. Maar ook nu
heeft elk nadeel zijn voordeel, want juist in deze periode
zijn alle organisaties gedwongen om terug te gaan
naar de basis en te kijken welke positie zij in de regio/
markt innemen. In ons geval is dat het verzorgen van
kwalitatief goed beroepsonderwijs. De slogan van het
Koersplan ‘Samen op Weg’ bleef ook ten tijde van de
pandemie sterk overeind. Als organisatie die middelbaar
beroepsonderwijs aanbiedt, staan we midden in de
opleidingskolom en als regionaal opleidingscentrum
staan we midden in de regio.
ROC Rivor is zich het afgelopen jaar op de volgende
kernactiviteiten blijven focussen:
• Krachtig onderwijsconcept: zoals in paragraaf 1.1
aangegeven zorgde het karakter van ROC Rivor
(persoonlijk, informeel en nabij) ervoor dat we ondanks
corona goed in contact bleven met onze studenten.
Daarnaast leidde ons specifieke onderwijsconcept
(modulair, flexibel en innovatief) ertoe dat we continu,
zoveel als toegestaan, fysiek onderwijs konden
blijven verzorgen, waarbij het zwaartepunt lag op
praktijklessen, coaching, examenstudenten en het
ondersteunen van kwetsbare jongeren.

• Verbinding met de regio: in een periode dat verbinding
cruciaal was, werd zichtbaar wat de reeds bestaande
verbindingen waard waren. Juist in deze periode
ervoeren we als ROC Rivor hoe stevig en waardevol
onze verbinding met de ondernemingen, organisaties
en omgeving Rivierenland is en wat ons betreft altijd
zal zijn. Daar waar door corona een gebrek aan
stageplaatsen was, werden in samenwerking met deze
ondernemingen en organisaties vervangende praktijkopdrachten en -simulaties ontwikkeld om de studenten
betrokken te houden bij hun beroepssector.
• Leven Lang Ontwikkelen: in 2020 richtte ROC Rivor,
vooruitlopend op de marktontwikkelingen, een
eigen academie Leven Lang Ontwikkelen op. Deze
voorsprong in denken en doen, leverde ook in 2020
de nodige opleidingstrajecten op voor onze volwassen
deelnemers en zal in de bij- en omscholing van
coronawerklozen een belangrijke rol gaan vervullen.
Gezamenlijke kwaliteitsstandaarden
Vanaf de eerste maand in 2020, nog voor het begin van
de corona-uitbraak in Nederland, heeft ROC Rivor een
omslag in gang gezet naar ontschotting en uniformiteit.
Door de schotten tussen de opleidingen en afdelingen
weg te halen, ontstaat er één lerende organisatie, waar
we van en met elkaar kunnen leren. De best passende
processen en procedures worden leidend gemaakt
voor de gehele organisatie, waardoor we effectiever en
efficiënter kunnen werken. Door uniforme kwaliteitseisen
te stellen aan studenten (bijvoorbeeld allemaal hetzelfde
loopbaanportfolio), die gebaseerd zijn op wet- en
regelgeving, alsmede op wensen van docenten en/
of studenten, hebben we een kwaliteitsverhoging
gerealiseerd. Door slimmer te werken, kunnen we meer
kwaliteit bieden in dezelfde tijd of dezelfde kwaliteit in
minder tijd. In beide gevallen komt dit ten goede aan het
onderwijs (de student), waarbij we niet voorbijgaan aan
de organisatie (de medewerker). We willen tenslotte ook
een goede en aantrekkelijke werkgever blijven.

Ontschotting en uniformering zijn de twee centrale pijlers
waarlangs we de komende jaren een kwaliteitsslag gaan
maken. Intern geven deze pijlers richting. Extern (onder
andere bij de onderwijsinspectie) geven ze vertrouwen.
Hiertoe zijn projectgroepen samengesteld met
afvaardiging vanuit alle geledingen van de organisatie.
Dit om te zorgen dat de uiteindelijke werkwijze per
onderwerp ook realistisch en haalbaar is, rekening
houdend met de fase waarin elke opleidingen en/of
afdeling zich bevindt.
Deze uniformeringsgroepen zijn samengesteld op de
volgende onderwerpen:
• Examinering: om een hogere kwaliteit en meer
objectiviteit te realiseren werkt ROC Rivor vanaf januari
2021 met een centrale examencommissie. Deze
vervangt de examencommissies per academie. Door
concentratie van examenwerkzaamheden met een
gezonde afstand tot het onderwijs, is de verwachting
dat de centrale examencommissie haar taken op het
gebied van de borging van de kwaliteit van examinering
beter kan uitvoeren. Dit komt met name door de
bundeling van expertise, het hanteren van dezelfde
procedures en kwaliteitskaders, het hebben van
roc-brede kwaliteitsdoelen voor examinering binnen
de gehele school en een duidelijke communicatielijn
tussen enerzijds de examencommissie en anderzijds de
onderwijsteams, het examenbureau en het CvB.
• Beroepspraktijkvorming: om meer inzicht en overzicht
te creëren op het BPV-vlak, is deze projectgroep
enerzijds bezig met het realiseren van één BPV-bureau
en anderzijds het implementeren van één BPV-module
in het studentvolgsysteem. Alle stages en contacten
van en met bedrijven worden uniform en centraal
geregistreerd. Dit zal een positief gevolg hebben op
de matching van leerdoelen van de student en de
stagemogelijkheden bij organisaties. Het (nog op te
richten) BPV-bureau zal in nauwe verbinding staan
met het secretariaat van Leven Lang Ontwikkelen om
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vragen en opdrachten vanuit het bedrijfsleven optimaal
te kunnen beantwoorden.
• Taal en rekenen: om flexibeler te kunnen zijn in het
onderwijs (lessen combineren en/of inzetbaarheid
van docenten vergroten) is gekozen voor meer
uniformiteit betreffende taal- en rekenonderwijs. Om
de kwaliteit van de examinering van de generieke talen
(Nederlands en Engels) te vergroten, examineren de
mbo-opleidingen met ingang van schooljaar 2020-2021
allemaal met hetzelfde ingekochte exameninstrumentarium. Dit gekozen exameninstrumentarium
examineert de generieke taaleisen met een duidelijke
beroepsgerichte inkleuring. Dit verhoogt de motivatie
van de student. Doordat alle examinatoren dezelfde
beoordelingssystematiek gebruiken, wordt de
betrouwbaarheid van de examinering vergroot.
• Burgerschap: het doel van ontschotting en
uniformering bij Burgerschap is het beschrijven
van een roc-brede inspanningsverplichting, een
uniform vrijstellingenbeleid binnen het ROC en het
werken met dezelfde methodiek tijdens de lessen
en het afsluitende portfolio. Door het vastleggen
van de manier van werken, wordt geborgd dat alle
opleidingen Burgerschap van goede kwaliteit zijn
en de uniformering heeft een positief effect op de
doorstroommogelijkheden van de student van de ene
naar de andere opleiding.

• LOB: loopbaanoriëntatie en -begeleiding is al sinds
2018 een speerpunt bij ROC Rivor. De scope van
het project beslaat het hele proces van de intake
tot het alumnibeleid. In 2020 is het intakeproces
geoptimaliseerd. Daarnaast is de rolbeschrijving van
de SLB’er geactualiseerd. Alle SLB’ers worden op
gelijke wijze gefaciliteerd voor hun SLB-taken. De
zicht- en schrijfrechten in het studentvolgsysteem
zijn aangepast, waardoor SLB’ers en medewerkers
van het loopbaancentrum beter met elkaar kunnen
samenwerken, in het belang van een goede
begeleiding van de student. Er is vanuit het project
een netwerk ontstaan van SLB’ers die van elkaar leren
en samen de kwaliteit van de loopbaanoriëntatie en
-begeleiding binnen elk opleidingsteam op de agenda
houden.
• Onderwijslogistiek: dit is het meest complexe uniformeringsproject, omdat het veelomvattend is. Het omvat
namelijk het hele onderwijsproces van intakegesprek
tot diplomering. Door uniformering kan de onderwijslogistiek meer gestandaardiseerd en geautomatiseerd
worden. Deze kwaliteitsslag heeft als doel dat er een
betere en tijdigere informatievoorziening ontstaat,
zowel intern als extern. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
roostering, aan- en afwezigheid en cijferoverzichten.
Ondanks het bijzondere jaar waarin veel niet kon en
mocht, heeft bovenstaand beleid richting gegeven
in een onzekere periode. Overstijgend aan deze
projectgroepen, hebben we continu aandacht gegeven
aan het beperken van (leer)achterstanden van studenten
als gevolg van de coronamaatregelen. Dankzij de eerder
genoemde kwaliteiten en kenmerken van ROC Rivor,
hebben we, gesteund door de corona-ondersteunings- en
inhaalprogramma’s, ook in 2020 goed onderwijs geboden
aan onze studenten.

2.2

Onderwijs
In 2020 is met het vertrek van de directeur
Academie Ondernemerschap en Dienstverlening een
verandering tot stand gebracht in de aansturing van
drie mbo-academies. De academies Zorg en Welzijn,
Startacademie en Ondernemerschap en Dienstverlening,
vallen sinds de start van het schooljaar 2020-2021 onder
één directeur. In de aansturing zijn de coördinatoren bij
elkaar gekomen om tot een coördinatieteam te groeien,
alsmede de secretariaten. Medio december 2020 is
gestart met de implementatie van eenduidig en uniform
sturen en faciliteren binnen de eerder genoemde
academies.

2.2.1

Startacademie
In het afgelopen jaar heeft de Startacademie meer vorm
gekregen. Vanuit de opbouwende tekenfase zijn we in
een volgende fase gekomen, hierbij zijn de volgende
resultaten behaald.
Organisatie
Team mbo 1 en team mbo 2 (samen de Startacademie)
zijn verder geïntegreerd met aansturing vanuit één
coördinator.
De centrale aandachtsgebieden zoals onderwijsontwikkeling, beroepspraktijkvorming (BPV), kwaliteitszorg,
regie op examinering en onderwijslogistiek, worden
gedragen door experts vanuit de teams. Hiermee
bouwt Startacademie verder aan een netwerkorganisatiestructuur die de komende jaren nog aandacht en
verdere uitwerking verdient.
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Samenwerking stakeholders
De Startacademie is gebouwd op de samenwerking
met regionale partners. In het project CircuLEREN komt
dit maximaal tot uiting.
De academie maakt gebruikt van vaste partners om
onderwijskwaliteit mee af te stemmen en te toetsen,
alsmede de leerplekken in de praktijk te benutten en
optimaliseren.
Binnen de Startacademie is leren in de praktijk een
centraal uitgangspunt. Onderwijs en praktijk vloeien
dan ook veelvuldig samen waarbij steeds sprake van
gezamenlijke begeleiding is.. Een goed voorbeeld
hiervan is het aantal groeiende leerwerkplekken en de
daarbij horende praktijkcoaches.

Onderwijskwaliteit
We zijn inmiddels ver met de implementatiefase van
de doorlopende leerlijnen binnen de Startacademie.
Hier onderscheiden we vier varianten: ISK 18- en 18+
naar Entree, PRO naar Entree, Entree naar MBO2, vmbo
basis naar MBO2. De doorstroomkwaliteit is hierdoor
geoptimaliseerd.
Tevens heeft het breed opleiden meer vorm gekregen
door vanuit bestaande crebo’s de gemeenschappelijke
modules aan te scherpen. Dit proces loopt parallel
aan het landelijke proces rondom de opkomst van een
sectordoorsnijdend MBO2 Dienstverlenend dossier.
De Startacademie is bij deze landelijke ontwikkelingen
nauw betrokken en geeft vanuit de voorbeelden
van ROC Rivor mede vorm aan een nieuw landelijk
duurzaam MBO2 dossier.

Met deze ontwikkelingen dragen we bij aan de doelen
vanuit de ROC-brede kwaliteitsagenda, waaraan ook
het project CircuLEREN gekoppeld is.
Binnen ROC Rivor betrekken we inmiddels ook de
opleiding Beveiliging binnen de Startacademie.
Hiermee verrijken we het team met expertise, de
studenten met doorstroommogelijkheden en kan
de opleiding Beveiliging op kwetsbare thema’s als
examinering en kwaliteitsborging gebruik maken van
de expertise van het team MBO2. De didactische en
pedagogische vaardigheden van de teams worden
hiermee versterkt en de onderwijskwaliteit wordt weer
een stap verbeterd.

RIF CircuLEREN in combinatie met Perspectief op
Werk en Match voor morgen
Het project CircuLEREN, een publiek-privaat gefinancierd
initiatief, is de extra schil om de Startacademie waardoor
we een aantal initiatieven samen met onze regionale
partners een vliegende start kunnen geven. We
verduurzamen subthema’s binnen de Startacademie:
de doorlopende leerlijnen en de verzilvering van de
verbreding binnen MBO2, alsmede de (ver)nieuw(de)
vormen van begeleiding.
Naast het diploma gekoppeld aan het gekozen crebo
verzilveren de studenten diverse extra werkprocessen,
dit borgen we middels een addendum. Het project
CircuLEREN maakt mogelijk dat we in de toekomst dit
addendum kunnen omzetten in erkende certificaten en
keuzedelen.
De leerwerkplekken zijn binnen het project uitgebreid
met nieuwe partners uit de regio. Naast de grondleggers
Van der Valk, Zorgcentrum de Betuwe en ziekenhuis
Rivierenland, nemen nu onder andere ook Sport Plaza en
Rivor Werkt! deel.
Op deze leerwerkplekken is de begeleiding ‘logoloos’.
In het afgelopen jaar is er een pool van praktijkcoaches
gestart om onze studenten aan te sturen. Deze collega’s
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komen uit alle organisaties en werken met elkaar naar
hetzelfde doel; studenten en startende werknemers
ondersteunen naar werk, vervolgopleiding of van werk
naar werk.
We combineren hierbij de doelen van ‘Perspectief op
werk’ vanuit de provincie.
De professionalisering van de mensen binnen deze pool
verloopt vanuit het project CircuLEREN in combinatie met
de Startacademie.
Match voor morgen is een experiment waarbij we
studenten via LOB gekoppeld hebben aan werkgevers
voordat ze uitstromen naar de arbeidsmarkt. Hierbij
bewegen startende beroepsbeoefenaars en werkgevers
zich op een online platform van matching. Door de komst
van corona is dit experiment niet optimaal benut, we
bouwen hierop voort.
Bovenstaande laat zien dat we diverse subsidies met
separate doelen combineren en koppelen aan de
hoofddoelen van de Startacademie, zodat we de juiste
stappen zetten: aansprekend, praktijkgericht onderwijs
waarbij studenten duurzaam en flexibel worden opgeleid
voor een continu veranderende arbeidsmarkt. Verbreding,
maatwerk en verandering zijn bij ons kernbegrippen, net
als begeleiding op maat, met aandacht voor de talenten
van het individu in plaats van het systeem.
Studenten mbo, absolute aantallen per
opleidingscluster
2020
Startacademie
Start Entree
160
Start MBO2
238
Totaal
398

2019

2018

120
221
341

101
204
305

2.2.2

Academie voor Ambacht en
Technologie
De opleidingen van de Academie voor Ambacht en
Technologie (A&T) zijn onderverdeeld in Bouw en infra,
Afbouw, Hout en onderhoud, Techniek en procesindustrie
en Mobiliteit en voertuigen. Studenten volgen binnen
deze clusters gespecialiseerde opleidingen, zoals
Timmerman, Schilder, Allround lasser, Monteur
elektrotechnische systemen of Technisch specialist
personenauto’s.

Ontwikkelingen 2020
Onderwijskwaliteit
In 2020 is hard gewerkt aan de verbetering van het
didactisch handelen van het docententeam. Binnen de
academie wordt de student in staat gesteld tot ‘leren
en ontwikkelen’. Het docententeam is steeds beter
in staat om de didactische aanpak af te stemmen op
de behoeften van de studenten door maatwerk en
differentiatie te leveren.
De opleiding Eerste autotechnicus blijft achter in deze
verbeterslag. De inspectie beoordeelde deze opleiding in
2020 als zeer zwak. De lessen waren van onvoldoende
kwaliteit en te weinig studenten verlieten de opleiding
met een diploma op zak.
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Om zaken gericht bij te stellen en om de kwaliteit van het
onderwijs te verhogen, zullen de onderwijsteams van A&T
in 2021 nader inzichtelijk maken wat goed gaat en wat
beter moet binnen de opleidingen.
Samenwerking bedrijfsleven
Op de locatie Geldermalsen werkt ROC Rivor
onder één dak samen met de opleidingsbedrijven
Schildersvakopleiding Geldermalsen, Bouwmensen
Rivierenland en Installatiewerk Midden. Deze partijen,
die samen opereren onder de naam Opleidingscentrum
Rivierengebied (OCR), versterken elkaar zodat de
kwaliteit van onderwijs en leeromgeving toeneemt.
Binnen alle technische opleidingsdomeinen zijn inmiddels
kenniskringen actief.
Voor de opleiding Smart Technology is een groep van
bedrijven actief in een zogenaamde OAC (Onderwijs
Advies Commissie). In het kader van de energietransitie
is in 2020 verder gewerkt aan de realisatie van een
Smart Technology Experience Centre (S-TEC) aan de
Teisterbantlaan in Tiel. Wanneer de plannen doorgaan,
komt op deze plek alles op het gebied van duurzaam
bouwen en installeren samen.
Samenwerking voortgezet onderwijs
In 2020 is onder de noemer van TechExplore24 de
samenwerking met de vo-scholen verder verduurzaamd.
De opbrengst van de afgeronde RIF Techexpress,
werd in 2020 doorontwikkeld. Op het gebied van
beroepen- en opleidingsoriëntatie hebben in 2020 nog
meer ‘techniekvreemde’ leerlingen van het voortgezet
onderwijs zo kennis gemaakt met techniek.

2.2.3

Studenten, absolute aantallen per Opleidingscluster
Sector / Domein
2020
Academie voor Ambacht en Technologie
Techniek Afbouw, hout en
45
onderhoud
Techniek Bouw en
122
afwerkingstechniek
Techniek E&W
138
Techniek Mechatronica en
35
Engineering
Techniek Metaal
98
Techniek Motorvoertuigen
108
Techniek Schilderen
45
Totaal
591

2019

2018

109

1*

118

116

127

124

37

37

114
105
36
646

100
103
35
516

* Bovenstaande cijfers hebben als teldatum 1 oktober. Op dat
moment was er voor dit opleidingscluster 1 inschrijving. Na
deze teldatum zijn er nog meerdere inschrijvingen
bijgekomen.

Academie voor
Ondernemerschap en
Dienstverlening
Een jaar met behoorlijk wat veranderingen ligt achter
ons. Van verhuizingen, een vertrekkende directeur,
experimenten tot nieuwe dossiers. En dat in een bijzonder
tijdsgewricht. De passie voor aantrekkelijk onderwijs is er
in de academie niet minder om geworden. Integendeel.
Organisatie
Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn de ICT-opleidingen
van Geldermalsen naar Tiel verhuisd en hebben zij hun
plek gevonden op de Bachstraat. De koppeling met
andere opleidingen is gestart en in een aantal gevallen
(onder andere bij Mediavormgeving) al succesvol
gebleken. Tevens is de locatie Wesseldijk als oefen- en
examenlocatie in gebruik genomen voor de opleidingen
van Transport en Logistiek.
In de aansturing is een vervolg gegeven aan de inrichting
van de twee clusters binnen de academie. De twee
coördinatoren zijn sinds de zomer van 2020 steeds meer
verbonden met de overige academies. Een coördinatoroverleg op hoofdthema’s en een gezamenlijke aanpak
van onder andere de jaarinzet, het functionerings- en
beoordelingsbeleid en coronaverantwoording zijn
voorbeelden van de successen van de afgelopen tijd.
Onderwijskwaliteit
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om binnen de
academie weer een kwaliteitsslag te maken en deze
academie-breed uit te rollen. De docenten zijn steeds
beter in staat de verbindingen over de opleidingen
heen te leggen, waardoor inhoudelijk, pedagogisch en
didactisch gebruik kan worden gemaakt van elkaars
expertise.
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Voorbeelden hiervan zijn de invoering van nieuwe kwalificatiedossiers bij de ICT-opleidingen en is er ook hard
gewerkt aan het inrichten van een nieuw datacenter.

• Een start van de doorstroom van mbo2-breed naar
Retail, Administratie, Logistiek en IT en andersom. De
eerste verbindingen zijn een feit.

In de in- en doorstroom zijn de volgende successen
geboekt richting zowel het vo als het hbo:
• Een succesvolle doorstroom naar het AD-traject
Logistiek en Economie op de HAN van circa twaalf
studenten.
• Samenwerkingstrajecten met Lingecollege en
Lingeborgh voor de opleidingen Logistiek en
Commercieel (BB, KB en TL).

Evenals bij de Academie voor Z&W is er met veel
aandacht gewerkt om de commerciële trajecten op de
juiste manier over te brengen naar de Academie LLO. De
succesvolle afronding van het commerciële tweejarige
opleidingstraject bij Hitachi en de gezamenlijke
opleidingen Logistiek en ICT op niveau 3, passeerden
gedurende de overgangsfase.
Naast bovenstaande successen zijn er veel experimenten

opgezet, mede geactiveerd door de bijzondere tijd,
om praktijkervaringen aantrekkelijk en regionaal
interessant te maken. Er zijn experimenten gedaan met
het begeleiden op afstand in samenwerking met SBB
en Logistics Valley. De start van HUB in Geldermalsen is
een feit, waar studenten reële opdrachten uitvoeren voor
en van bedrijven en instellingen. Deze implementatie in
het onderwijs van de Academie krijgt steeds meer vorm
en heeft een nauwe koppeling met het Praktijklab en de
RIF Ondernemend Rivierland alsmede diverse andere
lopende subsidies.
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Samenwerking stakeholders
Bovenstaande is onuitvoerbaar zonder duurzame
samenwerking met onze stakeholders. Op diverse
thema’s is deze samenwerking groot en is opleiden
veel meer dan een school en stage-ervaring. Het is
geïntegreerd in onze samenwerking om samen vorm te
geven aan onderwijs, examinering en kwaliteitsborging.
Korte terugblik publiek-private samenwerking (PPS)
Ondernemend Rivierenland 2020
De PPS Ondernemend Rivierenland heeft ondanks de
corona-beperkingen de meeste activiteiten volgens
planning kunnen uitvoeren. Hieronder een greep uit de
resultaten over 2020:
• De organisatie en hosting van de OCT-netwerkbijeenkomst in februari 2020 met betrokkenheid van maar
liefst zeven verschillende opleidingen, van ICT tot Zorg.
Het illustreert de bereidheid vanuit de opleidingsteams
om Ondernemend Rivierenland gezamenlijk uit te
dragen. Het Praktijklab is niet meer weg te denken uit
ons onderwijs.

• Er is een SPOC (Smal Private Online Course) ontwikkeld
met als thema: Omgekeerd leren in het Praktijklab.
De online training is ingezet om docenten wegwijs
te maken in de principes van omgekeerd leren, zoals
toegepast in het Praktijklab. Met een deelname van 25
docenten was de animo boven verwachting.
• In nauwe samenwerking met PPS-partner UWV
is een programma ontwikkeld dat cliënten de
mogelijkheid geeft zich te oriënteren op het
zelfstandig ondernemerschap. Het programma
vormt een onderdeel van de verduurzaming van de
PPS Ondernemend Rivierenland. Het programma is,
ondanks de corona-beperkingen, met goed gevolg
afgerond door 28 deelnemers.
• Ondanks de coronapandemie zijn er door alle
betrokken opleidingen projecten uitgevoerd in het
Praktijklab. Voor de opleidingen ICT, Applicatieontwikkeling, en Mediavormgeving zijn er projecten in
overvloed. De meeste andere opleidingen hebben de
projecten in maart op een lager pitje gezet, maar sinds
medio november 2020 zijn we weer terug op het oude
niveau.
• In samenwerking met RW-POA heeft ROC Rivor
aanspraak kunnen maken op een subsidiepotje voor
praktijksimulatie, gericht op de studenten die vanwege
de coronapandemie te weinig praktijkervaring kunnen
opdoen. Het potje wordt komend jaar ingezet om extra
activiteiten te ontwikkelen vanuit het Praktijklab.
• Er hebben zich ook dit jaar weer nieuwe samenwerkingspartners aangesloten bij Ondernemend
Rivierenland, zoals Logistic Valley, HUB Rivierenland,
Welzijn West Betuwe en OFN uit Culemborg. Het heeft
geleid tot een mooi nieuw aanbod aan projecten en
activiteiten.
• In samenwerking met de HAN is er een tweetal
projecten uitgevoerd met studenten van de opleiding
Bedrijfskunde. Het zijn projecten die een werkend
perspectief vormen voor onze mbo-studenten met
hbo-ambities.

Kortom, we zien komend jaar vol vertrouwen uit naar een
verdere verduurzaming van de activiteiten gekoppeld aan
de PPS Ondernemend Rivierenland. Voor meer informatie
zie ook de website www.ondernemendrivierenland.nl.

Studenten mbo, absolute aantallen per
opleidingscluster
2020

2019

2018

Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening
O&D Administratie

71

62

68

O&D Applicatieontwikkeling

45

31

21

O&D Beveiliging

0*

0*

29

O&D Commercieel

96

90

82

O&D Detailhandel

89

114

129

O&D ICT

128

119

118

O&D Logistiek

136

155

151

O&D Mediavormgeving

54

49

54

O&D Recreatie

31

32

23

O&D Secretarieel

24

27

30

674

679

705

Totaal

* Ondergebracht bij de Startacademie per 2019
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2.2.4

Academie voor Zorg en
Welzijn
In het afgelopen jaar is deze academie hard getroffen
door de coronapandemie. De volgende terugblik moet
vanuit dit perspectief worden bezien. Het onderwijs
verliep goed, maar kostte veel energie vanwege
alle coronamaatregelen. Studenten en docenten zijn
bovendien beschikbaar gesteld aan de zorginstellingen
in de regio en hebben met hart voor de zorg hun bijdrage
geleverd. We zijn hiervoor dankbaar en hebben veel
respect voor iedereen die zo hard heeft geholpen.
Uitgeput maar met trots blikken we terug op, zelfs in deze
tijd, een aantal innovatieve stappen op weg naar nog
duurzamer, passender onderwijs in de sector Zorg en
Welzijn.
Organisatie
De organisatie van de Academie voor Zorg en Welzijn
staat al enkele jaren sterk en het kwaliteitsbewust werken
is enorm toegenomen. Het eigenaarschap werd meer
belegd in de teams waardoor er slagen zijn gemaakt
in professionalisering. Het kwaliteitsbewust werken is
daardoor enorm toegenomen. Regierolhouders van
expertise-onderdelen zijn trekkers binnen het team en
vertalers naar de coördinatoren geworden. Zij hebben
deze taken goed uitgevoerd en zijn gekomen tot
verbeterplannen.
Al sinds enkele jaren is het Taal en Rekenteam een
generiek team dat onderwijs verzorgt voor alle
opleidingen binnen de academie. Sinds 2020 levert
het ook onderwijs voor de Startacademie waarmee
uniformiteit binnen ROC Rivor dichterbij komt.
Onderwijskwaliteit
Binnen de academie is er dit jaar veel ingezet op de
aanpassing van de inhoud. De kwalificatiedossiers binnen
de zorgopleidingen zijn dit jaar aangepast vanwege

een herziening in de dossiers, en vanwege een andere
onderwijskundige aanpak. Daarbij is de innovatiekracht,
die is ontstaan vanuit de commerciële aanpak op de
markt, benut om voor de BOL- en BBL-groepen van
2020-2021 een vernieuwde aanpak te realiseren. De
pilot ‘SPOC-onderwijs’ is gestart en er is ook een vervolg
gegeven aan het Praktijkgestuurd Onderwijs voor partner
’s Heeren Loo.
Deze twee nieuwe onderwijsvarianten bestaan naast de
reguliere afbouwcohorten binnen de zorgopleidingen.
Zij dragen bij aan een verbeterde onderwijsaanpak met
meer inzet op maatwerk, eigentijds onderwijs en een
passendere didactische aanpak. Zij zullen in maart 2021
geëvalueerd worden om een vervolgstap te kunnen
zetten.

De kwalificatiedossiers van de welzijnsopleidingen zijn
aan onderhoud onderhevig. Collega’s van ROC Rivor
leveren een bijdrage, zodat we actuele skills integreren.
De managementassistentes van het BPV bureau
hebben dit jaar hard gewerkt om de Academie Z&W en
Startacademie uniform te ondersteunen.
We zagen dit jaar een groei van de BOL-instroom in
de welzijnssector, waarbij de niveau 4-opleidingen
(Pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent) erg
in trek bleken. BBL loopt echter wel langzaam terug.
Dit heeft uiteraard te maken met de situatie op de
arbeidsmarkt in dit bijzondere jaar. Echter; vanwege de
groeiende tekorten is een opmars van opscholing en
zij-instroom een zichtbare trend.
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Uit enquêtes, gehouden onder studenten, ouders en het
werkveld, blijkt een hoge tevredenheid op onderwijs,
betrokkenheid en communicatie. Dit bleek ook uit het
inspectiebezoek van dit jaar.
Op het gebied van examinering constateerde de
inspectie verbeterpunten. De examendossiers en
betrouwbare afname en beoordeling zijn daar aspecten
van. Deze stonden en staan hoog op de agenda van de
teams en de examencommissie. Verbeterpunten worden
overigens niet per opleiding apart opgepakt, maar binnen
de academie en daar waar nodig roc-overstijgend.
Tevens zetten we de verbeteracties duurzaam en
toekomstbestendig in en zijn we gestart met de
oriëntatiefase die uiteindelijk leidt tot een digitaal
examendossier en digitale examinering.

Samenwerking stakeholders
In dit bijzondere jaar is de samenwerking met de zorgen welzijnsinstellingen maximaal, soms zelfs uitputtend,
geweest. Voorbeelden hiervan zijn de hulp van studenten
Zorg in test- en vaccinatiestraten, ondersteuning van
digitaal onderwijs door onze onderwijsassistenten en hulp
van en voor docenten.
Desondanks bleven de afstemmingsoverleggen goed
bezocht en spraken we over verbeteringen in de
onderwijsopzet en examinering in de praktijk.
De stakeholders hebben half december 2020 de handen
ineengeslagen om mee te werken aan de RIF ‘The learn
spot’. Medio april 2021 horen we of deze gegund wordt.
Hoe dan ook zal de academie de ingeslagen weg van
het aanbieden van aantrekkelijk, eigentijds digitaal
ondersteunend onderwijs verder vervolgen. Maatwerk
voor beginnende en zittende professionals is het
uitgangspunt.
Leven Lang Ontwikkelen
In de afgelopen jaren heeft de Academie voor Zorg en
Welzijn zich veel op de markt bewogen om het onderwijs
passender te maken voor werkenden en zij-instromers.
Per 1 januari 2021 valt dit deel van de opleidingen onder
de Academie Leven Lang Ontwikkelen.
In de afgelopen maanden is zorgvuldig gewerkt aan de
overdracht.
Studenten mbo, absolute aantallen per
opleidingscluster
2020

2019

2018

499

483

Academie voor Zorg en Welzijn
Z&W Verzorging/Verpleging
Z&W Welzijn
Totaal

564
237

193

199

801

692

682

2.2.5

Academie Leven Lang
Ontwikkelen
Vanaf medio 2020 hebben interne voorbereidingen
plaatsgevonden om de contractactiviteiten binnen ROC
Rivor onder te brengen in één academie, namelijk de
Academie Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Eind 2020 zijn
de leidinggevende en projectleiders benoemd. Vanaf
1 januari 2021 is de academie geheel operationeel.
In deze academie zijn alle contractactiviteiten (niet
bekostigd onderwijs) ondergebracht, inclusief Educatie
en Inburgering en Diplomaroute. Binnen ROC Rivor
hebben de contractactiviteiten de afgelopen jaren een
groei doorgemaakt die binnen de teams en met het vaste
personeel opgevangen werd. In elke academie moest er
gezocht worden naar oplossingen binnen de bestaande
structuren en hiermee kwamen de contractactiviteiten
dikwijls op de tweede plaats te staan. Om in te spelen
op de groeiende vraag van het bedrijfsleven en om
wendbaar en flexibel te zijn, is de academie Leven Lang
Ontwikkelen opgericht, waarmee de brug wordt geslagen
tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. De ‘baan voor het
leven’ komt steeds minder vaak voor, ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt gaan razendsnel en een diploma is bij
wijze van spreken al verouderd op het moment dat het
ontvangen wordt. Bijblijven door te leren en periodiek
te scholen is dus noodzakelijk voor de zittende en
aankomende beroepsbevolking.
De academie bestaat sinds 01-01-2021 uit een:
• projectleider Gezondheidszorg en Diplomaroute;
• projectleider Economie, Dienstverlening en Techniek;
• projectleider Volwasseneneducatie & Inburgering;
• manager Leven Lang Ontwikkelen.
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2.2.6

Educatie en inburgering
Educatie en Inburgering is tot 1 januari 2021 een
zelfstandige afdeling binnen ROC Rivor geweest en
heeft met name sterke banden met de Startacademie en
het beroepsonderwijs. We richten ons onderwijsaanbod
op laaggeletterden, allochtonen, werkenden en
uitkeringsgerechtigden. De nadruk ligt op het leren van
de Nederlandse taal. Voor autochtonen komen daar
vaak trainingen bij als rekenen, digitale vaardigheden
en gezondheidsbevordering, voor allochtonen de
onderwerpen die nodig zijn om te slagen voor het
inburgeringsexamen.
We hebben er bewust voor gekozen de opleidingen op

veel verschillende plaatsen te verzorgen, ook bij het
bedrijfsleven op locatie, om de drempel voor de cursisten
en studenten zo laag mogelijk te houden. De hoofdlocatie
is in Tiel. De meer dan vijftien overige locaties liggen
onder andere in Geldermalsen, Culemborg, Zaltbommel,
West Maas en Waal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Druten,
Wijchen en Buren.

Educatie
Onderwijs
De Educatie-deelnemers van achttien jaar en ouder
hebben meestal een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze mensen hebben moeite met de Nederlandse taal.
Ze zijn analfabeet of laaggeletterd.
We constateren een tweetal toenemende behoeftes:

1. deelnemers willen graag doorleren na de
Educatie-opleiding, oftewel doorstromen naar het
beroepsonderwijs.
2. het bedrijfsleven wil medewerkers op taalgebied
scholen.
Belangrijk om te vermelden is dat de gemeente Tiel,
regiegemeente binnen het Rivierengebied, in 2020 geen
nieuwe aanbesteding heeft uitgeschreven. Zo hebben wij
zekerheid over het continueren van onze opleidingen en
initiatieven in het komende jaar.
Wet Educatie Beroepsonderwijs
Door Rijksbekostiging kan ROC Rivor in regio Rivierenland
een breed onderwijsaanbod blijven aanbieden voor
laaggeletterden, allochtonen en uitkeringsgerechtigden.
Zo spelen we in op de vraag van gemeenten naar taal- en
rekenonderwijs voor deze doelgroepen en het verbeteren
van hun digitale vaardigheden. In 2020 is het leerhuis
in Zaltbommel geopend, waardoor nu elke gemeente
voorzien is van een taal- of leerhuis.
Bereiken laaggeletterden
In regio Rivierenland wonen relatief veel laaggeletterden.
Veel van deze mensen schamen zich voor de problemen
die zij hebben met de Nederlandse taal. Dat geldt zowel
voor werkenden als niet-werkenden. Ze zijn daarom (voor
gemeenten) vaak moeilijk te bereiken. Als onderwijsinstelling fungeren wij als spil om de laaggeletterden via zo
veel mogelijk instanties en op zoveel mogelijk manieren
te bereiken.
Samenwerkingspartners
ROC Rivor is actief betrokken bij een samenwerkingsverband van circa veertig instellingen (het Taalakkoord).
De gezamenlijke ambitie is het terugdringen van de
laaggeletterdheid in de regio. Als uitwerking van het
Taalakkoord heeft Educatie ook in 2020 sterk ingezet op
intensieve samenwerking met onder meer de GGD, UWV,
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Werkzaak Rivierenland, Bibliotheek Rivierenland, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, leerwerkloketten,
collega-aanbieders en bedrijfsleven. Dit heeft ertoe
geleid dat we nu op veel meer locaties taallessen voor
laaggeletterden aanbieden, onder andere in buurthuizen
en bibliotheken.
Bedrijfstrainingen
In toenemende mate nemen bedrijven de verantwoordelijkheid om hun medewerkers te scholen en zo
laaggeletterdheid tegen te gaan. Hiervoor kunnen
bedrijven een subsidieaanvraag doen. ROC Rivor verzorgt
de gewenste cursussen op locatie. In 2020 zijn we een
zestal nieuwe trajecten gestart en hebben we er vier
afgerond. De reacties van zowel de medewerkers als de
directie zijn zeer positief. De medewerkers hebben hun
Nederlandse taal ontwikkeld en tevens een vooruitgang
geboekt in hun persoonlijke ontwikkeling.
Met Werkzaak Rivierenland zijn we vijf groepen voorschakeltrajecten (van twintig personen per groep) gestart,
waarbij de deelnemer geschoold wordt in Nederlands
op de werkvloer. Ditzelfde traject zijn we gestart met
specifiek een Techniekgroep in samenwerking met
BetaTechServices.
Kwaliteit
Het Digi-Taalhuis West Maas en Waal is in augustus 2020
het eerste taalhuis in Nederland dat conform de nieuwe
ingestelde regels vanuit de overheid geaudit is. Dit is
met een ruime voldoende afgerond. De overige taal- en
leerhuizen worden voor 2024 geaudit.
Voor de bedrijfstrainingen is ter verbetering van de
kwaliteit gekozen voor de leermethode Werkend
Nederlands. Deze methode biedt naast een basis een
aanvullende module die branchespecifiek is.
Ter monitoring van de kwaliteit van zowel het formele
als het non-formele onderwijs is in het vierde kwartaal
van 2020 een start gemaakt met de impactmeeting.
Deze impactmeter is ontwikkeld door professor dr.
Maurice de Greef (hoogleraar laaggeletterdheid aan de

Vrije universiteit te Brussel) en wordt in de gehele regio
Rivierenland ingezet en gemonitord.

Inburgering
Onderwijs
Met alle inburgeraars gaan we actief op zoek naar een
werkplek of we stimuleren hen door te stromen naar
een vervolgopleiding. We proberen bij binnenkomst al
te beoordelen of die mogelijkheid er in zit en als dat
zo is, adviseren we hen een duaal traject te volgen.
Deze cursisten volgen de taallessen bij Inburgering en
daarnaast een Entreeopleiding.
Het traject Inburgering bestaat uit drie onderdelen:
Nederlands, Kennis van de Nederlandse Maatschappij
(KNM) en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). We
leiden op drie niveaus op: analfabeten, laagopgeleiden
en midden- en hoogopgeleiden.
In 2020 is de samenwerking met het Lingecollege
en Werkzaak gecontinueerd met de Internationale
Schakelklas 18+ (ISK 18+). Dit is een voorschakeltraject voor succesvolle doorstroming naar het
beroepsonderwijs. In 2020 is het ISK 18+ uitgebreid met
een tweede groep.
Kwaliteit
Inburgering kent een ander toezicht dan de reguliere
opleidingen binnen ROC Rivor. De onafhankelijke
kwaliteitsorganisatie Blik op Werk verleent het keurmerk,
houdt toezicht en beoordeelt onder meer de inhoud van
de opleiding, de kwalificering van het personeel en de
contracten. In 2020 is dit keurmerk wederom verlengd.
Op klanttevredenheid bij de Inburgeringstrajecten zijn we
van een 7,4 gestegen naar een 8.
Veranderopgave Inburgering
We staan voor de Veranderopgave Inburgering, een
nieuwe wet die al ingevoerd zou zijn, maar inmiddels
twee keer uitgesteld is tot januari 2022.
De verantwoordelijkheid van de inburgering komt

geheel bij de gemeenten te liggen. De gunning van
de werkzaamheden in het kader van de nieuwe Wet
inburgering zal plaatsvinden op basis van aanbesteding
in 2021. In de voorbereiding naar de aanbesteding
voeren wij gesprekken met samenwerkingspartners en
gemeenten om de Educatiecursisten en Inburgeringscursisten meer samen te brengen. Dit met het oog op
kleinere gemeenten, waar je met lagere aantallen te
maken hebt.
Overigens is de verwachting dat medio 2021 het aantal
Inburgeringscursisten toeneemt als gevolg van de
gesloten grenzen door de coronapandemie.
Ontwikkeling aantal Educatie en Inburgering
2020

2019

2018

Educatiecursisten

379

486

472

Inburgeringscursisten

259

365

459

ISK 18+

34

17

0

Getrainde vrijwilligers
Deelnemers non-formele
trajecten*
Offertetrajecten

12

32

45

156

178

142

145

55

42

* Non formele trajecten worden niet afgesloten met een diploma
dat erkend wordt door het ministerie van OCW. ROC Rivor
geeft wel een verklaring ter verantwoording van het traject.
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2.2.7

VAVO academie
De VAVO academie van ROC Rivor biedt versnelde
trajecten voor het behalen van een vmbo-t- of
havodiploma en/of -certificaten, of vwo-certificaten. VAVO
(Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs) betekent
voor veel leerlingen een tweede kans. De meeste van
deze leerlingen zijn eerder in het voortgezet onderwijs
gezakt op één of meer vakken. Bij de VAVO academie
krijgen ze de mogelijkheid om per vak te studeren en
daar examen in te doen.

Ontwikkelingen 2020
Onderwijskwaliteit:
De inspectie heeft in het najaar van 2020 het VAVO
bezocht. Volgens de inspecteurs is het onderwijs
duidelijk beter geworden. Het programma bevat de
juiste onderdelen en de opleiding weet beter hoe
de student het doet. De begeleiding van studenten
is geoptimaliseerd, dit uit zich eveneens in een lager
verzuim. Ook is het lesprogramma beter afgestemd op
het centrale examen.

Examinering:
De examencommissie weet wat haar taak is en voert
deze dan ook beter uit. De commissie zorgt voor een
deugdelijke examinering en diplomering. De tekorten uit
het vorige onderzoek zijn voor een groot deel hersteld.
De examencommissie vult haar taak voor een deel
geformaliseerd en gestructureerd in en voor een ander
deel juist informeel en reactief, aldus de inspectie. Dit
draagt bij aan de positieve beoordeling. De kwaliteit van
de examinering is in 2020 op orde gebracht, ook al kan
de borging sterker. Dit laatste is de uitdaging voor 2021.
Kwaliteitszorg:
Het team heeft een eigen stelsel van kwaliteitszorg. Dit
stelsel is echter nog te weinig ontwikkeld in 2020. De
volgende stap hierin is om in 2021 te komen tot een
volwaardig cyclisch systeem dat past bij de cultuur van
het team.
Een vooruitblik naar schooljaar 2021-2022
Voor 2021-2022 is er ‘groen licht’ om opnieuw vwo aan te
bieden. Dit MT-besluit is in 2020 genomen. Het aanbod
wordt verder uitgebreid met havo Arabische taal en
letterkunde.
Ontwikkeling aantal VAVO-leerlingen
2020

2019

2018

Vmbo

19

44

24

Havo

54

89

80

Vwo

0

0

0

73

133

104

Eindtotaal
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2.2.8

Diplomaroute
Uniek in Nederland
ROC Rivor is sinds 2010 landelijk – en momenteel ook
de enige – aanbieder van diplomaroutes. Diplomaroute
verzorgt een examentraject van doorgaans vijf tot acht
maanden. Uniek aan dit traject is dat de deelnemer
zonder onderwijs in relatief korte tijd een erkend
mbo-diploma haalt.
Volop in ontwikkeling
De laatste jaren heeft ROC Rivor het concept
Diplomaroute verder uitgerold binnen de sectoren
Zorg, Techniek, Logistiek en Administratie. De trajecten
hierbinnen zijn Helpende zorg en welzijn, Logistiek
medewerker, Monteur mechatronica, Medewerker
secretariaat en receptie, Monteur elektrotechnische
installaties en Procesoperator A.
Praktijkverklaring
In het kader van Leven Lang Ontwikkelen is Diplomaroute
betrokken bij de landelijke pilot praktijkleren met de
praktijkverklaring in het mbo. De praktijkverklaring is
bedoeld voor mensen voor wie het behalen van een
volledig mbo- diploma of certificaat op dat moment niet
haalbaar is. Een medewerker kan aan bedrijven laten
zien wat hij kan, wordt breder inzetbaar en er ontstaat
een opstap om verder door te leren in het mbo. Hiermee
versoepelen we de overgang naar werk en vergroten we
de kans op blijvend werk.
In 2020 hebben we twaalf praktijkverklaringen uitgereikt.

Toekomst = Leven Lang Ontwikkelen
Het Diplomaroute-concept sluit naadloos aan bij de
toekomstvisie van het ministerie van OCW: een Leven
Lang Ontwikkelen. Doelgroepen als laagopgeleiden,
herintreders en zij-instromers krijgen door Diplomaroute
de kans om te laten zien wat zij kunnen; een diploma
behalen en zo hun marktwaarde vergroten. Om
bovenstaande reden maakt Diplomaroute per 1 januari
2021 deel uit van de nieuwe organisatie-eenheid
Leven Lang Ontwikkelen waarbinnen alle zogenaamde
‘onbekostigde’ onderwijsactiviteiten (contractonderwijs)
zijn ondergebracht.

Ontwikkeling aantallen Diplomaroute
Inschrijvingen
2020

Helpende zorg en welzijn
Helpende Zorg en Welzijn Gastouder
Verzorgende IG

Diploma's Inschrijvingen
2020
2019

Diploma's Inschrijvingen
2019
2018

Diploma’s
2018

25

8

16

7

14

8

368

273

399

391

534

419

0

1

0

0

0

0

Logistiek Medewerker

5

2

3

4

15

10

Procesoperator A

9

2

8

9

23

21

Timmerman

0

0

1

0

0

0

Monteur Elektrotechnische Installaties

0

1

2

0

0

0

Medewerker secretariaat en receptie

3

0

1

5

15

5

Medewerker sport en recreatie

0

0

0

0

0

2

410

287

430

416

601

465

Totaal

* Van de deelnemers die zich in 2020 hebben ingeschreven diplomeert een deel in 2020 (zoals te zien in bovenstaande tabel) en
het andere deel naar verwachting in 2021.
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ROC Rivor in de Regio Rivierenland
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2.2.9

Internationalisering
Het internationale programma is één van de bijzondere
leervormen die ROC Rivor gebruikt. Het programma geeft
handen en voeten aan verschillende kerndoelen van de
organisatie:
• Kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs bieden.
• Buitenland-ervaring (social inclusion) opdoen.
• Leven Lang Ontwikkelen.
Het internationaliseringsprogramma is in eerste instantie
opgezet als onderdeel van het Excellentieprogramma.
Het idee erachter is om de ‘gemotiveerde’ student en
docent een extra stimulans te geven. Dit natuurlijk ook in
het kader van ‘aandacht voor jouw ambitie’.
Student Mobility
In al onze beroepen staat samenwerken centraal. Bij
Student Mobility leert een student zich aanpassen aan
andere manieren van denken en andere culturen. Je
aanpassingsvermogen ontwikkelen is van essentieel
belang om goed samen te kunnen werken. Samenwerken
en culturele vaardigheden zijn immers helemaal van deze
tijd. Voor en na iedere mobility wordt door middel van
een assessment het Engels van de student getoetst. Zijn
vaardigheden Engels moeten na een mobility minstens
een niveau hoger zijn (kwalitatief goed en aantrekkelijk
onderwijs).
Staff Mobility
Docenten gaan op eigen verzoek naar het buitenland
om hun horizon te verbreden en inspiratie op te doen bij
onze buitenlandse partners (aandacht voor jouw ambitie
en Leven Lang Ontwikkelen). Belangrijke onderdelen
van Staff Mobility zijn ‘sharing best practices’, lesgeven in
het Engels (uitvoeren beroep in internationale context),
opdoen van nieuwe competenties, het ontwikkelen van

duurzame relaties (netwerken) en – na terugkomst - het
delen van ervaringen binnen het team, de academie en
via schoolmedia.
Buitenlandstage (social inclusion)
Eén van de speerpunten is social inclusion. Dit houdt
in dat op elk niveau binnen het mbo studenten de
mogelijkheid moeten krijgen buitenlandervaring op te
doen. Veel scholen hebben moeite om dit bij de lagere
niveaus te realiseren omdat het veel begeleiding vraagt.
Bij bijeenkomsten met coördinatoren Internationalisering
van andere roc’s wordt er dan ook met grote waardering
gekeken naar onze aanpak richting niveau 2-studenten
en de manier waarop wij juist deze doelgroep een buitenlandervaring bieden. Een groot aantal van onze ‘student
mobilities’ zijn gericht op niveau 2 of lager.
Stages in het buitenland schooljaar 2020-2021
Voor het lopende schooljaar staan de volgende
internationale stages/activiteiten op het programma:

KA2 (SHAKER - strategisch zorgproject dat zich richt op
‘sharing best practices’)
- Drie/vier Staff Mobilities in Tsjechië en Polen.
- Online bijeenkomsten (wekelijks) met coördinator
Internationalisering/docent Zorg ter voorbereiding
op SHAKER bezoeken partners in Tsjechië, Polen en
Frankrijk. Andere betrokken partners zijn Graafschap
college en Provincie Gelderland.
KA1 mobilities
- Een ‘student mobility ‘ naar België.
- Drie ‘student mobilities’ (studentenonderzoeken
in opdracht van de International Office bieden
mogelijkheden voor mobilities naar Noorwegen, Malta
en Curaçao).
- Twee ‘staff mobilities’ naar Turkije (niveau 2).
- Vier ‘staff mobilities’ naar Hongarije (zorg niveau 3
en 4).
- Voorbereiding voor stages volgend jaar: Twee
studenten Mediavormgeving (vier maanden), twee
studenten Zorg (vier maanden naar Zweden), drie
studenten Leisure&Hospitality en drie studenten
Marketing.
- Voorbereiding nieuw format niveau 1 en 2: Excursie
naar Berlijn voor begin volgend schooljaar.
Inkomende mobilities
- Twee ‘staff mobilities’ uit Denemarken voor
‘jobshadowing’ en ter voorbereiding op samenwerking
stages studenten.
Internationale uitwisselingen
- Online ontmoetingen, samenwerkingen en gastlessen
met scholen in Denemarken en Duitsland.
- In verband met coronamaatregelen kunnen de stages
mogelijk geen doorgang vinden dit jaar en worden
deze verplaatst naar volgend jaar.

ROC

rivor

best uursversl ag

2020
33

De opbrengsten voor school
Onze samenwerking met buitenlandse scholen en
bedrijven heeft geresulteerd in een verbreding van
een duurzaam internationaal netwerk voor ROC Rivor.
Ook profiteert de school van de nieuw verworven
competenties van personeel na een professionaliseringsstage in het buitenland. ROC Rivor is tevens lid geworden
van de ler(n)ende Euregio, een grensoverschrijdend
samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse
projectpartners. Als lid kunnen wij deelnemen aan de
Euregionale verkoop- en logistiekwedstrijd in Duitsland.
Deze deelname wordt betaald uit subsidies van dit
project. Zowel docenten als studenten ervaren dit als
een verrijking van het curriculum en een stimulans om te
leren.
Trekt internationalisering BOL-studenten aan?
Internationalisering trekt een nieuw soort studenten aan,
ondernemender en avontuurlijker. Door de mogelijkheid
tijdens de opleiding deel te nemen aan internationale
projecten kiezen studenten eerder voor ROC Rivor dan
voorheen. Vroeger konden ze voor deze ervaring alleen
terecht bij de grote roc’s. Tijdens de open dagen merken
we dat er steeds meer studenten en ouders vragen naar
de mogelijkheden die wij bieden op het gebied van
internationalisering.

2.2.10

Onderwijsinspectie
Vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau en
opleidingsniveau
In het voorjaar van 2020 vond bij ROC Rivor het
vierjaarlijks onderzoek plaats. De centrale vraag van dit
onderzoek was: Is de sturing op kwaliteit in orde en is er
sprake van deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek
werd uitgevoerd op twee niveaus: op bestuurs- en op
opleidingsniveau.
Onderzoek op bestuursniveau
Op bestuursniveau heeft ROC Rivor een voldoende
gekregen op het kwaliteitsgebied Financieel Beheer. Dit
betekent dat er geen indicaties zijn voor financiële risico’s
voor de continuïteit van het onderwijs binnen nu en twee
jaar. De financiële rechtmatigheid (rechtmatigheid van
de verkrijging en besteding van onderwijsmiddelen) is
voldoende.
Op bestuursniveau heeft ROC Rivor een onvoldoende
gekregen op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
Ambitie, omdat de kwaliteitszorg op instellingsniveau
onvoldoende is. De stappen uit het stelsel van
kwaliteitszorg worden niet nauwgezet en systematisch
gezet. Het bestuur beoordeelt de onderwijskwaliteit
niet regelmatig en betrekt hierbij in onvoldoende mate
onafhankelijke deskundigen. De plan-do-check-actcyclus wordt in veel gevallen niet volledig doorlopen.
Doelstellingen moeten helderder geformuleerd worden
en moeten worden voorzien van toetsbare normen die
duidelijk maken wanneer de doelen gerealiseerd zijn.
Het bestuur moet de tekortschietende onderwijskwaliteit
grondiger analyseren.
De kwaliteitscultuur op instellingsniveau is voldoende
omdat het bestuur transparant en integer functioneert
en vanuit onderwijskundig leiderschap werkt aan

het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de
professionaliteit van het personeel. Het bestuur legt intern
en extern verantwoording af over het gevoerde beleid en
voert daarover actief de dialoog met betrokkenen.
ROC Rivor heeft tot september 2021 de tijd om de
kwaliteitszorg op bestuursniveau te herstellen. Hiervoor
is een projectleider Kwaliteit aangesteld, die aan de slag
gaat met het versterken van de kwaliteitszorg binnen de
school en met het ontwikkelen van een auditsystematiek.
Daarnaast is ROC Rivor volop bezig om binnen de
organisatie te uniformeren en ontschotten. Dit maakt
dat de inspectie in het rapport vertrouwen uitspreekt
in de ingeslagen weg en dat ook wij de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien.
Onderzoek op opleidingsniveau
De onderzoeken op opleidingsniveau (verificatieonderzoeken) dienen om vast te stellen of de sturing
op kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt.
Tegelijk met het vierjaarlijks onderzoek heeft de
Onderwijsinspectie bij ROC Rivor gegevens verzameld
voor de Staat van het Onderwijs (stelselonderzoek). De
Staat van het Middelbaar Beroepsonderwijs geeft een
overzicht van de trends in het onderwijs.
Verificatieonderzoek vond plaats bij de opleiding
Timmerman (25128) BBL niveau 2. Het didactisch
handelen van de docenten van deze opleiding is
als voldoende beoordeeld. De kwaliteitszorg en
kwaliteitscultuur van de opleiding Timmerman zijn
onvoldoende, omdat er onvoldoende sprake is van een
stelsel van kwaliteitszorg met een cyclisch karakter dat
gericht is op continue verbetering van het onderwijs.
Bij de opleidingen Bedrijfsadministrateur (25138)
BOL-niveau 4 en Pedagogisch medewerker kinderopvang
(25486/25603) BOL-niveau 3 werd het verificatieonderzoek gecombineerd met stelselonderzoek. Bij
deze opleidingen werden enkele standaarden van de
kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Examinering en
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Diplomering en Kwaliteitszorg en Ambitie onderzocht.
De opleiding Bedrijfsadministrateur kreeg op deze
standaarden een voldoende. De opleiding Pedagogisch
medewerker ook, behalve voor de standaard
Kwaliteitsborging Examinering en Diplomering. De
examencommissie Zorg en Welzijn heeft onvoldoende
zicht op de kwaliteit van een deugdelijke examinering
en stelt op onvoldoende objectieve en deskundige wijze
vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor het
verkrijgen van een diploma.
Bij de opleiding Eerste Autotechnicus (25244) BOL-niveau
3 voerde de inspectie een risico-onderzoek uit,
omdat de onderwijsresultaten onvoldoende zijn. Deze
opleiding kreeg van de inspectie een onvoldoende
op het kwaliteitsgebied Onderwijsproces, omdat het
didactisch handelen van de docenten beter moet. Het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie is eveneens
onvoldoende, omdat het stelsel van kwaliteitszorg
onvoldoende is ingericht en niet optimaal gebruikt
wordt om de onderwijskwaliteit te waarborgen. Het
kwaliteitsgebied Examinering en Diplomering is
voldoende.
Tot slot is bij de opleidingen ICT-beheerder (25189)
BOL-niveau 4 en (Junior) accountmanager (25132)
BOL-niveau 4 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Dit
was de laatste stap voor deze opleidingen na het inspectieonderzoek van november 2018. Ten tijde van dat
onderzoek was de diplomering van deze opleidingen
in de nieuwe kwalificatiestructuur nog niet afgerond.
Daarom heeft de inspectie dat tijdens dit vierjaarlijks
onderzoek onderzocht. Bij beide opleidingen is het
kwaliteitsgebied Examinering en Diplomering voldoende.
De opleidingen waar tekortkomingen geconstateerd zijn,
hebben één tot twee jaar de tijd om deze tekortkomingen
te herstellen. De opleidingen en de examencommissie
hebben hiervoor een verbeterplan gemaakt. De inspectie
zal na het aflopen van de termijn herstelonderzoek doen.

VAVO academie
In het najaar van 2020 heeft het herstelonderzoek bij de
VAVO academie naar de opleiding havo plaatsgevonden,
als vervolg op het inspectieonderzoek uit 2018. In
2020 heeft de inspectie ROC Rivor een mondelinge
terugkoppeling gegeven, vooruitlopend op het
onderzoeksrapport dat in 2021 is opgeleverd. Daaruit
blijkt dat het onderwijs duidelijk beter is geworden. De
onderwijsresultaten zijn nog onvoldoende, maar tonen
een stijgende lijn. Het stelsel van kwaliteitszorg is voor
verbetering vatbaar. Dit is in lijn met de bevindingen uit
het vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau. Ook bij
de examencommissie VAVO kan de kwaliteitsborging
sterker. Per 1 januari 2021 gaat ROC Rivor werken
met een centrale examencommissie, waarin ook de
examencommissie VAVO opgaat. De verwachting van
ROC Rivor is dat het werken met een centrale commissie
de kwaliteit van examinering en de kwaliteitsborging
verbetert, omdat expertise wordt gebundeld en er
binnen het hele ROC volgens dezelfde processen en
kwaliteitsstandaarden wordt gewerkt. Het versterken
van het stelsel van kwaliteitszorg van het VAVO wordt
in samenhang gedaan met het versterken van de
kwaliteitszorg op bestuursniveau.
Opleiding beveiliger
In juli 2020 heeft de Inspectie een herstelonderzoek
uitgevoerd bij de opleiding Beveiliger (25407) BOL-niveau
2. Dit is een vervolg op het stelselonderzoek van 2017. De
onderwijsresultaten van deze opleiding liggen al enkele
jaren onder de norm van de onderwijsinspectie. De
verwachting van ROC Rivor is dat dit zo zal blijven, onder
andere vanwege het relatief hoge niveau dat het kwalificatiedossier van niveau 2-studenten vraagt. Dat betekent
niet dat ROC Rivor niet hard werkt aan het verbeteren
van de onderwijsresultaten van de opleiding Beveiliger.
De belangrijkste ontwikkeling is dat sinds het schooljaar
2018-2019 de opleiding onderdeel uitmaakt van de
brede niveau 2-opleiding MBO2 Dienstverlening van de

Startacademie van ROC Rivor. De onderwijsresultaten
laten zien dat niet alle studenten Beveiliger een diploma
halen, maar dat zij wel doorstuderen bij ROC Rivor. ROC
Rivor vervult hiermee een maatschappelijke opdracht;
minder schoolverlaters en meer studenten die een
startkwalificatie behalen. Een extra inspanning leveren we
door na het behalen van het mbo 2-diploma betrokken te
blijven bij de studenten.
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2.2.11

Examinering
Examenorganisatie
De examenorganisatie van ROC Rivor bestaat al een
aantal jaren uit een examencommissie per academie.
ROC Rivor heeft in totaal zes examencommissies,
voor de academies Ambacht en Technologie (A&T),
Diplomaroute, Ondernemerschap en Dienstverlening
(O&D), Startacademie, VAVO en Zorg en Welzijn (Z&W).
Iedere examencommissie vaardigt één van haar leden
af naar de Expertgroep Examinering, welke voorgezeten
wordt door een senior beleidsmedewerker van de
afdeling Onderwijs en Kwaliteit (O&K). Deze expertgroep
functioneert examencommissie-overstijgend en adviseert
het CvB en de afzonderlijke examencommissies over het
examenbeleid en de examenkaders van ROC Rivor. In
de Expertgroep Examinering wordt kennis uitgewisseld
tussen de verschillende examencommissies.
Centrale examencommissie
In 2020 is in het kader van uniformering en ontschotting
door een projectgroep onderzocht of ROC Rivor gebaat is
bij één centrale examencommissie. De verwachting is dat
het de kwaliteit van examinering en de kwaliteitsborging
door de examencommissie verbetert. Daarnaast
verwachten we met een centrale examencommissie
ook efficiënter te kunnen werken. Met name door het
hanteren van dezelfde procedures en kwaliteitskaders,
kwaliteitsdoelen voor examinering binnen het gehele
roc en een duidelijke communicatielijn tussen de
examencommissie en de opleidingsteams, het CvB en
het Examenbureau. De centrale examencommissie is
op 1 januari 2021 gestart. De leden zijn via een interne
sollicitatieprocedure geworven en benoemd door het
CvB. De zes bestaande commissies hebben hun taken
overgedragen aan de centrale examencommissie en zijn
op 31 december 2020 opgeheven. Ook de Expertgroep
Examinering is opgeheven per 31 december 2020. De

Stafdienst Onderwijs en Kwaliteit (O&K) blijft vanuit haar
adviesrol betrokken bij de centrale examencommissie.
Kwaliteit van examinering vraagt om samenwerking
tussen de opleidingsteams en de examencommissie. Om
de communicatie tussen teams en examencommissie te
bevorderen zijn er in 2020 binnen alle opleidingsteams
regiehouders examinering benoemd. De regiehouder is
de verbindende schakel tussen de examencommissie
en het betreffende opleidingsteam/-cluster. Hij betrekt
als aanjager het team bij alle zaken rondom (nieuwe)
ontwikkelingen met betrekking tot examinering.
Op deze manier bouwen we steeds verder aan onze
solide examenorganisatie, die we in de Kwaliteitsagenda
als maatregel hebben benoemd en die kan bijdragen aan
het speerpunt Opleiden voor de arbeidsmarkt van de
toekomst.
De examenkwaliteit bij ROC Rivor
De examencommissies hebben in 2020 diverse keren
met de opleidingsteams gesproken om de kwaliteit van
de examinering in kaart te brengen, risico’s te signaleren
en eventuele verbeteracties te monitoren. In het jaarplan
van de examencommissies wordt de examenkwaliteit
per opleidingscluster beschreven. Die wordt bij de
meeste opleidingen als voldoende beoordeeld. Als de
examencommissie bij een opleiding een risico in de
examinering signaleert, worden met het opleidingsteam
kwaliteitsdoelen opgesteld. Daarnaast voeren de
examencommissies diverse steekproeven uit om de
kwaliteit van de examinering te borgen. Steekproeven die
in 2020 uitgevoerd zijn, hadden onder andere betrekking
op de examendossiers, het vaststellen van exameninstrumenten, het bijwonen van praktijkexamens, generieke
examens Nederlands en Engels, verificatie en diplomering
en toelatingsonderzoeken Diplomaroute.
De Onderwijsinspectie heeft in het voorjaar van 2020 het
vierjaarlijks onderzoek bij ROC Rivor uitgevoerd, waarbij
een oordeel is uitgesproken over de examenkwaliteit.

Geconstateerd is dat het exameninstrumentarium voor
de generieke vakken (Nederlands en Engels) in het mbo
bij een aantal onderzochte opleidingen niet voldeed. Dit
is gelijk opgepakt en hersteld voor de publicatie van het
definitieve inspectierapport. Met ingang van schooljaar
2020-2021 geldt dat de mbo-opleidingen van ROC
Rivor voor het examineren van generieke taaleisen voor
Nederlands (mbo-niveau 1 t/m 4) en Engels (niveau 4)
gebruikmaken van de ingekochte instellingsexamens
van TOA. Met de TOA hebben wij de beschikking over
een uitgebreide hoeveelheid gevalideerde generieke
taalexamens, met een duidelijke beroepsgerichte
inkleuring. Omdat de structuur van de examens voor alle
taalvaardigheden en voor alle talen hetzelfde is, verhoogt
dit het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van de
examinering. Alle onderzochte opleidingen hebben
voor het exameninstrumentarium een voldoende van de
inspectie gekregen.
De kwaliteitsborging examinering en diplomering is bij de
meeste onderzochte mbo-opleidingen voldoende. Bij de
mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker is deze echter
onvoldoende.
Ook bij VAVO heeft de inspectie de examinering
beoordeeld. Voor VAVO heeft de inspectie
geconcludeerd dat examinering voldoende is, maar dat er
verbeterpunten zijn op het vlak van kwaliteitsborging. Er
zijn verbeterplanen opgesteld om de tekortkomingen in
het mbo en bij VAVO te herstellen.
Examineren en diplomeren tijdens de coronapandemie
Vanwege de coronapandemie zijn ROC Rivor en de
bedrijven waar examens worden afgenomen een tijdlang
geheel of gedeeltelijk gesloten geweest.
In het mbo konden examens in de beroepspraktijk soms
niet of alleen in gewijzigde vorm plaatsvinden. Tijdens de
sluiting van de school zijn een aantal examens op afstand
afgenomen. Als gevolg van de coronapandemie zijn
mbo-studenten, als het niet anders kon, gediplomeerd
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zonder een examenresultaat voor Rekenen en/of
keuzedelen.
In het voortgezet onderwijs (de VAVO Academie) is het
centraal examen in examenjaar 2020 vervallen. Er was
sprake van een afwijkende slaag-/zakregeling, waarbij
leerlingen hun diploma behaalden op basis van de
resultaten van het schoolexamen.

Bij alle wijzigingen in de examinering en diplomering,
bij zowel het mbo als het VAVO, zijn de landelijke
servicedocumenten voor het funderend onderwijs en
het mbo van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap in acht genomen. Dit is geborgd door de
Expertgroep Examinering. Binnen deze expertgroep
zijn roc-brede kaders opgesteld voor examinering en
diplomering gedurende de coronapandemie. Het CvB
heeft deze kaders vastgesteld. Bij lastige casuïstiek
hebben examencommissies hun besluit kunnen toetsen
binnen de expertgroep. Deze expertgroep heeft
zodoende een belangrijke rol gespeeld in het borgen van
de kwaliteit van examinering en diplomering gedurende
de coronapandemie. Alle studenten die voldeden aan de
examen- en diploma-eisen hebben de opleiding met een
volwaardig vo- of mbo-diploma verlaten.

Kwaliteitsborging door de examencommissie
De examencommissies benoemen in hun jaarplan
Examinering welke kwaliteitsdoelen zij hebben en
welke acties zij uitzetten om de examenkwaliteit
te borgen. Vanwege de coronapandemie hebben
de examencommissies veel tijd besteed aan
werkzaamheden die er op gericht waren om de
examinering en diplomering te kunnen continueren,
met noodzakelijke aanpassingen, zoals het vaststellen
van gewijzigde exameninstrumenten, het borgen van
de kwaliteit van de aangepaste examinering en de
verificatie van de diplomabesluiten. Dit is ten koste
gegaan van het realiseren van de oorspronkelijk gestelde
kwaliteitsdoelen voor 2020. De kwaliteitsdoelen van
de examencommissies die nog niet of nog gedeeltelijk
gerealiseerd zijn, zijn overgedragen aan de centrale
examencommissie. Voorbeelden van gerealiseerde
kwaliteitsdoelen in 2020 zijn:
• borging van de kwaliteit van aangepaste examinering
tijdens de coronapandemie. De examencommissie O&D
heeft aangepaste examens bezocht en opleidingsteams
gevraagd middels een vragenlijst te reflecteren op de
uitvoering van de aangepaste examens;
• versterking van de communicatie met de
opleidingsteams. De examencommissie A&T heeft
een regulier overleg met de coördinatoren ingesteld
om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
examinering te bespreken. Tevens is er een jaarlijks
evaluatiegesprek met de regiehouders, waarin
het afgelopen kalenderjaar geëvalueerd wordt en
aandachtspunten voor het komend jaar besproken
worden. De examencommissie Z&W heeft samen met
de regiehouders examinering van de opleidingsteams
Zorg en Welzijn de verdeling van verantwoordelijkheden en taken rondom het zorgen voor en
borgen van de examenkwaliteit aangescherpt. Er
is frequent overleg tussen de examencommissie
en de regiehouders, om samen voor een optimale
examenkwaliteit te kunnen zorgen;

• borging van de kwaliteit van de assessoren. De
examencommissie Diplomaroute heeft bij de opleiding
Gastouder de kwaliteit van de assessoren geborgd
door het bijwonen van een praktijkexamen en het
organiseren van een intervisiebijeenkomst voor
gastouderassessoren;
• nadrukkelijker aandacht voor de examinering van
generieke onderdelen bij de examencommissie
voor Z&W, onder andere door het uitvoeren van een
steekproef bij de examens voor Nederlands 2F en
Engels A2.
Niet gekoppelde keuzedelen
Elke mbo-student kiest in zijn opleiding één of meerdere
keuzedelen. In principe kiest de student een keuzedeel
uit het aanbod van zijn eigen opleiding, maar hij kan
ook kiezen voor een keuzedeel van een andere
opleiding. Bijvoorbeeld omdat dit beter aansluit bij
zijn interesses, doorstroom naar een andere opleiding
of toekomstplannen. Een student die voor zo’n
niet-gekoppeld keuzedeel wil gaan, dient hiervoor een
verzoek in bij de examencommissie. In het kalenderjaar
2020 zijn er achttien van dit soort verzoeken ingediend.
Verzoeken voor een niet-gekoppeld keuzedeel worden
in principe gehonoreerd, tenzij er sprake is van overlap
tussen de kwalificatie en het keuzedeel, of wanneer
er organisatorische bezwaren zijn. Het opleidingsteam
adviseert de examencommissie over een eventuele
overlap. In 2020 is één verzoek voor een niet gekoppeld
keuzedeel niet gehonoreerd, omdat er sprake was van
overlap tussen de kwalificatie en het keuzedeel.
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2.2.12

Klachten, bezwaar en beroep
Studenten die menen dat er iets fout is gegaan bij hun
examen, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling
van ROC Rivor en een formele klacht indienen bij de
betreffende examencommissie. Handelt deze commissie
de klacht naar de mening van de student niet naar
tevredenheid af, dan kan hij of zij de klacht voorleggen
aan een externe commissie, de Commissie van Beroep
voor de Examens. Deze onafhankelijke partij bestaat uit
drie externe leden en werkt voor zowel ROC Rivor als
ROC A12.
Zoals vaker geconstateerd, komt er al jaren een beperkt
aantal formele klachten bij ROC Rivor binnen. Ook
wordt er weinig tot geen bezwaar of beroep ingesteld.
Dat komt doordat ROC Rivor intensief betrokken is bij
en veel persoonlijk contact heeft met de studenten.
Mogelijke problemen worden op deze manier al in een
vroeg stadium gesignaleerd, opgepakt en afgehandeld,
waardoor het niet tot een klacht komt.

Klachten en bezwaar tegen examens
Ambacht en Technologie
Bij de Academie A&T is er een bezwaar binnengekomen
tegen het niet toekennen van een vrijstelling. Na overleg
met kennispunt Taal en Rekenen is de vrijstelling alsnog
toegekend.
Ondernemerschap en Dienstverlening
Bij de Academie O&D is een klacht binnengekomen
betreffende de afhandeling van een aangepaste
examinering, nadat de student al een gewoon examen
had gemaakt. De student is in de gelegenheid gesteld
om, indien het resultaat onvoldoende was, het examen
zonder verloren gegane kans opnieuw te maken.
Er is bezwaar gemaakt tegen de procedure dat deelname
aan de Proeve ‘Activiteitenbegeleiding’ niet mogelijk was,
vanwege het te laat inleveren van de examenopdracht, bij
de opleiding Leisure & Hospitality.
Het bezwaar is ongegrond verklaard omdat de student
op de hoogte had kunnen en moeten zijn van deze
voorwaarden.
Diplomaroute
De volgende klachten zijn behandeld:
• Verkeerde naam op diploma en vertraging bij printen.
Kandidaat heeft een nieuw exemplaar ontvangen.
• Vertraging bij inschrijving door een fout van backoffice.
De student heeft een verkeerd tijdstip voor het examen
doorgekregen. Excuses zijn aangeboden.
• Klacht over de assessor. De examencommissie heeft
onderzoek gedaan. De kandidaat is geslaagd en had
geen behoefte een vervolg aan de klacht te geven.
De volgende bezwaren zijn behandeld:
• Bezwaar tegen de houding van de assessor tijdens
het praktijkexamen. Het bezwaar is deels gegrond
verklaard. De kandidaat heeft de mogelijkheid
gekregen om het examen opnieuw te doen, zonder
kosten.

• Bezwaar tegen de uitslag van een praktijkexamen. Het
bezwaar is ongegrond verklaard.
• Bezwaar tegen de uitslag van een examen. De
kandidaat had aangepaste examinering aan moeten
vragen. Dit is alsnog gebeurd en de kandidaat heeft de
aangepaste examinering toegekend gekregen.
Zorg en Welzijn
Bij de Academie Zorg & Welzijn zijn acht klachten
binnengekomen. Drie keer is het besluit van de
examencommissie aangepast, één keer heeft het
bezwaar geleid tot omzetting van een onvoldoende
naar een voldoende en vier keer is de klacht ongegrond
verklaard.
Startacademie
Bij deze academie zijn er geen klachten en bezwaren
binnengekomen.
VAVO academie
Bij het VAVO zijn geen klachten, bezwaren en beroepen
ingediend omtrent het examen van 2020.
Beroep tegen examens
De Commissie van Beroep voor de Examens is in 2020
voor ROC Rivor niet bij elkaar geweest.
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2.3

STAFDIENSTEN
2.3.1

Marketing en Communicatie
De afdeling M&C houdt zich primair bezig met
de vijf hoofdtaken: werving van studenten,
beroepsoriëntatie voor leerlingen voorgezet onderwijs,
corporate communicatie, interne communicatie en
relatiemanagement.
De coronacrisis had dit jaar een enorme impact op
de afdeling M&C. Crisiscommunicatie werd, zeker in
de eerste maanden van de pandemie, een dagtaak
waarbij zowel collega’s, studenten, ouders, opleidingsbedrijven en bpv-bedrijven continu geïnformeerd
moesten worden over het aangepaste beleid en
bijbehorende maatregelen. Daarnaast werden ook
geplande evenementen, filmopnames en fotografie
noodgedwongen uitgesteld of aangepast.
Studenten voorlichten en werven in coronatijd
Hoe kunnen we in deze bijzondere tijd toch leerlingen
helpen in hun studiekeuzeproces? Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat zij toch een goed beeld krijgen van onze
school en opleidingen? Hoe kunnen we onze kracht,
het persoonlijke en kleinschalige van onze school, goed
overbrengen? Allemaal vragen en uitdagingen waar
de afdeling in 2020 mee aan de slag ging. Niks kon
meer op de ‘automatische piloot’. Alles moest opnieuw
worden uitgevonden, steeds rekening houdend met de
geldende maatregelen en verschillende scenario’s. De
wendbaarheid van de afdeling werd door deze crisis nog
maar eens extra onderstreept.

Informatieavond
Omdat persoonlijk contact bij ROC Rivor in een hoog
vaandel staat, hebben we zo lang mogelijk en met
inachtneming van de geldende coronamaatregelen,
fysieke onderwijsevenementen georganiseerd. Dat
resulteerde bijvoorbeeld in een informatieavond in
juni, die een geheel andere opzet had dan normaal. In
plaats van een goed bezochte informatiemarkt, werden
het een-op-een gesprekken in tijdsloten in de aula en
de tuin, uitsluitend voor vierdejaars vmbo-leerlingen.
Organisatorisch een hele klus, maar de opzet werd erg
gewaardeerd en het aantal aanmeldingen was boven
verwachting.
Online speeddates
De meeloopdagen konden vanaf de eerste lockdown al
direct niet meer doorgaan. Snel schakelden we om naar
‘online speeddates’, waarbij leerlingen in gesprek konden
gaan met docenten en studenten op een manier (Teams,
Zoom, Whatsapp-video of ‘gewoon’ bellen) en tijdstip die
hen paste.

ONLINE

OPEN
DAG
Donderdag
26 november 2020

Online Open Dag
In het najaar bleken fysieke bijeenkomsten echt niet
meer haalbaar en werd een succesvolle eerste online
open dag georganiseerd met een uitgebreid programma
(inclusief 360-gradentour van de locaties). Met de 326
aangemelde bezoekers waren we zeer tevreden. Het is
een vergelijkbaar aantal als met een fysieke open dag
en dat was precies wat we hoopten te halen. Leerlingen
beoordeelden de online open dag met een 8. Het
aantal inschrijvingen voor een opleiding op de dag zelf
was lager dan bij een fysieke open dag. Er is daarom
vervolgens extra aandacht geweest voor opvolgacties.
Leven Lang Ontwikkelen
In 2020 zijn de eerste marketingactiviteiten voor LLO
uitgevoerd. In samenwerking met de nieuw aangestelde
manager LLO zijn er grote slagen gemaakt op het gebied
van onder andere de website, online en social media
marketing en is er een brochure ontwikkeld. In 2021
bouwen we verder aan de positionering van LLO.

ROC

rivor

best uursversl ag

2020
39

Intranet
Het thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat er meer dan
ooit behoefte is aan een goed werkend intranet. Het
huidige intranet is verouderd. In het najaar van 2020
zijn dan ook de eerste voorbereidingen getroffen voor
een nieuw intranet. De verwachting is dat het in april
2021 in gebruik genomen wordt. De afdeling M&C is de
kartrekker van dit project.
Decanaat
Het decanaat, belegd bij de senior beleidsmedewerker
LOB en in-/doorstroom, is sinds enkele jaren
ondergebracht bij M&C en richt zich beleidsmatig en
strategisch op twee M&C-hoofdtaken: relatiemanagement
van toeleverend en vervolgonderwijs en oriëntatie op
beroepen en/of vervolgopleidingen voor leerlingen uit het
vo en mbo.
Relatiemanagement
V(S)O: Standaard wordt jaarlijks een decanenmiddag
georganiseerd en ontvangen decanen vijf- of zesmaal
per schooljaar Decanennieuws met informatie over
onder andere nieuwe opleidingen, ontwikkelingen
bij ROC Rivor, bijzondere activiteiten van studenten
en de activiteitenagenda. Daarnaast zijn er diverse
andere contactmomenten door het jaar heen, zoals bij
regionale bijeenkomsten in het kader van bijvoorbeeld
VSV-afspraken of -projecten, en een-op-een contacten
met decanen. Verder is de decaan ook betrokken bij
verschillende aansluitingstrajecten vmbo-mbo.
Hbo: De decaan is aangesloten bij verschillende
regionale overleggroepen mbo-hbo en onderhoudt
contacten met individuele medewerkers binnen het hbo
op het gebied van aansluiting en terugkoppeling van de
studievoortgang.
Veel van genoemde overleggen met vo en hbo vonden
noodgedwongen online plaats, maar de onderlinge
relaties hebben daar zeker niet onder te lijden gehad. De
lijntjes bleven kort.

Oriëntatie
Ten gevolge van de coronamaatregelen kon een deel
van de oriëntatieactiviteiten voor zowel vo-leerlingen als
mbo-studenten niet, of alleen online, doorgaan.
Vo: Veel bedrijfsbezoeken, live speeddates met
mbo-studenten, workshops en het volgen van (delen
van) technische keuzevakken op de mbo-locatie
moesten worden gecanceld. Waar mogelijk is naar
online alternatieven gezocht, zoals online speeddaten,
meelopen met een mbo-klas of online gastlessen.
Veel vo-leerlingen hebben hierdoor nauwelijks real
life ervaringen op kunnen doen in het kader van hun
studiekeuzeproces. Er zal komend studiejaar gemonitord
worden of dit tot meer switch en uitval heeft geleid.
VSO: Het in 2019 als pilot gestarte meelooptraject voor
leerlingen van het VSO was ook in 2020 succesvol
en is daarom opgenomen in het nieuwe regionale
VSV-programma (2021-2024). Het traject wordt uitgebreid
naar andere VSO-scholen.
Hbo: Het HBO Proof festival voor mbo-studenten,
georganiseerd door HAN in samenwerking met de
Gelderse roc’s, kon helaas ook niet doorgaan. In het
najaar is gestart met de voorbereidingen voor een online
variant in maart 2021.
Om dezelfde reden is de in het najaar geplande
thema-avond over doorstroom naar hbo voor onze
studenten niveau 4 en hun ouders/verzorgers verschoven
naar maart 2021.
Loopbaan- en oriëntatie begeleiding (LOB)
Om LOB verder te uniformeren zijn algemeen geldende
documenten ontwikkeld, afspraken gemaakt over de rol
en inzet van slb’ers, en werkwijzen voor het rapporteren
van loopbaangesprekken en voor het afgeven van
een bindend studieadvies (bsa) opgesteld. Dit alles in
samenspraak met de roc brede kerngroep LOB waarin
(clusters van) onderwijsteams zijn vertegenwoordigd door
een slb’er. Binnen de gestelde kaders is ruimte voor de
loopbaanontwikkeling van de individuele student.
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2.3.2

Bedrijfsvoering
Verder op weg naar een zo efficiënt en effectief
mogelijke ondersteuningsorganisatie
De totale ondersteuningsorganisatie, waaronder de
administraties, facilitaire zaken, personeelszaken,
huisvesting, marketing en communicatie, kwaliteitszorg,
ICT en overige overheadkosten, neemt 21% van de

inkomsten in beslag. 79% Van onze inkomsten geven
we dus uit aan onderwijs. Dat is in vergelijking met
andere mbo’s een mooie verhouding en een bescheiden
verbetering ten opzichte van 2019 (-/- 1%). We streven er
bewust naar om zoveel mogelijk geld aan het onderwijs
zelf uit te geven en niet meer dan strikt noodzakelijk
aan ondersteuning. Het negatieve exploitatieresultaat in
2020 zal in 2021 en de jaren daarna leiden tot een pakket
aan maatregelen om de overhead zoveel mogelijk te
beperken.

Aandachtspunten 2020
In het oog springende zaken in 2020 waren de afronding
van de verfraaiing en de herinrichting van een aanzienlijk
aantal lokalen in het pand aan de Bachstraat. In 2020 is
geïnvesteerd in een aantal automatiseringsprojecten dat
leidde tot meer efficiëntie en veiliger werken, een nieuwe
financieel-administratieve organisatie van het onderdeel
Inburgering, de vervanging van laptops en mobiele
telefoons en de verdere professionalisering van Facilitaire
service en Inkoop- en Contractbeheer.

De dienst Bedrijfsvoering bestaat uit acht teams, die voor de gehele organisatie werken:
1. Financiële administratie: de boekhouding, verantwoordelijk voor alle gelden die er inkomen en uitgaan.
2. Deelnemersadministratie: voor het inschrijven en verwerken van de deelnemersgegevens en tussentijdse
mutaties, onder andere voor de bekostiging die we van het Rijk ontvangen.
3. Aan- en afwezigheidsregistratie: van iedere student moet (vanuit de wet) de aanwezigheid worden vastgelegd.
Voor een deel omdat sommige studenten nog geen 18 jaar zijn en dus nog leerplichtig zijn (ter voorkoming van
VSV), maar ook omdat er in het mbo voor alle studenten tot 23 jaar een kwalificatieplicht geldt.
4. Planning: hoewel er software is om planningen en roosters te maken, blijft het een ingewikkeld proces dat tijd
en aandacht vraagt, gezien de beperkte capaciteit in de gebouwen en het veranderende onderwijsconcept, van
klassikaal lesgeven naar meer en meer projectmatig werken.
5. Huisvesting: hier valt het beheer en onderhoud van de gebouwen onder, alsmede de herinrichting van ruimten
voor het projectmatig onderwijs.
6. Facilitaire zaken: dit betreft de receptie, inkomend telefoonverkeer en de backoffice. Facilitaire zaken regelt
daarnaast de catering, boekt vergaderruimtes, verzorgt de repro, doet de inkoop en organiseert en ondersteunt
bij evenementen.
7. Examenbureau: de medewerkers van het Examenbureau verrichten alle logistieke, administratieve en
ondersteunende werkzaamheden inzake examinering van onze studenten. Tot het Examenbureau behoren
ook de secretarissen van de examencommissies. Zij zien toe op en dragen bij aan de juiste, tijdige en volledige
afhandeling van de taken van de examencommissie, onder andere op het gebied van kwaliteitsborging van de
examinering en de diplomering van studenten.
8. Onderwijs en Innovatie: deze afdeling zorgt ervoor dat iedereen binnen ROC Rivor (management, studenten,
docenten en andere medewerkers) altijd en snel kan beschikken over de voor hem of haar relevante informatie.
Dat gebeurt door te zorgen voor de continuïteit en de ontwikkeling van de ICT-infrastructuur en informatievoorziening. De activiteiten van de stafdienst O&I zijn onder te verdelen in twee werkvelden. Enerzijds de informatievoorziening, die onder meer betrekking heeft op de ICT-processen en het applicatielandschap, anderzijds
de infrastructuur, waaronder de beveiliging en het beheer van de systemen, netwerken, mobiele telefonie en
laptops vallen.

ROC

rivor

best uursversl ag

2020
41

2.3.3

2.3.4

Personeel en organisatie

Onderwijs en Kwaliteit

Het team P&O bestaat uit twee personeelsfunctionarissen, twee medewerkers personeels- en salarisadministratie, een managementassistente en een hoofd
stafdienst (totaal vier fte). Op hoofdlijnen zijn de volgende
portefeuilles bij P&O belegd:
• Personeelsadministratie
• Salarisadministratie
• Werving en Selectie
• Professionalisering
• Personeelsplanning
• Arbeidsvoorwaarden, beloning en beoordeling
• Ziekteverzuim en arbobeleid

Het team Onderwijs en Kwaliteit (O&K) bestaat uit drie
senior beleidsmedewerkers en is verantwoordelijk voor:
advies en begeleiding, en het ontwikkelen van beleid en
instrumenten.

De coronamaatregelen hebben slechts beperkt invloed
gehad op de werkprocessen en het behalen van
doelstellingen. Uitzondering daarbij zijn de professionaliseringstrajecten. Waar individuele trajecten veelal
conform planning zijn gestart, trad er in eerste instantie
vertraging op bij groepstrajecten. De oorzaak lag meestal
in de focus op het geven van online lessen aan studenten
(dus tekort aan tijd), maar de eerste maanden vormden
ook het gevoel van onveiligheid bij fysieke trainingen en
de onwennigheid met online trainingen een drempel.
Het thuiswerken heeft een positief effect gehad op de
digitalisering van administratieve processen, waaronder
het proces met betrekking tot aanname en vertrek. In
2021 zal een verdere digitaliseringsslag gemaakt worden.
In 2020 heeft P&O zich vooral gericht op de uitvoering
van het werkdrukplan, het ziekteverzuimbeleid, het
opstellen van het thuiswerkbeleid en de begeleiding van
medewerkers bij uiteenlopende vraagstukken.
Meer informatie over alle aandachtsgebieden op het
gebied van P&O is te vinden in hoofdstuk 3, het Sociaal
jaarverslag.

alle lagen van de organisatie. In het najaar van 2020 is
hiervoor een projectleider Kwaliteit aangenomen, met
als belangrijkste taak om een ROC-breed systeem van
kwaliteitszorg op te zetten. Dit omvat het doorontwikkelen
van de kwaliteitszorgsystematiek en de bijbehorende
instrumenten op het gebied van kwaliteitszorg. Daarnaast
ontwikkelt de projectleider Kwaliteit een auditsystematiek
voor zowel het onderwijs- als de examenorganisatie.

Advies en begeleiding
Het team O&K adviseert en begeleidt de academie
directeuren, opleidingscoördinatoren, docententeams
en examencommissies op het gebied van onderwijs,
examinering, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur,
gevraagd en ongevraagd. Ook kan het team audits
en steekproeven uitvoeren bij opleidingen en
examencommissies.
Uniformeren en ontschotten was in 2020 een
belangrijk kwaliteitsdoel van ROC Rivor. In elk
project van uniformeren en ontschotten heeft een
beleidsmedewerker van O&K geparticipeerd. O&K
adviseerde de projectleiders onder andere over de
inrichting van de centrale examencommissie, het professionaliseren van Burgerschap, loopbaanontwikkeling
en -begeleiding, rekenen en de implementatie van de
TOA-examens voor generiek Nederlands en Engels.

Corona
De coronapandemie heeft in 2020 veel flexibiliteit
gevraagd van ROC Rivor om het onderwijs en de
examinering goed te kunnen blijven uitvoeren. In
2020 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap vijf opeenvolgende versies van het landelijke
servicedocument ‘Mbo-aanpak coronavirus COVID-19’
en de handreiking ‘Verantwoord diplomabesluit’
gepubliceerd. Het team O&K heeft steeds de inhoud van
deze servicedocumenten vertaald in hulpdocumenten,
procedures, richtlijnen en adviezen voor opleidingsteams,
examencommissies en management. Dit had vooral
betrekking op examineren en diplomeren, het bindend
studieadvies en de aanpassing van de onderwijs- en
examenregeling.

Het ontwikkelen van beleid en instrumenten
Het team O&K is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling. Bij nieuwe regelgeving vanuit de overheid vertaalt
het team samen met de betrokkenen de gevolgen
hiervan voor het handelen en ontwikkelt beleid dat
- en zo nodig ook de instrumenten die - het nieuwe
handelen ondersteunen. Samen met de collega’s die erbij
betrokken zijn implementeert O&K dit nieuwe beleid en
de (ver)nieuw(d)e instrumenten binnen ROC Rivor.

Andere projecten waaraan het team O&K in 2020 een
bijdrage heeft geleverd zijn:
• het ontwikkelen van de nieuwe vrijstellingsregeling,
• het actualiseren van het examenreglement, de
werkwijzer examinering en de onderwijs- en
examenregeling van ROC Rivor;,
• beleidsontwikkeling rondom het opleidingenportfolio
van ROC Rivor,
• het voorbereiden en het begeleiden van het vierjaarlijks
onderzoek van de inspectie en het herstelonderzoek bij
de VAVO-academie.

Kwaliteitszorg
In 2020 is kwaliteitszorg een belangrijk onderwerp voor
het team O&K geweest. ROC Rivor heeft de ambitie om
haar kwaliteitszorg en -cultuur steviger te verankeren in
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2.3.5.

Kwaliteitsagenda
Het volledige schema Kwaliteitsagenda is opgenomen
in bijlage 4 van dit bestuursverslag.
De kwaliteitsagenda (2019-2022) van ROC Rivor bestaat
uit de volgende vijf speerpunten:
1.	Jongeren in kwetsbare posities;
2.	Gelijke kansen;
3. Opleiden voor de arbeidsmarkt voor de toekomst;
4. Leven Lang Ontwikkelen;
5.	Professionalisering.
Uitgangspunten van onze kwaliteitsagenda zijn de
landelijke en de eigen speerpunten. Per speerpunt
zijn de ambities/doelstellingen, de maatregelen, de
verantwoording 2020 en de resultaten van de als
bijlage gevoegde ‘Schema Kwaliteitsagenda 2019-2022’
opgenomen.
Hieronder wordt van elk speerpunt kort de huidige stand
van zaken benoemd.
Speerpunt 1: jongeren in kwetsbare posities
Ambities: Vasthouden van het VSV-niveau en kwetsbare
jongeren voorbereiden op en begeleiden naar de
arbeidsmarkt en volgen na het verlaten van het onderwijs
in samenwerking met de gemeente.
Maatregelen en ondernomen acties
Uitgangspunt is om jongeren die kwetsbaar zijn,
om welke reden dan ook, te ondersteunen in hun
schoolcarrière en hen op die manier te steunen en
richting te geven op hun pad naar een andere plek
binnen de school of naar een plaats in de maatschappij.
De ondersteuning die we bieden en de te nemen
maatregelen zijn divers. We leveren de ondersteuning
intern (via onder andere het Loopbaancentrum en de
Reboundvoorziening), maar ook met behulp van externe

partners. We beschrijven enkele genomen maatregelen
en acties.
Intensiveren taal en rekenen. Een taal- en rekenteam
voor twee academies is een feit (Startacademie en
Z&W) en overige academies staan op de planning. In de
ROC-brede taal- en rekenoverleggen vindt vier keer per
jaar afstemming plaats tussen alle taal- en rekendocenten
van alle academies van ROC Rivor om de kwaliteit van het
taal- en rekenonderwijs hoog te houden.

is er trots op dat we in deze lastige regio zo veel kunnen
doen om het aantal VSV’ers zo laag mogelijk te houden.
Het is goed om te constateren dat sommige doelen
bereikt worden en dat er voortgang geboekt wordt. Aan
de andere kant is het zo dat we bij mbo 2 en 3 toch nog
achterlopen op onze ambities. Daar zullen we onze focus
de komende tijd op moeten gaan richten.

Het LOB-project dat gestart is in de zomer van 2018 wordt
in juli 2021 afgerond. De resultaten van dit project zijn
dat er ROC-brede instrumenten zijn ontwikkeld, zoals
een loopbaanpaspoort, verslagleggingsformulieren voor
loopbaangesprekken en een loopbaanportfolio. De
rolbeschrijving van de SLB’er is geactualiseerd en alle
SLB’ers worden op gelijke wijze (en beter) gefaciliteerd
voor hun taken.

Ambities: Aansluiting vmbo-mbo, doorstroom binnen het
mbo en doorstroom mbo-hbo bevorderen. Uitstroom naar
werk dat past bij de ambitie en talenten van de student.

Passend onderwijs
Passend Onderwijs behelsde vooral begeleiding aan
studenten met allerlei soorten structurele hulpvragen,
terwijl dat voorheen meer gericht was op studenten met
een diagnose.
Bestuurlijke reflectie
ROC Rivor heeft continu aandacht voor de kwetsbare
jongeren in onze regio. Wij merken dat steeds meer
jongeren en jongvolwassenen te maken hebben met
diverse problematiek, waardoor studievertraging en –
nog erger – uitval reëel worden. Het College van Bestuur
hecht er dan ook aan om deze kwetsbare groep zo
goed mogelijk in beeld te hebben, met hen in gesprek
te blijven en hen te ondersteunen waar mogelijk. Omdat
deze doelgroep bij ons in huis is, is de school vaak de
eerste veilige haven, waarna samen met onze externe,
sociale partners gezocht wordt naar de beste (maatwerk)
oplossing. In die zin blijven we investeren in begeleiding
en hulp op school, maar ook in het onderhouden van
contacten met de buitenwereld. Het College van Bestuur

Speerpunt 2: gelijke kansen

Maatregelen en ondernomen acties
Belangrijk uitgangspunt is dat iedereen gelijke
kansen moet hebben om een start te maken met
een schoolloopbaan en daarna op de arbeidsmarkt.
Enkele maatregelen en acties die door ROC Rivor zijn
ondernomen om gelijke kansen voor iedereen mogelijk te
maken, volgen hieronder.
De maatregel doorlopende leerlijnen vmbo-mbo
stimuleert doorstroom naar een hoger niveau. Door de
doorlopende leerlijnen mbo-hbo zijn er vele initiatieven
ontplooid. Het project TechExpress (2016- 2020)
heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een uitgebreide
samenwerking met het vmbo en het bedrijfsleven op
het gebied van techniek. Dit project en TechExplore24
bieden vo-leerlingen de mogelijkheid (verder) kennis
te maken met techniek. Zeker voor vmbo’s waar geen
techniekprofielen worden aangeboden, is dat een
waardevolle aanvulling op het lesprogramma. Jongeren
die anders nauwelijks met techniek in aanraking komen,
kunnen nu ervaren hoe leuk het is.
Wat betreft de doorgaande leerlijn onderwijs-arbeidsmarkt kan gemeld worden dat De Motie Kwint succesvol
is afgerond. De afstudeerders worden nu gevolgd
vanuit de Startacademie en tevens wordt er nazorg
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aangeboden. Hierbij wordt de aansluiting gezocht met
Match voor Morgen (waarvan momenteel een pilot loopt).
Doorstroom naar het hbo wordt gestimuleerd door het
aanbieden van keuzedelen gericht op die doorstroom
(voorbereiding hbo pabo). In het najaar 2019 is voor
een-na-laatstejaars- en laatstejaarsstudenten Z&W niveau
4 (en ouders/verzorgers) een themabijeenkomst over
doorstroom naar het hbo gehouden. Daarbij zijn ook
oud-studenten, die inmiddels een hbo-opleiding volgen,
gevraagd hun ervaringen te delen. Besloten is deze
thema-avond jaarlijks te organiseren en uit te breiden
naar alle opleidingen. Mede vanwege corona is besloten
om de thema-avond te verzetten van het najaar 2020
naar 30 maart 2021.
Ook de AD-opleidingen worden onder de aandacht
gebracht, bij de keuzedelen gericht op doorstroom en
tijdens de thema-avond. Daarbij worden studenten en/of
gastdocenten van AD-opleidingen uitgenodigd.
Bestuurlijke reflectie
Gelijke kansen voor iedereen, daar maakt het College
van Bestuur zich hard voor. Aan de andere kant realiseert
het zich ook dat het realiseren van gelijke kansen nog
niet voor iedereen is weggelegd. Onze maatschappij kent
nog steeds een systeem waarin het voor de kwetsbaren
onder ons lastig is om te stijgen op de sociale ladder.
ROC Rivor is er dan ook voorstander van om samen met
andere partijen kansen voor hen die het nodig hebben op
een of andere wijze te vergroten. Of dat nu gebeurt via
doorlopende leerlijnen, door de helpende hand te bieden
bij uitstroom naar werk of op een andere wijze, is niet van
belang. Waar het om gaat is dat het gerealiseerd wordt.
Als gekeken wordt naar de resultaten, is het goed te
zien dat een positieve beweging in gang is gezet. Maar
hier geldt ook dat het best meer kan en mag zijn. Dat
kunnen we echter niet alleen. Slim samenwerken binnen
de onderwijskolom en mogelijkheden zoeken om de
groei er in te houden, zal een van de opdrachten voor de
komende tijd zijn.

Speerpunt 3: opleiden voor de arbeidsmarkt
van de toekomst
Ambities: kort-cyclisch aansluiten bij de ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt en verhogen van het aanpassingsvermogen en de innovatie-capaciteit om de arbeidsmarkt
met passende leerwegen te bedienen.
Maatregelen en ondernomen acties
Als ROC Rivor menen we dat enkel opleiden niet
voldoende is. Het is ook van belang dat we onze
studenten een opleiding en tools geven die een
succesvolle ingang moeten bieden tot de arbeidsmarkt.
Bij de Academie Zorg & Welzijn is voor de zorgopleiding
geëxperimenteerd met social learning. Drie groepen
nemen inmiddels deel en de start met individueel
instromen en scholen is gemaakt. Tevens is de koppeling
naar logistiek gemaakt. Bij het Initieel onderwijs is er een
vervolgpilot gestart met SPOC’s, Small Private Online
Course. Dat zijn online cursussen voor een beperkte
groep deelnemers. Het onderwijskundige principe achter
de SPOC is social learning. Dit betekent dat deelnemers
van en met elkaar leren in een online omgeving.
Verder is er een grote slag gemaakt op het gebied van
onze examenorganisatie. Waar tot voor kort meerdere
examencommissies over de verschillende opleidingen
werkzaam waren, is er thans een centrale commissie.
De voorbereidingen om te komen tot één commissie zijn
gestart in 2020 en hebben geleid tot de formele start per
1 januari 2021. Deze centrale examencommissie werkt,
zoals de naam al aangeeft, voor de gehele organisatie.
Dat betekent meer eenduidigheid, betere afstemming en
vooral efficiencywinst.
Een aantal samenwerkingspartners (Onderwijs, Overheid
en Ondernemers) hebben concrete stappen gezet om
te komen tot een Smart Technology Experience Center
(S-TEC) voor Rivierenland. S-TEC wordt dé fysieke plek,
centraal in Rivierenland, waar onder één dak:

- vakmensen worden opgeleid en/ of bijgeschoold,
- vo-leerlingen op een speelse manier kennismaken met
techniek en technische werkzaamheden,
- advisering en coaching wordt aangeboden aan
bewoners en vastgoedeigenaren,
- bijeenkomsten worden gehouden voor regionale
mkb’ers voor het bespreken van actuele
ontwikkelingen, bijscholing en samenwerking op de
innovatieve markt,
- aanbod is van actuele, duurzame bouwoplossingen
waar zowel particulieren als vastgoedeigenaren en
regionale bouw- en installatiebedrijven kennis van
kunnen nemen en voorlichting over krijgen.
- regionale BT-bedrijven zich kunnen aansluiten bij het
WoonWijzerWinkelconcept en hiermee opdrachten
kunnen verwerven.
Bestuurlijke reflectie
De kracht van onze school heeft altijd gelegen in het
innovatieve en vooruitstrevende. In onze optiek is dat
ook waar je als kleine roc het verschil kan maken. We zijn
een kleine, maar slagvaardige organisatie. We hebben
intensief contact met onze omgeving om op die manier
te kunnen anticiperen of reageren op de vraag die de
omgeving ons als school stelt. Hierbij acteren we in
het heden, maar richten we ons op de (toekomstige)
arbeidsmarkt. De samenleving en de arbeidsmarkt
veranderen voortdurend. Wat vandaag de norm is, is
morgen alweer achterhaald. Het College van Bestuur
is trots dat we ondanks de coronapandemie zijn blijven
investeren in innovatieve ontwikkelingen. We sporen daar
onze medewerkers, maar ook anderen in de regio, toe
aan om hiermee een vooruitstrevende (leer)omgeving te
blijven.
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Speerpunt 4: Leven Lang Ontwikkelen
Ambities: Meer aanbod voor volwassenen creëren in
een passende leerweg (wbl, combinatie leren/werken) en
inzetten op een circulair mbo, waar studenten hun leven
lang terugkomen om bij te leren.
Maatregelen en ondernomen acties
Leven Lang Ontwikkelen zit al jaren in de genen van ROC
Rivor. Het belang om jezelf blijvend te ontwikkelen heeft
in het Koersplan 2018-2021 reeds een plek gekregen en
is in 2020 verder geïnstitutionaliseerd.
Er zijn meerdere initiatieven ontplooid die bijdragen en
gaan bijdragen aan het speerpunt LLO. Met Doorzaam
zijn we praktijkverklaringen aan het ontwikkelen en
voor de kwetsbare doelgroep zijn in samenwerking met
Werkzaak dit jaar zeven groepen voorschakeltrajecten
gestart, met als doel het verbeteren van de Nederlandse
taal (op de werkvloer) ter voorbereiding op en voor
behoud van werk. In 2020 zijn scholingstrajecten gestart
bij Hitachi in Zaltbommel, FruitMasters in Geldermalsen
en bij CB Culemborg.
Vanaf medio 2020 hebben interne voorbereidingen
plaatsgevonden om de contractactiviteiten binnen geheel
ROC Rivor onder te brengen in één academie, namelijk
de Academie Leven Lang Ontwikkelen. Eind 2020 zijn
de leidinggevenden en projectleiders benoemd. Vanaf 1
januari 2021 is de academie geheel operationeel. In deze
academie zijn alle contractactiviteiten (niet bekostigd
onderwijs) ondergebracht, inclusief Educatie, Inburgering
en Diplomaroute.
Bestuurlijke reflectie
Een belangrijk speerpunt, zoals eerder aangegeven in
ons huidige koersplan, is Leven Lang Ontwikkelen. Wij
vinden het van belang te benadrukken, en dragen dat
ook in woord en gebaar uit, dat je nooit uitgeleerd bent
en raakt. Het ontwikkelen van jezelf of je medewerker
is buitengewoon belangrijk om bij te blijven en niet
achterop te raken. Leven Lang Ontwikkelen is belangrijk

op ieder niveau en voor iedere leeftijd. De voortdurende
verandering van samenleving en arbeidsmarkt betekent
in onze optiek dat je in je ontwikkeling – werk, studie of
wat dan ook - continu mee moet blijven bewegen. Ook
hier geldt dat kennis niet een statisch gegeven is, maar
buitengewoon dynamisch is. Met ons concept van Leven
Lang Ontwikkelen dragen we een steentje bij aan het bijen onderhouden van dynamische kennis.
Door Leven Lang Ontwikkelen als eigen academie te
positioneren zien we dat de impact voor ons ROC en
voor de omgeving gestaag aan het groeien is. Door het
bundelen van Leven Lang Ontwikkelen-vraagstukken is
er een lerende omgeving aan het ontstaan, die de regio
nu helpt de gevolgen van de pandemie te beperken en in
de toekomst helpt om de regio nog krachtiger centraal in
Nederland te positioneren.
Speerpunt 5: Professionalisering
Ambities: Flexibel en duurzaam inzetbaar personeel dat
zich blijvend aanpast aan de veranderende arbeidsmarkt
en onderwijsinzichten.
Maatregelen en ondernomen acties
De coronamaatregelen hebben een behoorlijke impact
gehad op de planning en realisatie van de professionaliseringsmaatregelen. Uitgevoerde activiteiten waren veelal
gericht op het behalen van bevoegdheid, het behoud en
de verbetering van de kwaliteit van de examinering en
de didactiek van online lesgeven. Geplande maar niet
gerealiseerde activiteiten vinden alsnog in 2021 plaats.
Enkele professionaliseringstrajecten zijn op andere wijze
aangevlogen, waarbij de beoogde doelstelling alsnog is
behaald.
Door ziekteverzuim, vervangingsvraagstukken en het
geven van noodzakelijke prioriteit aan onderwijstaken zijn
enkele trajecten vertraagd en opnieuw in de tijd uitgezet.
Score op doorgroeimogelijkheden wordt veelal afgezet
tegen promotiemogelijkheden. Door het functiebouwwerk

en de (geringe) omvang van ROC Rivor zijn deze
mogelijkheden gering. Doorgroei binnen de functie is wel
mogelijk en ook feitelijk zichtbaar. Verder geven sommige
medewerkers aan dat ze zich realiseren dat doorgroei
binnen ROC Rivor niet altijd tot de mogelijkheden
behoort, gezien de (geringe) omvang, maar dat ze het
wel waarderen dat er de mogelijkheid is om bijvoorbeeld
cursussen en opleidingen te volgen.
Bestuurlijke reflectie
Het College van Bestuur begrijpt dat de coronapandemie
niet het excuus mag zijn dat zaken niet of niet volledig
opgepakt zijn, maar wil wel benoemd hebben dat
prioriteiten, soms zelfs op verzoek van de overheid,
anders gesteld dienden te worden. Desondanks ziet het
College van Bestuur dat er, ondanks de omstandigheden,
op diverse professionaliseringsonderwerpen voortgang is
geboekt, die we de komende jaren de nodige aandacht
blijven geven.
Voor iedere organisatie en voor iedere medewerker geldt
dat er kansen en mogelijkheden moeten zijn om zich
te ontwikkelen, professionaliseren en te groeien in zijn
of haar functie. Dat is in het belang van de individuele
medewerker, maar ook voor de organisatie als geheel.
We streven er dan ook naar om iedereen die kans te
geven. In functionerings- en beoordelingsgesprekken is
dat onderwerp van gesprek, maar ook in reguliere bila’s
en afstemmingsmomenten tussen leidinggevenden en
medewerkers. Het College van Bestuur is er dan ook veel
aan gelegen dat de professionaliseringsagenda zo goed
en zo optimaal mogelijk uitgevoerd gaat worden.
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2.4.

BEGELEIDING EN
ONDERSTEUNING
2.4.1

Voortijdige schoolverlaters en
kwetsbare jongeren
Het is van groot belang dat studenten met een
startkwalificatie de school verlaten. Met een
startkwalificatie hebben ze de mogelijkheid een
vervolgopleiding te starten en tevens verhogen ze hun
kansen op de arbeidsmarkt. Vandaar dat ROC Rivor zich
hier ook met veel energie op stort. Daarom besteden
wij - nu en in de toekomst - veel tijd en aandacht aan het
voorkomen van Voortijdige Schoolverlaters (VSV) en
kwetsbare jongeren.
In het mede door ROC Rivor ondertekende regionaal
programma Voortijdig Schoolverlaten 2021-2024 staat
een aantal maatregelen dat ROC Rivor zal inzetten om
voortijdig schoolverlaten tot een minimum te beperken.
Ook in de kwaliteitsagenda is een aantal maatregelen
benoemd ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten
en is er tevens aandacht voor de positie voor kwetsbare
jongeren in het algemeen.
Rebound
Studenten die hun opleiding stoppen en van school
dreigen te gaan zonder dat ze een diploma hebben
gehaald, kunnen een beroep doen op de Reboundvoorziening. Vaak zijn deze jongeren gestopt omdat ze
de verkeerde opleiding hebben gekozen, maar het kan
ook zijn dat gedragsproblemen de oorzaak zijn.
Het beoogde doel is om VSV te verminderen dan wel
te voorkomen en dat is het afgelopen jaar goed gelukt.

Van de zeventig studenten die bij Rebound terecht zijn
gekomen, hebben 5 studenten de school voortijdig
verlaten. Twee studenten zijn terug op de oorspronkelijke
opleiding geplaatst, tien zijn naar een andere school
gegaan, één naar het REA College en 53 binnen ROC
Rivor. De meeste studenten hebben er dus voor gekozen
verder te gaan met een studie, binnen ROC Rivor of
ergens anders.
Mbo-jeugdteam
Het mbo-jeugdteam is er op gericht jongeren in een
vroegtijdig stadium te ondersteunen door externe partijen
(bijvoorbeeld Pro Persona, SMW en GGZ) in school te
laten samenwerken. Omdat bij die samenwerking de
jongere centraal staat, kunnen we maatwerk bieden om
schooluitval en de inzet van zwaardere, specialistische
zorg te voorkomen. Ook door het op tijd inzetten van de
schoolarts en de -verpleegkundige worden de beoogde
doelen behaald.
Het klachtenpatroon van leerlingen over het afgelopen
kalenderjaar is onder invloed geweest van de
coronapandemie. Hierbij kan gedacht worden aan
concentratieproblemen en overbelasting door het
aangepaste leren. Daarnaast hebben studenten last van
diverse mengbeelden. Bij veel gevallen is er ook sprake
van een belaste thuissituatie, al dan niet met ouders die
zelf ook psychische problemen kennen. Voor een deel
van de leerlingen heeft het thuisonderwijs echter ook
positieve effecten gehad op de belasting.
Het aantal leerlingen dat gezien of gebeld is in het
spreekuur ligt dit jaar lager dan het jaar daarvoor. Dit
heeft alles te maken met de fysieke beschikbaarheid
en bereikbaarheid van de student en de Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV), maar zeker ook
hebben de online observaties van de klachtenpatronen
van studenten een rol gespeeld. Tijdens online lessen
zijn klachten niet altijd even goed zichtbaar en/of
bespreekbaar.

Percentage voortijdige
schoolverlaters VSV-jaar 2020
Niveau
ROC Rivor VSV-norm
mbo niveau 1

17,50%

26,20%

mbo niveau 2

7,89%

8,45%

mbo niveau 3

2,88%

3,10%

mbo niveau 4

1,51%

2,55%
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2.4.2

Begeleiding en Zorg
Loopbaancentrum
Het Loopbaancentrum (LC) neemt binnen ROC Rivor
een centrale plaats in. Het LC legt binnen de school
verbindingen met de verschillende afdelingen en buiten
het ROC met instanties en bedrijfsleven.
Studenten, ouders en verzorgers, docenten, teams,
instanties en bedrijfsleven kunnen bij het LC terecht
voor vragen op het gebied van begeleiding en/of
ontwikkelingsmogelijkheden.
In 2020 hebben 433 studenten extra begeleiding
gekregen van de coaches en trajectbegeleiders, waarvan
310 met een ondersteuningsarrangement Passend
Onderwijs.
De trajectbegeleiders en coaches vragen zo nodig hulp
aan professionals uit de derde lijn, zoals Schoolmaatschappelijk werk, GGD en/of GGZ.
Ondanks de coronapandemie is er getracht zoveel
mogelijk studenten naar de juiste instantie door te
verwijzen.
De redenen voor het doorverwijzen zijn heel divers
geweest. Er zijn leerlingen gezien met medische
problematiek, psychische klachten (somberheid,
angstklachten, depressieve klachten, overbelasting
enzovoort), factoren die met leefstijl te maken hebben
(slaapproblemen, eetproblemen of genotsmiddelen) en
motivatieproblemen. Een deel van de klachten heeft te
maken gehad met angst voor een coronabesmetting
vanwege onderliggend lijden bij de leerling zelf of bij
diens directe omgeving. Ook heeft de coronacrisis op een
aantal leerlingen een negatief effect gehad (stemming en/
of belasting). Voor een deel van de leerlingen heeft het

thuisonderwijs echter ook positieve effecten gehad op de
belasting.
Er zijn ook steeds meer studenten die de boeken en of
andere leermiddelen niet kunnen betalen. Via Schoolmaatschappelijk Werk worden ze doorverwezen naar
andere instanties. Ook wordt er een beroep gedaan op
het steunfonds van Rivor zelf.
We zien de laatste jaren een stijging van de sociaalemotionele problematiek van de studenten. De
wachtlijsten voor studenten met psychische problemen
bij de GGZ-instellingen neemt nog steeds toe, wat ook op
school te merken is.
Aantal studenten dat is doorverwezen naar de derde lijn
Schoolmaatschappelijk werk
287
GGD
67
GGZ
60 consulten
Totaal:
414

De derde lijn werkt nauw samen met de studieloopbaanbegeleiders uit de opleidingsteams en het LC. De
samenwerking is goed te noemen. Zo is er ook structureel
overleg met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
Voortijdig Schoolverlaten (RMC) en de Leerplicht van de
regio Rivierenland. De afdeling AAR speelt hier ook een
grote rol in. Deze samenwerking is succesvol. Er is een
afname van ongeoorloofde afwezigheid.
Rebound
De Rebound is vaak een heterogene groep die behoorlijk
wisselt. Per week kunnen er andere studenten in zitten.
Dit vraagt een enorme inzet van de betreffende docenten.
De meeste studenten bij Rebound komen voor een
heroriëntatietraject of hebben hulp nodig bij het zoeken
van een stageplaats.
Bij de heroriëntatie komt Loopbaanoriëntatie en
-begeleiding (LOB) naar voren, waar we antwoord geven

op vragen als: wat houdt een opleiding in, wat zijn de
werkzaamheden bij het beroep en welke vervolgopleiding
kan ik doen?
We bieden ook hulp bij het vinden van een stage. Met
enige regelmaat lukt het de student op de een of andere
manier niet om zelf een stageplaats te vinden. Wij
begeleiden hem of haar dan daarbij. Die begeleiding is
meestal van korte duur en leidt vaak tot succes.
Ook geven we bij Rebound les in de AVO-vakken
(Nederlands, Rekenen en Engels) en Burgerschap.
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In 2020 hebben zeventig studenten gebruik gemaakt van
Rebound.
Aantal deelnemers Rebound 2020
Herplaatsing binnen ROC andere opleiding
Terug naar opleiding waar de student zat
Plaatsing opleiding buiten het ROC
Plaatsing REA college
Ontheffing door leerplicht om diverse redenen
Hulp bieden bij het zoeken naar een stageplaats.
VSV

25
5
21
1
3
7
8

Vanuit het RMC is een praktijkcoach (0,1 fte) gekoppeld
aan het Loopbaancentrum. De praktijkcoach begeleidt de
student eventueel naar een stage en kijkt op de werkplek
hoe het gaat, hij zet daar zo nodig begeleiding op en
geeft advies of de praktische opdrachten wel haalbaar
zijn voor de betreffende student. De ouders worden actief
bij dit project betrokken.
In 2020 zijn twaalf jongeren begeleid. Dat is minder dan
in voorgaande jaren. Tijdens de coronapandemie zijn
weinig nieuwe aanmeldingen gekomen.
De aanmeldingen waren een mix van verschillende
niveaus. De jongeren op niveau 2 hadden vooral veel
intensieve begeleiding nodig. Denk hierbij aan het maken
van planningen en zich daar dan ook daadwerkelijk aan
houden.
De jongeren op niveau 3 waren veelal jongeren met
vragen over of de huidige opleiding wel passend was.
Hierbij bestonden de trajecten voornamelijk uit meekijken
op de werkplek en adviseren over mogelijkheden om de
stage of opleiding tot een succes te maken.
De samenwerking met alle betrokkenen die begeleiding
en zorg leveren aan de studenten is goed te noemen.
Naast de automatische plaatsingen van studenten in
verband met het toelatingsrecht zijn er in 2020 rond
de tweehonderd studenten uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek bij de medewerkers van het
Loopbaancentrum, zowel fysiek als online.

2.4.3

Passend onderwijs
1. Visie van het Loopbaancentrum van ROC Rivor op Passend Onderwijs
Een aanzienlijk deel van de begeleiding van het Loopbaancentrum betreft begeleiding in het kader van Passend
onderwijs. Passend Onderwijs biedt studenten de mogelijkheid op extra ondersteuning wanneer dat nodig is. Het
Loopbaancentrum heeft er in 2020 voor gekozen om aan te sluiten bij de landelijke trend waarin een verschuiving
plaatsvindt van een smalle visie naar een brede. Passend Onderwijs behelst nu dus vooral begeleiding aan studenten
met allerlei soorten structurele hulpvragen, terwijl dat voorheen meer gericht was op studenten met een diagnose.
In 2020 gaat het om 310 studenten met Passend Onderwijs.

2. Organisatie van Passend onderwijs
De verschillende organisatorische eenheden binnen
ROC Rivor die met Passend Onderwijs te maken
hebben:
• De deelnemersadministratie
Screent de studenten Passend Onderwijs en zet ze door
naar het secretariaat van het Loopbaancentrum.
• Het secretariaat
Nodigt de student (en ouders) uit voor een kennismakingsgesprek met de trajectbegeleider en coach. Bij
dit gesprek komen de zorgbehoeftes naar boven en
deze worden vastgelegd in een persoonlijk plan, het
ondersteuningsarrangement.
• De trajectbegeleider
Geeft aan welk traject passend is bij een student met
een hulpvraag.
• De coach
Voert de afgesproken individuele begeleiding uit
en vraagt eventuele aangepaste examinering bij de
examencommissie aan. Heeft contact met de studieloopbaanbegeleider en het docententeam.
• De praktijkcoach
Kan ingezet worden op de beroepspraktijkvorming.
Geeft adviezen aan de student Passend Onderwijs, die
in de praktijk vastloopt, de studieloopbaanbegeleider,
coach of trajectbegeleider en de stagebegeleider op de
werkplek.

Studenten Passend Onderwijs hebben regelmatig
hulpvragen op allerlei gebieden. Het Loopbaancentrum
werkt daarom nauw samen met allerlei externe
instanties.
De verschillende organisatorische eenheden buiten
ROC Rivor:
• VSO De Sonnewijser
Er is een nauwe samenwerking met deze school in Tiel
om de leerlingen een programma te bieden waarin
zij het ROC en een aantal opleidingen beter leren
kennen en daarbij voorbereid worden op de grote
verandering die de overgang van VSO naar mbo met
zich meebrengt.
• Begeleidende instanties
Het Loopbaancentrum overlegt met of vraagt advies aan
(thuis)begeleidende instanties voor studenten. Dit om
tot een eenduidige aanpak van de problematiek van de
student te komen.
• Pro Persona
Het Loopbaancentrum vraagt advies of doorverwijzing
aan de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige van Pro
Persona die enkele uren per week aan ROC Rivor is
verbonden.
• ZAT-partners
Het Loopbaancentrum vraagt advies of verwijst door
naar de leden van het Zorgadviesteam (ZAT), zoals SMW,
Iriszorg, GGD, Werkzaak, RMC en Leerplicht.
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3. Inrichting van de ondersteuning

4. Omvang ondersteuning

Inhoud van de ondersteuning
Het Loopbaancentrum biedt ondersteuning in de vorm
van trainingen en individueel maatwerk op het gebied
van:
• sociaal-emotioneel, samenwerken, sociale
vaardigheden, werknemersvaardigheden en leren
leren,
• aanvragen van faciliteiten in het kader van Passend
Onderwijs en examenregelingen,
• hulp(advies)vragen aan en doorverwijzen naar externe
instanties.

De verschillende ondersteuningsarrangementen
De benodigde extra begeleiding wordt bepaald en
vastgelegd in een ondersteuningsarrangement. Ook
benodigde of gewenste examenaanpassingen kunnen
daarin worden opgenomen na goedkeuring van de
examencommissie.

Het proces
Als een student door de deelnemersadministratie gemeld
wordt bij het secretariaat van het Loopbaancentrum,
worden de volgende stappen gezet:
• De student krijgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met coach en trajectbegeleider.
• De student krijgt te horen dat hij recht heeft op Passend
Onderwijs gedurende zijn opleiding en geeft aan of hij
daarvan gebruik wil maken.
• De student (of de ouders) tekent dan de bijlage bij de
OOK, hetgeen aangeeft dat hij gedurende de opleiding
recht heeft op Passend Onderwijs. In deze bijlage wordt
verwezen naar een ondersteuningsarrangement.
• De begeleidingsbehoeften worden in het ondersteuningsarrangement vastgelegd.
• De student wordt geplaatst in de opleiding.
• Indien er sprake is van een aanvraag voor aangepaste
examinering, zal de coach die samen met de student
opstellen en indienen bij de examencommissie.
De student krijgt van de examencommissie bericht
of de aangevraagde aanpassing van de examens is
toegekend.

Het Loopbaancentrum onderscheidt drie categorieën van
studenten Passend Onderwijs:
1. zij die aangeven op dit moment geen behoefte te
hebben aan extra ondersteuning. Zij ondertekenen wel
de bijlage bij de OOK, maar de ondersteuning wordt
vooralsnog vormgegeven in de basisbegeleiding (het
onderwijsproces). De trajectbegeleider monitort de
voortgang van het opleidingstraject;
2. zij die aangeven gebruik te willen maken van de
mogelijkheden tot extra ondersteuning. Ze tekenen
de bijlage bij de OOK en er wordt een ondersteuningsarrangement, met daarin de omschrijving van de
extra begeleiding, opgesteld door de coach van het
Loopbaancentrum;
3. zij die aanspraak willen maken op examenfaciliteiten.
De student vraag met behulp van een coach van
het Loopbaancentrum de benodigde aanpassingen
in examenfaciliteiten aan bij de examencommissie.
De afspraken daarover worden opgenomen in het
ondersteuningsarrangement.
Dit kan gecombineerd worden met de onder punt 2
vernoemde extra begeleiding.

De omvang van het aantal studenten Passend
Onderwijs
Het aantal studenten Passend Onderwijs, dat in het jaar
2020 gebruik heeft gemaakt van de begeleiding van het
Loopbaancentrum, komt zoals eerder vermeld op 310.
Financiën
Zoals hierboven beschreven, speelt het Loopbaancentrum van ROC Rivor een cruciale rol in de
ondersteuning van studenten en in het ontlasten van het
onderwijsproces. Het is dankzij de inspanningen van de
medewerkers van het Loopbaancentrum dat ROC Rivor al
jaren (goeddeels) onder de landelijke vsv-normen scoort
en in 2020 voor ruim 400 studenten een vangnet was.
Het Loopbaancentrum is een centrale ondersteuningsafdeling waar 13 medewerkers werkzaam zijn. Het LC wordt
gefinancierd met onttrekkingen uit de lumpsum-vergoeding, de kwaliteitsgelden en het gehandicaptenbudget.
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2.4.4.

Vertrouwenspersoon
Als studenten van ROC Rivor hulpvragen hebben over
seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie,
geweld of schending van hun privacy, kunnen ze contact
opnemen met de twee interne vertrouwenspersonen van
ROC Rivor. Dit soort ongewenst gedrag kan thuis hebben
plaatsgevonden, binnen het ROC of extern, bijvoorbeeld
tijdens de stage. Medewerkers met dit soort vragen
kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon.
In 2020 hebben, net als in 2019, in totaal vier studenten
hulp gevraagd aan de vertrouwenspersonen. De tabel
hieronder geeft de soorten hulpvragen weer.
Soorten hulpvragen en doorverwijzingen in 2020
Hulpvraag
Problematische thuissituatie
Huiselijk geweld (meldcode)
Pesten
Fysieke en verbale ongewenste
intimiteiten
Intimidatie
Agressie/geweld
Bedreigingen

Aantal
0
0
1
1
2
0
0

M/V Verwijzing

V
V

SLB / TB
n.v.t

V

coördinator

Deze aantallen zijn, zeker in vergelijking met wat je in de
media leest, erg laag. Dat wil niet zeggen dat ongewenst
gedrag, agressie en andere veiligheidsproblemen op
ROC Rivor niet voorkomen of dat de studenten de weg
naar de vertrouwenspersonen niet weten te vinden. De
lage cijfers geven wel aan dat de zorgcultuur op ROC
Rivor van een hoog niveau is.

Het Loopbaancentrum (LC) is een belangrijk
aanspreekpunt, het LC vangt veel vragen en problemen
op. Veel signalen van studenten komen vaak ook al in een
vroeg stadium bij de mentor, studieloopbaanbegeleider
of trajectbegeleider binnen. Zij verwijzen regelmatig door
naar het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW). Daarnaast is
er het ZAT, het Zorgadviesteam, waarin diverse disciplines
samenwerken, het SMW, de interne trajectbegeleiders,
een aantal mensen van het LC en externe hulpverleners
uit de regio.
In het kader van het veiligheidsbeleid is één van
de huidige vertrouwenspersonen aangewezen als
aandachtsfunctionaris meldcode. Zij heeft hiervoor een
driedaagse training gevolgd. Zij heeft de meldcode
passend bij de organisatie geschreven en heeft de taak
zorg te dragen voor beleidsmatige implementatie van
deze meldcode en het ondersteunen en adviseren van
medewerkers in het geval van hantering ervan.
Veilige school
In 2019 is er gestart met het schrijven van een nieuw
Schoolveiligheidsplan en dit is hernieuwd opgepakt
in 2020. Het doel is dat dit plan aan het einde van het
schooljaar 2020-2021 klaar en vastgesteld is. In het
schooljaar 2021-2022 wordt dit met alle medewerkers
van ROC Rivor gedeeld.
De vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris
meldcode is nauw betrokken bij het samenstellen van
dit nieuwe Schoolveiligheidsplan, waarbij door haar de
nadruk wordt gelegd op de veiligheid voor studenten.
Uit de JOB-monitor en het MTO blijkt dat studenten
en docenten zich veilig voelen op school. De school
is relatief klein, er is veel persoonlijke aandacht, de
studenten zijn bekend en gaan niet makkelijk op in de
massa.

In beeld
Door verbouwing van de entree van de hoofdvestiging,
waar voorheen de vertrouwenspersonen een eigen
ruimte tot hun beschikking hadden, en door de lockdown
zijn de vertrouwenspersonen minder in beeld gekomen
dan vorig jaar. Studenten worden in het schooljaar
2021-2022 tijdens lessen Burgerschap op de hoogte
gebracht van hoe veiligheid in de school gewaarborgd
wordt. Daarmee wordt de aandacht voor veiligheidsprocedures en personen, waaronder de vertrouwenspersonen, meer structureel ingebed in het onderwijs.
Deskundigheidsbevordering
Regelmatig volgen de twee vertrouwenspersonen bij
stichting School & Veiligheid trainingen en webinars.
Omdat zij lid zijn van School &Veiligheid, ontvangen en
lezen ze de nieuwsbrief, bezoeken regelmatig de website
en zoeken contact met de helpdesk als er vragen zijn
over hoe te handelen.
Viermaal per jaar heeft
het team vertrouwenspersonen intervisie
om casuïstiek en
vakinhoudelijke
ontwikkelingen te
bespreken. Deze
intervisie vindt
plaats onder leiding
van de externe
vertrouwenspersoon.
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2.5.

RELATIES EN
MAATSCHAPPELIJKE
BINDING
2.5.1.

Regio Rivierenland
ROC Rivor is een school die maatschappelijk zeer
betrokken is. We leveren niet alleen diensten aan de
maatschappij, maar maken daar ook onderdeel van
uit. Het is daarom dat we ons medeverantwoordelijk
voelen voor de omgeving: het milieu, de maatschappij
en de ontwikkelingen daarin. Om uiting te geven aan die
maatschappelijke betrokkenheid werken studenten en
docenten van het ROC mee aan een aantal bijzondere
projecten.

Team ROC Rivor doet mee aan Battle of the
Boats Rivierenland
6 studenten van ROC Rivor doen mee aan de eerste
editie van Battle of the Boats Rivierenland. Dit is een
battle tussen tien teams bestaande uit leerlingen van
O.R.S. Lek en Linge, Koningin Wilhelmina College
(KWC) en ROC Rivor. De daadwerkelijke race tussen de
boten is pas in april 2021, maar de battle is in 2020 al
begonnen. Onze studenten zijn dit jaar al gestart met
het ontwerpen van de boot, waarbij alle creativiteit en
technisch vernuft werd ingezet.
De battle
Tijdens Battle of the Boats wordt er gestreden om
een indrukwekkende wisselbeker. Winnen van de
battle kan op drie onderdelen: snelheid, creativiteit
en duurzaamheid. Er zijn diverse spelregels waar
deelnemers zich aan moeten houden. Zo staat
bijvoorbeeld de keuze voor het materiaal vrij, maar moet

Werken in de zorg tijdens de coronacrisis, student Joey doet dit met veel
passie!

het wel duurzaam zijn. Dat wil zeggen: gerecyclede
materialen of materialen die opnieuw te gebruiken zijn.
Het ontwerp is er inmiddels, maar nu moet de boot ook
daadwerkelijk gebouwd worden. De studenten worden
hiermee geholpen door De Vree en Sliepen uit Tiel.

Op de dag van de zorg, dinsdag 12 mei, vertelde de
19-jarige student Joey hoe het is om tijdens corona-crisis
in de zorg te werken. Joey studeert aan de brede
opleiding Helpende zorg niveau 2, BOL.
Joey loopt sinds ongeveer een half jaar stage bij
Team van de Buurt. Dit is gevestigd in Zorgcentrum de
Betuwe in Tiel en hier wonen voornamelijk ouderen.
Joey werkt daar met veel plezier en gaat ook tijdens de
corona-crisis gewoon door met zijn werkzaamheden.
Joey wil zich graag blijven inzetten in de zorg en werkt
zelfs meer dagen dan nodig is voor zijn stage. Hij vindt
zijn werk zo fijn omdat het heel afwisselend is en hij
krijgt de vrijheid om er op zijn eigen manier invulling aan
te geven. Op de vraag wat hem drijft antwoordt Joey: ‘Ik
wil graag mensen blij maken’.
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Studenten ICT maken indrukwekkende film
over pesten
Vier studenten van de ICT-opleiding niveau 3 hebben
als opdracht voor het vak Burgerschap een heel
indrukwekkend filmpje gemaakt over pesten. Ze kregen
de opdracht om een maatschappelijk probleem in kaart te
brengen en hierover te filmen.

Zij-instromers worden ondernemer
met het programma ‘Oriëntatie op
Ondernemerschap’
Tijdens het programma ‘Oriëntatie op
ondernemerschap’ kregen 13 zij-instromers van
UWV de kans om te onderzoeken of het zelfstandige
ondernemerschap bij hen past. Na verschillende
succesvolle bijeenkomsten in het Praktijklab van ROC
Rivor was maandag 8 juni de afronding van dit project.
Rivierenland is nieuwe enthousiaste ondernemers rijker!
De samenwerking tussen ROC Rivor, UWV, Ribizz
en de diverse andere partijen heeft een dynamische

opleidingsomgeving gecreëerd. Die blijkt voor de
startende ondernemers van grote toegevoegde
waarde te zijn. De grote kracht van dit traject is ook de
geweldige groep ondernemers in spe, die met zoveel
enthousiasme hebben deelgenomen en elkaar op alle
manieren hebben ondersteund.
Ondanks de onzekere economische tijd waarin we
verkeren, zijn er nog genoeg startende ondernemers in
Rivierenland die kansen zien. Daarom start het project
op 15 juni met een tweede groep zij- instromers vanuit
UWV in aangepaste vorm, dat wil zeggen volgens de
RIVM maatregelen.

De vier studenten wisten direct welk maatschappelijk
probleem aandacht nodig heeft. Alle vier zijn ze vroeger
in aanraking gekomen met pesten, dus was de drijfveer
heel groot om van dit project een groot succes te maken.
Naast de studenten waren docenten ook zeer onder
de indruk van het eindresultaat. Docent Sem-Isabelle
Wierenga: “De boodschap is zo goed overgekomen, dat
ik na het bekijken van de film tijd nodig had om het te
verwerken. Ik ben zo ontzettend trots op de studenten,
hoe gedreven en professioneel ze aan de slag zijn
gegaan. Daarom hebben ze een 10 gekregen voor deze
opdracht.
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2.5.2

Stakeholders
INTERN
Studenten
Ook in 2020 lag de focus van ROC Rivor wat studenten
betreft in de eerste plaats natuurlijk op het verzorgen
van kwalitatief goed onderwijs. Duidelijk mag zijn dat
de coronapandemie hierin een bijzondere rol heeft
gespeeld. Er werd veel onderwijs op afstand verzorgd,
maar waar het maar enigszins mogelijk was, werd fysiek
lesgegeven, niet alleen aan de examenkandidaten, maar
ook aan studenten die om welke reden dan ook geen –
of niet voldoende – goede mogelijkheden hadden om
thuis te werken. Er is in het afgelopen coronajaar ook veel
aandacht geweest voor kwetsbare studenten. Voor hen
was er de mogelijkheid om fysiek op school te komen
om daar aan hun schoolactiviteiten te werken. Studenten
die voor hun opleiding stage moesten lopen of bij een
werkgever praktijkervaring moesten opdoen, hadden
het ook moeilijk. Waar dat door de coronapandemie niet
kon, werd voor een aantal van hen een oplossing intern
gezocht en gevonden in de vorm van praktijksimulaties in
het Praktijklab.
Medewerkers
Van tegenslag een kans maken. Door de
coronapandemie werd verplicht thuiswerken de nieuwe
standaard voor veel medewerkers van ROC Rivor, zowel
voor het onderwijzend als het ondersteunend personeel.
Dat is met verve gedaan. Online lessen werden verzorgd,
webinars zijn gegeven en vele overleggen zijn online
via Teams gevoerd, tot volle en soms minder volle
tevredenheid. Het heeft wel het inzicht opgeleverd dat
thuiswerken mogelijk is en ook na corona een serieus
alternatief is voor het werken op locatie.

EXTERN
Samenwerken
Het blijft voor ROC Rivor, als klein roc, van groot belang
om de samenwerking met externe partijen actief op te
zoeken. Ideaal was het afgelopen jaar niet, maar daar
waar het kon en mocht is de mogelijkheid benut om de
samenwerking handen en voeten te geven. Bestaande
samenwerkingen zijn gecontinueerd en er hebben

zich ook nieuwe kansen aangediend. De strategische
samenwerking tussen ROC Rivor, Avans+ en Santé
Partners is daar een voorbeeld van. Er is een samenwerkingscontract getekend, waarbij kennis en innovatie
worden gebundeld om vernieuwend onderwijs aan te
kunnen bieden.
Traditioneel zoeken we verbinding met de omringende
roc’s in de regio en nemen diverse collega’s deel aan
lokale en landelijke netwerken.
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3. Sociaal jaarverslag
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3.

SOCIAAL JAARVERSLAG	
In dit sociaal jaarverslag worden de belangrijkste
ontwikkelingen in 2020 benoemd. Het sociaal jaarverslag
geeft ook inzicht in de personeelsbezetting in dit
kalenderjaar. Om de cijfers en percentages goed te
kunnen interpreteren, maken we, indien mogelijk, steeds
een vergelijking met de cijfers en percentages van de
voorgaande jaren. Hierbij hanteren we als peildatum 31
december 2020.

3.1

Organisatie
In 2020 is de organisatiestructuur enigszins aangepast.
Sinds het begin van het schooljaar 2020/2021 zijn er twee
directeuren verantwoordelijk voor alle mbo-opleidingen
en VAVO. Daarnaast is er een manager Leven Lang
Ontwikkelen (LLO) aangesteld en is er met ingang van
1 januari 2021 binnen LLO een viertal projectleiders
benoemd.

De portefeuille Onderwijs en Innovatie is toegevoegd
aan de portefeuille van het hoofd Bedrijfsvoering en het
Loopbaancentrum is toegevoegd aan de portefeuille
van het hoofd P&O. Het derde hoofd stafdienst is nu
verantwoordelijk voor de portefeuilles Marketing en
Communicatie en Onderwijs en Kwaliteit.
De structuur van onze organisatie in 2020 is in
onderstaand schema afgebeeld.
Functiebouwwerk
Alle functies binnen ROC Rivor zijn opgenomen in het
functiebouwwerk van ROC Rivor.

Raad van
Toezicht

OR

College van
Bestuur

SR

Stafdiensten
Bedrijfsvoering
Bestuurssecretaris en -secretariaat
Marketing en Communicatie
Onderwijs en Kwaliteit
Personeel en Organisatie

Startacademie

Academie voor
Zorg en Welzijn

Academie voor
Ondernemerschap en
Dienstverlening

Academie voor
Ambacht en
Technologie

Educatie
en Inburgering

VAVO academie

Academie LLO

Loopbaancentrum
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Formatie
De opbouw van de formatie in aantallen medewerkers zag er in 2020 als volgt uit:
Totale formatie in aantallen in 2020
Vast contract
OP

Tijdelijk contract

Personeel derden

Totaal

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

41

74

23

35

8

1

182

5

3

8

4

0

0

20

OBP incl. MT

23

47

5

7

4

2

88

Totaal

69

124

36

46

12

3

290

OOP

De verhouding vaste contracten, tijdelijke contracten
en de flexibele schil is in onderstaande grafiek
weergegeven. We streven naar een maximale omvang
van de vaste formatie van 75 tot 80% van het totale aantal
medewerkers. Vooral door de uitstroom van medewerkers
die met (pre)pensioen zijn gegaan en de instroom van
nieuwe medewerkers ligt het percentage wat lager dan
beoogd.
5,2%

OP = onderwijzend personeel • OOP = onderwijsondersteunend personeel • OBP =
onderwijsbeheerspersoneel

28,3%
66,6%

Het totaal aantal medewerkers is, in lijn met de begroting, in de afgelopen drie jaar gedaald. De
daling is in onderstaande grafiek zichtbaar.
Personeel vast, tijdelijk en derden
350

 2020
 2019
 2018

300

Vast

250
200
150
100
50
0

vast
tijdelijk
personeel
		derden

totaal

Tijdelijk

Personeel derden

In onderstaande tabel is de totale formatie in fte’s
uitgesplitst in de categorieën OP (onderwijzend
personeel), OOP (onderwijsondersteunend personeel)
en OBP (onderwijsbeheerspersoneel). De functie van
coördinator is hierbij voor minimaal 60% meegeteld als
MT (OBP).
Categorie
OP
OOP
OBP (incl. MT)
Totaal

fte's

%

137,5

62%

11,9

5%

72,7

33%

222,1

100%
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De verdeling over de categorieën in de afgelopen drie
jaar is zichtbaar in onderstaande grafiek.

In onderstaand overzicht is de verhouding LB/LC/LD
binnen de categorie OP weergegeven.
Categorie

Categorieën
300
 2020
 2019
 2018

250
200

2018

Categorie

2020

77,0%

75,7%

78,7%

Onderwijsassistent

Docent LC

21,2%

19,9%

16,5%

Instructeur

LD/coördinator
Totaal OP

1,8%

4,4%

4,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Hoofdinstructeur
Totaal OOP

50

OOP	 OBP	Totaal

Onderstaand overzicht geeft de opbouw van het OP in de
afgelopen drie jaar weer.
OP-formatie in fte’s

8,4

8,1
14,6

De verhouding tussen het OP, OOP, OBP en MT
is in onderstaande grafiek weergegeven.

OBP
20,9%

60
40

OOP
4,9%

20

Docent LC

LD/cördinator

5,9

12,7

MT
8,8%

80

Docent LB

4,0

8,0

100

0

0,6

3,9

De verhouding was in 2020: OP + OOP: 70,2% en OBP
incl. MT: 29,8%. Daarmee is de streefverhouding behaald.

 2020
 2019
 2018

120

2018

0,3

11,9

160
140

2019
0

Om zoveel als mogelijk middelen naar het onderwijs te
laten vloeien, streeft ROC Rivor naar een verhouding 70%
OP + OOP / 30% OBP + MT, inclusief de ﬂexibele schil,
uitgedrukt in de loonkosten.

100

OP	

2019

Docent LB

150

0

2020

De opbouw van het OOP in fte’s in de afgelopen drie jaar
is zichtbaar in onderstaand overzicht.

Totaal OP

OP
65,3%
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Leeftijdsopbouw in aantallen
Onderstaande afbeelding laat de leeftijdsopbouw van het
personeel zien:

Specifieke doelgroepen
Voor ouderen is de regeling Seniorenverlof
beschikbaar. Van deze cao-regeling hebben in 2020,
30 medewerkers gebruikt gemaakt voor een totaal van
3,34 fte. Daarnaast is er, onder bepaalde voorwaarden,
een maatwerkregeling beschikbaar voor medewerkers
die hun dienstverband voor hun pensioengerechtigde
leeftijd willen beëindigen. In 2020 zijn zeven collega’s
(4,9 fte) met deze regeling uit dienst gegaan. Aan alle
seniore medewerkers wordt op eigen verzoek en
geheel vrijblijvend een gesprek met een onafhankelijk
financieel adviseur aangeboden.

70
60

 2020
 2019

50

 2018

40

Van de ouderschapsverlofregeling uit de cao, hebben
in 2020 acht medewerkers gebruik gemaakt, met
een totale omvang van 7,98 fte. Van het recht op
aanvullend geboorteverlof dat men sinds 1 juli 2020
heeft, is in 2020 nog geen gebruik gemaakt.

30
20
10
0

20-24 25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

De gemiddelde leeftijd was in 2020 47,2 jaar.

50-54

55-59

60+

Nieuwe medewerkers worden wegwijs gemaakt in
onze organisatie tijdens een centrale introductiedag.
Daarnaast is er gedurende hun eerste jaar een coach
en werkplekbegeleider beschikbaar. Aan zij-instromers
wordt daarnaast een opleidingstraject (Pedagogisch
Didactisch getuigschrift of een lerarenopleiding)
beschikbaar gesteld. Tijdens dit traject kunnen ze
intensief gebruik maken van een interne coaches.
Voor collega’s met een beperking treffen we
voorzieningen ‘op maat’. Er zijn aparte parkeerplaatsen
en toiletten beschikbaar gesteld, evenals een lift op
de hoofdlocatie. Waar nodig is aangepast meubilair
aangeschaft.

In 2020 waren er binnen ROC Rivor 18,12 banen
vervuld in het kader van de wet Banenafspraak
(wet waarin afspraken zijn gemaakt over het
beschikbaar stellen van banen voor mensen
meteen arbeidsbeperking). Hiermee voldoet ROC
Rivor ruimschoots aan het quotumpercentage (7,6
banen). 71% van die banen zijn gerealiseerd door
de inkoop van schoonmaakdiensten. Daarnaast
zijn er banen beschikbaar gesteld op administratief
vlak en in de functie van conciërge. ROC Rivor ziet
het creëren van mogelijkheden voor mensen met
een arbeidsbeperking als een maatschappelijke
verplichting en in mindere mate als een wettelijke
verplichting.
De directie van ROC Rivor (de directeuren, de manager
LLO en het CvB) bestaat voor 50% uit vrouwen.
Hiermee voldoen we aan de Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in het management (WEV).
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3.2

Professionalisering 2020
De trend die we in 2019 hebben ingezet om de professionalisering zoveel mogelijk vraaggericht in te richten,
is vastgehouden en doorgezet. De coronamaatregelen
hebben echter een grote invloed gehad op alle professionaliseringstrajecten in 2020. De ruimte die mensen
hadden en voelden om bewust met hun professionalisering bezig te zijn, was beperkter.
Professionaliseringsactiviteiten
De studiedag die eind januari plaatsvond, had het thema
‘ontmoet ROC Rivor in de regio’. De medewerkers konden
kiezen uit verschillende workshops en excursies in de
regio, alles vanuit de insteek om de samenwerkingsverbanden die wij als school hebben, zichtbaar te maken en
er bekendheid aan te geven. De avond sloten we af met
een clinic van Omdenken.
In januari en februari zijn scrumtrajecten gehouden voor
een tweetal teams. Daarnaast waren er trainingen voor
vaststellers van examens en een workshop ‘begrijpend
tekenen’. Naast diverse teamdagen zijn er ook teamcoachingstrajecten gehouden.
In maart (nog net voor de lockdown) is er een kenniscafé
met als thema ‘Depressies onder onze studenten’
gehouden, een mooie en waardevolle werkvorm die
kruisbestuiving en vraaggericht werken stimuleert. Dit
kenniscafé zal in het nieuwe schooljaar een structurele
plek krijgen.

Professionaliseren ten tijde van corona
De geplande professionaliseringsactiviteiten zijn
vanaf half maart allemaal stopgezet en er is daarna
prioriteit gegeven aan het organiseren van het online
onderwijs en het thuiswerken. Dit is de meest pure
vorm van ontwikkeling en professionalisering die je je
kunt voorstellen. De mogelijkheid tot gepland trainen is
beperkt gebleven. Men heeft vooral geleerd met hulp van
elkaar en ondersteuning van onze ICT-dienst.
In de loop van het jaar zijn de geplande professionaliseringsactiviteiten weer opgepakt en veelal digitaal
vormgegeven. Een mooi voorbeeld hiervan is de assessorentraining. Deze is fysiek gestart en werd in online vorm
voortgezet. Maar ook de lopende PDG-trajecten moesten
doorgang vinden en werden online aangeboden.
Een aantal academies en teams hebben hun geplande
studiedagen in de voortgangsweek online vormgegeven
met de nadruk op didactiek binnen het online lesgeven.
Tijdens het ‘nieuwe normaal’ is ook het incompany
MD-traject, dat in 2018 is gestart, feestelijk afgerond.
In 2020 zijn negen mensen gestart met een langdurige
opleiding die gefaciliteerd wordt vanuit het professionaliseringsbudget. Er zijn drie aanvragen geweest voor een
Lerarenbeurs ten behoeve van een mastertraject. Deze
beurzen konden niet worden gehonoreerd omdat de
subsidiepot al meteen leeg was. De trajecten zijn alsnog
gestart, echter vanuit het professionaliseringsbudget. In
2020 waren er in totaal vijf medewerkers bezig met een
mastertraject.
Daarnaast zijn in 2020 zeven docenten gestart met
hun PDG-opleiding en hebben negen mensen hun
PDG-getuigschrift behaald. Zij mogen zich bevoegd
docent noemen. Daarnaast heeft een medewerker het
opleidingstraject voor instructeur met goed gevolg
afgerond.

Gemeenschappelijke professionalisering
De thema’s van de Gelderse Professionaliseringsagenda waren in 2020 ‘Leren en lesgeven met ICT’ en
‘Beroepsgerichte didactiek’. ROC Rivor participeerde
hierbij in de designteams van het laatstgenoemde thema.
Daarnaast is er vanuit de Gelderse roc’s een bijdrage
geleverd aan het ontwikkelen, evalueren en bijstellen
van het PDG-traject aan de HAN in Nijmegen. Eén van
de ontwikkelingen was het opzetten van een pilot voor
een verkort PDG-programma voor mensen die al een
pedagogische achtergrond hebben. Vanuit ROC Rivor
neemt één docent hieraan deel.
In september is in samenwerking met de kennisgroepen,
de HAN en de onderzoekswerkplaats een Online MeetUp
gehouden. Dit was ter vervanging van de tweejaarlijkse
conferentie. Deze conferentie wordt alsnog fysiek
gehouden op het moment dat de omstandigheden dit
weer toelaten.
Overige professionaliseringsactiviteiten
Naast al deze professionaliseringsactiviteiten hebben
een aantal medewerkers hun Rots & Water-certificering
behaald. Incompany zijn de trainingen ‘Regisseur van
je les’ en ‘Mediationtechnieken in het oudergesprek’
gehouden. Deze laatste is voortgekomen uit de
VSV-samenwerking. Alle deelnemende scholen hebben
deze training aangeboden aan een aantal van hun
docenten en deze zal vermoedelijk worden aangeboden
aan alle SLB-ers.
Ondanks het gebrek aan fysieke nabijheid is veel
aandacht geschonken aan het coachen van nieuwe
medewerkers en medewerkers die bezig zijn met een
opleiding. Ter aanvulling op alle genoemde trajecten is
onze online academie veelvuldig benut.
Het budget voor professionalisering is in 2020 voor ±
65 % benut.
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3.3

Zorg
Resilians
Via Resilians kunnen medewerkers op eigen initiatief en
kosteloos gebruikmaken van coaches die hen begeleiden
bij zowel werk- als privé-gerelateerde vraagstukken. In
2020 hebben 10 medewerkers Resilians geraadpleegd.
Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de
thematiek van de cases. Per case is één thema
aangegeven. Bij vraagstukken die op verschillende
thema’s betrekking hebben, is het thema aangegeven dat
volgens Resilians het belangrijkst was.
Thematiek

Privé

Gezondheid

1

Werk

Levensstijl / motivatie

1

Loopbaan / carrière

2

Persoonlijke effectiviteit

1

Rookvrije school
Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle schoolterreinen van ROC
Rivor rookvrij. Er zijn borden geplaatst en afspraken
gemaakt over handhaving. Ook is ondersteuning
aangeboden aan rokers die moeite hebben met het
stoppen met roken.
Incidentenregistratie
In 2020 zijn er zeven incidenten opgenomen in de
incidentenregistratie. Dit is een daling t.o.v. 2019 (14
incidenten). In 2018 ging het om vijf meldingen.
Categorie

Aantal

Verbaal geweld

2

Ongeval
Fysiek geweld
Overige

1
1
3

1

12

Totaal

1
2

8

 2020 verzuim %

10

6
4
2
0
jan

feb maa apr

mei

jun

jul

aug sep

3,0%

0,5%
0,0%
Kort
(1 t/m 7)

Middel
(8 t/m 42)

Lang
(43 t/m 365)

Langer 1 jr.
(366 t/m 730)

Langer 2 jr.
(>730)

Het aantal langdurig zieken (vanaf 43 dagen) betrof
in 2020 35 medewerkers. In 2019 ging het om 56
medewerkers en in 2018 om 46. Bij tien personen was
sprake van (deels) werkgerelateerde klachten, waar
uiteraard veel aandacht naar uit is gegaan.
Het verzuimpercentage per functiecategorie zag er als
volgt uit:

8

Arbo en BHV
In 2020 is uiteraard veel aandacht geschonken aan de
noodzakelijke corona-maatregelen, zoals de aanpassing
van roosters, lokalen en looproutes. Ook zijn er
aanpassingen gedaan in de schoonmaakroutine en zijn er
handgels, papieren handdoekjes e.d. aangeschaft.
Het plan van aanpak RI&E is verder uitgewerkt en
aangevuld met de specifieke corona-vereisten.
Er zijn twee BHV herhalingscursussen aangeboden.
Een op het gebied van EHBO en een op het gebied van
ontruiming.

3,5%

1,0%

Verzuim / re-integratie
Werk-privé balans

4,0%

1,5%

Op alle incidenten is gepaste actie ondernomen.

1

1

4,5%

2,0%

Verlies / schokkende gebeurtenis

1

In onderstaande grafiek is het percentage per
verzuimduurklasse weergegeven.

2,5%

Ziekteverzuim
In onderstaande grafiek is het ziekteverzuim in 2020
weergegeven.

Relatie / scheiding / single-zijn
Samenwerking / conflicten

Gemiddeld lag het ziekteverzuim op 7,43%, vergelijkbaar
met het percentage in de jaren daarvoor (2019: 7,32
en 2018: 7,2). Naar verwachting zet de ingezette daling
zich voort in 2021 gezien de uitstroom van een aantal
langdurig zieken.

okt

nov dec

Verzuimpercentage

2020

2019

2018

OBP

2.27%

2,62%

2,42%

OOP

0.61%

0.26%

0.06%

OP

4.55%

4.44%

4,74%
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De meldingsfrequentie (aantal ziekmeldingen op jaarbasis
gedeeld door het gemiddeld aantal medewerkers) was in
2020: 0,79. Een lichte daling ten opzichte van 2019 (0,92)
en 2018 (1,1).
Het ziekteverzuimpercentage per leeftijdscategorie was
als volgt:
Ziekteverzuimpercentage verdeeld
over de leeftijdscategorieën
< 20
0
20 - 29
4,55
30 - 39
7,49
40 - 49
4,06
50 - 59
11,4
60 - 70

7,15

In 2020 is één medewerker ingestroomd in de IVA
(Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).
Daarnaast zijn twee medewerkers ingestroomd in de
WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
ROC Rivor laat zich bij de zorg voor alle zieken
begeleiden door arbodienst Perspectief.

3.4

Overige aandachtsgebieden
hrm-beleid
Functioneren en beoordelen
Het percentage aan functionerings- en/of beoordelingsgesprekken was in 2020 46%. Dit lage aantal is mede
veroorzaakt door de prioriteit die aan het online onderwijs
is gegeven, waardoor geplande gesprekken zijn
uitgesteld. Deze uitgestelde gesprekken zullen veelal nog
gedurende het schooljaar 2020/2021 worden gevoerd. In
2021 zal in ieder geval strakker worden gestuurd naar een
hoger percentage, onder andere door een maandelijkse
rapportage van het aantal gevoerde gesprekken.
Op basis van het Beloningsbeleid zijn, naast verlengingen
van contracten en het toekennen van periodieken, zestien
medewerkers beloond voor hun goede prestaties.
Beloningsvorm
Hogere functieschaal
1 extra periodiek in LB

Aantal toegekend

6
2

1 extra periodiek in LC

1

2 extra periodieken in LB

4

Toelage

3

Totaal

16

Werkdruk
In 2020 is gestart met een klankbordgroep die de
maatregelen uit het werkdrukplan monitort. De effecten
van deze klankbordgroep en andersoortige maatregelen
om de werkdruk te verlagen, zijn lastig meetbaar, mede
omdat door de coronapandemie de werkdrukbeleving
een extra dimensie kreeg. De klankbordgroep zal ook in
2021 worden ingezet.

Thuiswerkbeleid
Door de coronamaatregelen werden we in 2020
gedwongen om de werkzaamheden grotendeels vanuit
huis te continueren. De maanden daarna ontdekten
wij de uitdagingen, maar zeker ook de voordelen van
het thuiswerken. Hierdoor kwam binnen ROC Rivor
de discussie op gang of we de voordelen niet blijvend
moeten benutten.
Er bleek in ieder geval behoefte aan duidelijke richtlijnen
ten aanzien van thuiswerken ten tijde van corona, maar
ook daarna. Deze richtlijnen zijn in het thuiswerkbeleid
nader uitgewerkt.
Klacht en Bezwaar
Onze medewerkers hebben op basis van de regeling
Klacht en Bezwaar de mogelijkheid om een formele klacht
in te dienen. In 2020 zijn er geen klachten of bezwaren
ingediend bij interne of externe commissies.
De externe vertrouwenspersoon is drie maal
geraadpleegd door onze medewerkers.
Tevredenheid
In 2020 is een tweetal medewerkersonderzoeken
uitgezet: een COVID-19-onderzoek in mei en het
‘reguliere’ MTO in november/december. In het COVID19-onderzoek zijn de medewerkers gevraagd naar hun
ervaring met het werk en hun omgeving ten tijde van alle
coronamaatregelen. Hierbij was ruimte voor de trots- en
verbeterpunten. Op basis van de uitkomst hebben we
bekeken welke sterke punten we moesten behouden en
welke zaken er verbeterd moesten worden.
De resultaten van het MTO worden in alle teams
besproken. Daarbij worden de verbeterpunten voor
de individuele teams en voor de organisatie SMART
vastgelegd. De ROC-brede scores zijn hieronder
weergegeven.

SCORES OP DE VRAGEN

ROC Rivor, Medewerkersonderzoek

November / december 2020

ROC

ROC Rivor, Medewerkersonderzoek

ROC Rivor

rivor

1c) Ik voel me veilig bij het doen van mijn werk tijdens COVID-19

n=

214

6,5

199

-

7,9

1d)

n=

214
7,2

199
-

6,9

7,4
6,8

-

7,6
6,1

7,3
7,4
5,9

---

7,9
7,6
-

6,5
7,3
5,9

---

7,9
7,9
5,9

7,2
6,5
6,8

---

6,9
7,9
-

6,8
7,2

--

6,1
6,9

5,9
6,8
17,6

--

6,1
-

5,9
5,9
69,5

--

5,9
--

Ik
heb een
het gevoel
dat ik het
werken
zoalswerken
ik het nu
doe de komende
drie
Ik kan
goede balans
houden
tussen
en ontspannen
tijdens
1h)
1g) maanden
% Gedaald
COVID-19kan blijven volhouden

6,8
5,9
12,9

---

-5,9

Ik heb
het gevoel dat
het Rivor
werken
zoals
ik het nu
doe de komende
1i) Mijn
betrokkenheid
bijikROC
is in
de huidige
COVID-19
situatie drie
1h)
Algemene
tevredenheid
maanden
kan blijven volhouden
1
Gestegen
1i) Mijn%betrokkenheid
bij ROC Rivor is in de huidige COVID-19 situatie
2a) Ik ben tevreden over het werken bij ROC Rivor
2
%
gebleven
1
% Gelijk
Gestegen

6,8

-

-

17,6
7,7
69,5
17,6

7,6
--

7,7
--

3
2

%
% Gedaald
Gelijk gebleven
3a) Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden bij ROC Rivor
Algemene
3
% tevredenheid
Gedaald
3b) Ik heb plezier in mijn werk
2a) Ik bentevredenheid
tevreden over het werken bij ROC Rivor
Algemene
3c) Ik doe zinvol werk

12,9
69,5
7,6
12,9
7,9
7,7
8,3

-7,5
7,9
7,6
8,2

-7,5
7,8
7,7
8,2

Mijn
2a)werk
Ik ben tevreden over het werken bij ROC Rivor
3d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk

7,7
8,2

7,6
7,9

7,7
8,1

3a)
Ik zet
benme
tevreden
over mijn
werkzaamheden
bij ROC Rivor
Mijn
3e)werk
Ik
in om mijzelf
voortdurend
te verbeteren

SCORES
OP DE VRAGEN
ROC Rivor
ROC Rivor
n=

HOE SCOORT ONZE ORGANISATIE?

Respons

ROC Rivor

Mijn werk tijdens COVID-19
Ik ben tevreden over de manier waarop ROC Rivor de situatie rondom
COVID-19 managet
Ik heb het gevoel dat ROC Rivor de belangen en veiligheid van onze mensen
1b)
centraal stelt tijdens COVID-19

74,6%

1a)

Mijn werk
tijdens COVID-19
Ik ben in staat om kwalitatief aan mijn primaire taken en
7,6

7,7

7,6

7,6

7,7

Bevlogenheid

Betrokkenheid

7,2

7,7

Tevredenheid

zeer relevant verschil
relevant verschil

verantwoordelijkheden
voldoen
tijdensROC
COVID-19
Ik ben tevreden over detemanier
waarop
Rivor de situatie rondom
1e) Ik ben in staat om effectief mijn werk te doen tijdens COVID-19
Ik
heb
het
gevoel
dat
ROC
Rivor
de
belangen
en veiligheid
vanrondom
onze mensen
Ik ben tevreden over de manier waarop ROC Rivor
de situatie
1b)
1a)
centraal
stelt
tijdens COVID-19
1f) Ik
voel me
verbonden
met mijn collega's tijdens COVID-19
COVID-19
managet

1a)werk tijdens COVID-19
Mijn
COVID-19 managet

7,2

Ik kan
heb
het
dat
ROC
Rivor
belangen
en en
veiligheid
van onze
mensen
1c) Ik
voel een
me gevoel
veilig
het
doen
vande
mijn
werk
tijdens
COVID-19
goedebij
balans
houden
tussen
werken
ontspannen
tijdens
1b)
1g) centraal stelt tijdens COVID-19
COVID-19
Ik ben in staat om kwalitatief aan mijn primaire taken en
1d)
Ik
heb
het
gevoel
dat
ik doen
het werken
zoals
ik het
nu doe
de komende drie
1c)
Ik
voel
me
veilig
bij
het
van
mijn
werk
tijdens
COVID-19
1h) verantwoordelijkheden te voldoen tijdens COVID-19
maanden kan blijven volhouden
aanwerk
mijnteprimaire
takenCOVID-19
en
1e) Ik
Ik ben
ben in
in staat
staat om
om kwalitatief
effectief mijn
doen tijdens
1d)
1i) Mijn
betrokkenheid bij ROC
Rivor istijdens
in de huidige
COVID-19 situatie
verantwoordelijkheden
te voldoen
COVID-19

Werkgeverschap
1

Kleuring ten opzichte van Benchmark MBO
geen relevant verschil

zeer relevant verschil
relevant verschil

score van de vorige meting
score van Benchmark MBO

2
3

Waar ben je trots op?

Wat kan ROC Rivor verbeteren

Arbeidsomstandigheden & werkdruk

Collega's/ werksfeer

Beloning & beoordeling

Samenwerking

4 teams

14 teams

Om de prestaties van jullie organisatie op effectieve wijze te verbeteren, maken we inzichtelijk waar de verschillende teams
binnen de organisatie staan. De teams worden vergeleken met het organisatiegemiddelde en/of de gekozen benchmark en
ingedeeld in 3 actie categorieën: groen, lichtgroen en rood. Zo kan elk team gericht aan de slag met de resultaten. In Aan
de slag met de resultaten vinden jullie meer informatie en tips om aan de slag te gaan.

2 teams

1f) Ik
voel in
me
verbonden
met mijn
tijdens
COVID-19
1e)
Ik ben
staat
om effectief
mijn collega's
werk te doen
tijdens
COVID-19
% Gestegen
Ik kan een goede balans houden tussen werken en ontspannen tijdens
1g)
1f) Ik
voel
me verbonden
% Gelijk
gebleven met mijn collega's tijdens COVID-19
COVID-19

Mijn werk

Communicatie

Studentgerichtheid

De scores van deze teams liggen
grotendeels boven het gemiddelde
van de organisatie en/of benchmark.

De scores van deze teams liggen
grotendeels rond het gemiddelde van
de organisatie en/of benchmark.

De scores van deze teams liggen
grotendeels onder het gemiddelde
van de organisatie en/of benchmark.

hoe kunnen de teams aan de slag?
benut de resultaten

hoe kunnen de teams aan de slag?
bespreek è verbeter

hoe kunnen de teams aan de slag?
verdiep è bespreek è verbeter

Benchmark
Benchmark
MBO MBOBenchmark MBO

November / december 2020

Vorige
Vorige
meting
meting Vorige meting

ROC Rivor, Medewerkersonderzoek

Huidige
Huidige
meting
meting
Huidige meting
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SCORES OP DE VRAGEN

Samenvatting MTO 2020

b e s t u u r s v e rNovember
s l a g/ december
2 0 2 0 2020

214

199

7,4

-

7,3

7,6

-

7,9

7,6
8,2

7,5
8,3

7,5
8,3

3b)
plezier
in over
mijn
werk
Ik
doe graag
iets
extra's
om
bij te dragen aan
3f) Ik
3a)
Ik heb
ben
tevreden
mijn
werkzaamheden
bij het
ROCsucces
Rivor van ROC Rivor

7,9
8,1
7,6

7,9
8,2
7,5

7,8
8,1
7,5

3c) Ik
doe
werk
3g)
Ik
de kans
tewerk
doen waar ik goed in ben
3b)
Ik krijg
heb zinvol
plezier
in om
mijn

8,3
7,3
7,9

8,2
7,3
7,9

8,2
7,3
7,8

3d)
heb
voldoende
in mijn werk
3h)
Ik
trots op
hetverantwoordelijkheid
werk dat ik doe
3c) Ik
Ik ben
doe zinvol
werk

8,2
8,1
8,3

7,9
8,0
8,2

8,1
8,1
8,2

3e)
Ik
zet me
in om
mijzelf
voortdurend
te verbeteren
3i) Ik
welke
resultaten
van mij worden
3d)
Ik weet
heb
voldoende
verantwoordelijkheid
in verwacht
mijn werk

8,2
7,4
8,2

8,3
7,5
7,9

8,3
7,5
8,1

Ik heb
doe graag
iets extra's
om
bijtaken
te dragen
aan het succes
van ROC Rivor
3f) Ik
3j)
voldoende
tijd om
mijn
naar
behoren
uit te voeren
3e)
Ik zet me
in om mijzelf
voortdurend
te
verbeteren

8,1
5,6
8,2

8,2
5,3
8,3

8,1
5,7
8,3

3g)
Ik doe
krijg
de geeft
kans
om
te doen
goed in
ben
3k)
werk
energie
Ik
graag
ietsmij
extra's
om waar
bij teikdragen
aan
het succes van ROC Rivor
3f) Mijn

7,3
7,0
8,1

7,3
6,9
8,2

7,3
6,9
8,1

3h)
op het
werk
dat waar
ik doeik goed in
3l) Ik
Ik
ben trots
tevreden
over
omstandigheden
waaronder
ik mijn werk doe
3g)
Ik ben
krijg
de kans
om
tede
doen
ben

8,1
6,3
7,3

8,0
5,9
7,3

8,1
6,4
7,3

7,4
7,4
8,1

7,5
8,0
8,0

7,5
8,0
8,1

3j)
tijd om van
mijnmij
taken
naarverwacht
behoren uit te voeren
3i) Ik
Ik heb
weetvoldoende
welke resultaten
worden

5,6
7,4

5,3
7,5

5,7
7,5

3k)
Mijn
werk
geeft mij
energie
3j) Ik
heb
voldoende
tijd
om mijn taken naar behoren uit te voeren

7,0
5,6

6,9
5,3

6,9
5,7

3l) Mijn
Ik ben
tevreden
over
de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe
3k)
werk
geeft mij
energie

6,3
7,0

5,9
6,9

6,4
6,9

3m) Ik voel me veilig op school
3l) Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe

7,4
6,3

8,0
5,9

8,0
6,4

3i) Ik
welke
vanikmij
worden verwacht
3m)
Ik
voel trots
me
veilig
opwerk
school
3h)
Ik weet
ben
opresultaten
het
dat
doe

3m) Ik voel me veilig op school
7,4
8,0
8,0
Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en
resultaten.

Zeer relevant verschil

Geen relevant verschil

Relevant verschil

Zeer relevant verschil
Relevant verschil

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en
resultaten.
© Effectory
Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en
Zeer relevant verschil
Geen relevant verschil
Zeer relevant verschil
resultaten.

Relevant
verschil
Zeer
relevant
verschil

Geen relevant verschil

Relevant
verschil
Zeer
relevant
verschil
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3.5

Arbeidsvoorwaarden
Cao
In juni 2020 hebben de vakbonden en de MBO Raad
ingestemd met een onderhandelaarsakkoord. Daarmee is
de cao mbo 2020-2021 op 1 juli 2020 formeel in werking
getreden. De cao heeft een looptijd tot 15 mei 2021. In het
akkoord is een structurele loonsverhoging van 3,35% per
1 juli 2020 opgenomen.
Daarnaast ontvingen medewerkers, op basis van een
fulltime dienstverband, een eenmalige uitkering van
€825,- bruto in juli 2020.
BV’s
In 2020 is afscheid genomen van de constructie waarbij
medewerkers met een tijdelijk contract vanuit een BV
gedetacheerd worden aan de Stichting ROC Rivor. De
BV’s zullen in 2021 formeel worden opgeheven.
Overleg met vakbonden
Met de vakbonden is in 2020 eenmaal overleg gevoerd.
Er is onder andere gesproken over het vorige sociaal
jaarverslag, het werkdrukplan en de begroting.
Fietsregeling
Om het gebruik van de fiets te stimuleren, wordt een
fietsregeling aangeboden. Hiervan hebben in 2020 12
medewerkers gebruik gemaakt.
Bedrijfscultureel abonnement
ROC Rivor biedt medewerkers als extraatje via het
Bedrijfs Cultureel Abonnement kortingen aan voor
cabaret- en toneelvoorstellingen, musicals, musea en
concerten.

Uitruil reiskosten
Van de mogelijkheid om de eindejaarsuitkering fiscaal
uit te ruilen met de reiskosten is in 2020 door 185
medewerkers gebruik gemaakt.
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4. Financieel verslag
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4.1

Financiële gang van
zaken

2. Baten
De baten van ROC Rivor bestaan uit de overheidsbijdragen van het Rijk, de gemeenten, de opbrengsten uit
de contractactiviteiten en overige baten.

1. Algemeen

Rijksbijdragen OCW

Grondslagen
Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving zijn van toepassing verklaard op alle
onderwijsinstellingen.

17.669

17.481

18.034

Resultaat
Realisatie
2020
x € 1000
-1.199

Begroting
2020
x € 1000
-1.035

Realisatie
2019
x € 1000
-1.749

Het resultaat 2020 van de Stichting ROC Rivor is als
volgt te splitsen:
ROC Rivor Normale bedrijfsvoering

Realisatie
2020
x € 1000
x € 1000
-1.702

ROC Rivor Overgangsbekostiging

145

Rivordiplomaroute

358

Totaal

-1.199

Begroting
2020
x € 1000

Realisatie
2019
x € 1000

De verschillen in realisatie versus begroting 2020 en
ten opzichte van de realisatie 2019, worden als volgt
verklaard:

Lumpsum regulier
Lumpsum
overgangsbekostiging
Inhouding cursusgeld
Wachtgeld
Kwaliteitsafspraken
VSV Samenwerkingsverband
Zij-instromers, Studieverlof
Ondernemend Rivierenland
TechExpress
Overige
Totaal

Verschil
Verschil
realisatie t.o.v. realisatie t.o.v.
begroting 2020 begroting 2019
463
35
0

17

0
15
-25
-26
-34
-38
-6
-140
209

-36
8
-13
308
116
-75
35
134
529

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord
in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn
gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort
zich heeft voorgedaan. De subsidies hebben betrekking
op projecten in uitvoering; er hebben derhalve geen
afrekeningen plaatsgevonden.
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Overige overheidsbijdragen

652

Baten werk in opdracht van derden

Overige baten
574

662

2.510

2.449

471

2.094

614

Realisatie
2020
x € 1000

378

Begroting
2020
x € 1000

Realisatie
2019
x € 1000

Realisatie
2020
x € 1000

Begroting
2020
x € 1000

Realisatie
2020
x € 1000

De verschillen in realisatie versus begroting 2020 en
ten opzichte van de realisatie 2019, worden als volgt
verklaard:

Cursusgelden
520

522
429

Realisatie
2020
x € 1000

Realisatie
2019
x € 1000

Begroting
2020
x € 1000

Realisatie
2019
x € 1000

Contractonderwijs
Rivordiplomaroute
Subsidie Nuts-Ohra fonds
Tiel Gemeentelijke bijdrage
VSV 2017-2020
Overige projecten
Contracten WI deelnemers
Totaal

Verschil
Verschil
realisatie realisatie
t.o.v. 2020 t.o.v.
2019
begroting
2020
-577
75
172
-289
9
-13
-13

1

-14
7
-416

-93
-131
-450

Begroting
2020
x € 1000

Realisatie
2019
x € 1000

De stijging van de overige baten ten opzichte van
de begroting 2020 is voornamelijk toe te schrijven
aan opbrengsten uit deelnemersbijdragen en diverse
incidentele opbrengsten.
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3. Lasten
Personele lasten

Lonen en salarissen
Uitzendkrachten
Dotatie/vrijval voorzieningen personeel
Overige personele lasten
Ontvangen uitkeringen
Totaal

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil

Verschil

2020

2020

2019

realisatie t.o.v.
begroting 2020

realisatie 2020
t.o.v. 2019

x € 1000
16.239
1.585
120
575
-164
18.355

x € 1000
15.943
1.789
-111
620
-45
18.196

x € 1000
13.174
5.355
27
687
-101
19.142

x € 1000
296
-204
231
-45
-119
159

x € 1000
3.065
-3.770
93
-112
-63
-787

		
Salarissen en uitzendkrachten
De stijging van de salariskosten is toe te schrijven aan
de toename van pensioenpremies, premies voor sociale
lasten en de eenmalige uitkering en verhoging lonen
vanwege nieuwe cao.

Dotatie en vrijval voorzieningen
In het verslagjaar 2020 zijn extra personeelsvoorzieningen opgenomen (€174.436). In de begroting van 2020
is hier geen rekening mee gehouden.
Uitkeringen
De ontvangen uitkeringen zijn in 2020 per saldo
€ 120.000 hoger dan begroot wegens ontvangen transitievergoedingen die niet in de begroting zijn opgenomen.

Afschrijvingen

Realisatie 2020 657
Begroting 2020 655
Realisatie 2019 863

Huisvestingslasten
Realisatie 2020 1.333
Begroting 2020 1.346
Realisatie 2019 1.184
Overige instellingslasten
Realisatie 2020 2.210
Begroting 2020 2.243
Realisatie 2019 2.735
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4. Eigen vermogen, solvabiliteit en
kapitalisatiefactor
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 € 10.802.405
en is ten opzichte van 2019 gedaald met € 1.199.430.
De solvabiliteit (eigen vermogen in procenten van het
balanstotaal) bedraagt ultimo 2020: 65,9% (2019: 66,9%).
Het weerstandsvermogen (eigen vermogen in procenten
van de totale baten) bedraagt ultimo 2020: 50,6% (ultimo
2019: 54,1%).

7. Treasurybeleid
Met de beleggings- en beleningsregeling wordt een
kader gegeven waarbinnen onderwijsinstellingen hun
financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en
organiseren. Ultimo 2020 heeft ROC Rivor geen risicovolle
beleggingen en beleningen. Daarnaast maakt ROC Rivor
geen gebruik van derivaten. De risico’s van de in de balans
opgenomen financiële instrumenten wordt beperkt geacht.

Gezien de positie van het eigen vermogen, de liquiditeiten solvabiliteitsratio’s en het weerstandsvermogen
van de organisatie, in relatie tot het Koersplan voor
de periode 2018-2021, is er geen sprake van een
financieringsbehoefte.

8. Opmerkingen in het kader van de “Notitie
Helderheid in de bekostiging van het
Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie”
Het ministerie van OCW heeft in de ‘’Notitie Helderheid
in de bekostiging van het Beroepsonderwijs en
Volwasseneducatie’’ acht thema’s benoemd waarover
ROC Rivor jaarlijks dient te rapporteren.

5. Voorzieningen
De omvang van de voorzieningen ten opzichte van ultimo
2019 is toegenomen met € 93.592: van € 1.499.595 naar
€ 1.593.187.

Thema 1: Uitbesteding
Er heeft geen uitbesteding plaatsgevonden in 2020.
Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs
zoals bedoeld in de notitie zijn niet van toepassing in 2020.

6. Liquiditeit, investeringen en kasstroom
De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de current ratio (de
verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende
schulden) bedraagt per 31 december 2020: 2,78 (ultimo
2019: 2,90).
De liquide middelen zijn afgenomen met € 1.420.247 door
een negatieve kasstroom uit operationele activiteiten van
€ 565.793, vermeerderd met investeringen in inventaris
en gebouwen van € 854.454.
De huisvestingsratio, berekend door de totale huisvestingslasten inclusief afschrijvingen op de huisvesting te
delen door de totale lasten minus de financiële lasten,
bedraagt in 2020 6,8%.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private
activiteiten
Alle activiteiten van ROC Rivor vallen onder publieke
activiteiten, dan wel onder private activiteiten die in het
verlengde liggen van de publieke taak. ROC Rivor wendt
geen publieke middelen aan voor private activiteiten.
Thema 3: Verlenen van vrijstellingen
ROC Rivor voert uitsluitend studenten voor bekostiging
op die voldoen aan de norm voor de onderwijstijd (BOL
en BBL). Met de eventuele horizontale stapeling van
diploma’s gespreid in de tijd is door ROC Rivor geen
geldelijk gewin beoogd. Diploma’s die zijn uitgereikt op
basis van uitsluitend eerder verworven competenties
(EVC) worden niet voor bekostiging opgevoerd.

Thema 4: Les- en cursusgeld, niet betaald door de
student zelf
ROC Rivor betaalt geen wettelijk verplicht cursusgeld
voor studenten. Wanneer derden betalen, ligt hier altijd
een schriftelijke machtiging onder, de ‘derden verklaring’.
Thema 5: In- en uitschrijving van studenten in meer dan
één opleiding tegelijk.
Op verzoek kan een student zich bij meer opleidingen
inschrijven. Echter, iedere student voeren we slechts
eenmaal voor bekostiging op. Per 1 oktober 2020 zijn er
geen studenten met een dubbele studentinschrijving.
Thema 6: Student volgt een andere opleiding dan
waarvoor hij is ingeschreven
Ons beleid is erop gericht elke student via een
intakegesprek direct in te schrijven op de juiste opleiding.
Op verzoek van de student bestaat de mogelijkheid
tussentijds te wisselen van opleiding. Wanneer een student
wisselt, schrijft onze administratie hem eerst uit bij de ene
opleiding. Daarna schrijven we hem als nieuwe student
in bij de andere opleiding. Daarnaast sluiten we met de
‘nieuwe’ student een nieuwe onderwijsovereenkomst af.
In totaal zijn 30 studenten van opleiding veranderd in de
periode van 1 oktober tot 31 december 2020.
Thema 7: bekostiging van maatwerktrajecten voor
bedrijven of organisaties
In 2020 zijn geen maatwerktrajecten uitgevoerd voor
bedrijven of organisaties zoals bedoeld in de notitie.
Thema 8: Buitenlandse studenten en onderwijs in het
buitenland
Op 1 oktober 2020 verzorgt ROC Rivor onderwijs voor
99 studenten met een buitenlandse nationaliteit, zijnde
4,2% van de totale populatie. ROC Rivor verzorgt geen
onderwijs in het buitenland.
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9. Continuïteit
ROC Rivor is actief in het verzorgingsgebied Rivierenland.
Het is een regio met een dalende demografische
ontwikkeling. Desondanks verwacht ROC Rivor de
komende jaren een voortzetting van de lichte groei van
het aantal studenten, vanwege de sterkere profilering in
de regio.
De financiele gevolgen vanwege COVID-19 zijn met
name zichtbaar in de afname van de omzet uit het
contractonderwijs en de toename van huisvestings- en
onderhoudskosten. Vanwege de subsidies Inhaal- en
Ondersteuningsprogramma (2020-2021) en Extra hulp in
de klas (2021), is Rivor in staat om opgelopen onderwijsachterstanden bij studenten zoveel als mogelijk weg te
nemen.
Prognose bekostigde studenten
2020
2021
realisatie
BBL
1357
1336
BOL
1025
1121
Totaal
2382
2457

2022

2023

1336
1132
2468

1350
1143
2493

Jaar
2019 (realisatie)
Vast
Tijdelijk
Totaal
2020 (realisatie)
Vast
Tijdelijk
Totaal
2021 (begroting)
Vast
Tijdelijk
Totaal
2022 (begroting)
Vast
Tijdelijk
Totaal

OOP Man.*

OBP Totaal

102,2
42,2
144,4

6,8
5,9
12,7

12,8
2,6
15,4

50,2
172
16
66,7
66,2 238,7

94,9
42,6
137,5

6,7
5,2
11,9

12
1
13

48,2 161,8
11,6
60,4
59,8 222,1

zullen kritisch onder de loep worden genomen. Ook
zullen diverse opleidingen nader worden beoordeeld
op kostendekkendheid. Er is een start gemaakt met
‘ontschotten’: er zijn zes processen geïdentificeerd
die Rivor-breed zullen worden ingericht, in plaats van
academie-gewijs.
ROC Rivor zet verder in op een toename van de instroom
van leerlingen uit het eigen werkgebied en positioneert
zich actief in de markt van leven lang ontwikkelen: het
verzorgen van onderwijs aan werkenden.

97
40
137

8
4
12

12
1
13

49,5 166,5
9
54
58,5 220,5

Deze beleidslijnen - kostenreductie en omzetverhoging
- moeten leiden tot een verdere daling van het
exploitatietekort in de begrotingen van de komende jaren.

100
37
137

11
1
12

13
0
13

53
177
5,5
43,5
58,5 220,5

In 2020 rondt Rivor de verfraaiing van de locatie
Bachstraat af.
We willen als school aantrekkelijk zijn en blijven voor
huidige en toekomstige studenten en ook voor ons
personeel. Dat betekent dat we als school ook qua
uitstraling met de tijd mee willen en moeten gaan.
Met deze aanpassingen beogen we enerzijds een
aantrekkelijker en warmere omgeving voor onze
studenten en personeel te creëren en anderzijds een
aantal functionele/ergonomische verbeteringen te doen
(ingang, entree, ontvangst). Met de aanpassingen aan
de buitenzijde is een moderner uitstraling van het pand
gecreëerd. De invulling van dit plan biedt bovendien
de mogelijkheid om verder uitvoering te geven aan de
implementatie van onze nieuwe huisstijl.

OP

* Management

Meerjarenbegroting 2020-2023 (inclusief realisatie
2020)
Met ingang van 2019 is de overgangsbekostiging die
ROC Rivor ontving, beëindigd. Het is in 2019 niet gelukt
om, ondanks dat nadrukkelijk is ingezet op het genereren
van meer inkomsten uit het aanbieden van opleidingen
voor werkenden en het verstevigen van onze positie in
de regio, een kostendekkende exploitatie te bereiken.
Hoewel er al jaren sprake is van een licht gestage groei in
de aantallen studenten, zien we ook een verschuiving van
BOL naar BBL en naar studenten niveau 2, met als gevolg
dat de Rijksbijdrage die ROC Rivor ontvangt per saldo
niet toeneemt.
De meerjarenbegroting, met een verwacht negatief
exploitatieresultaat, maakt dat ROC Rivor met ingang
van 2020 gaat werken aan het terugdringen van kosten.
De kosten van het management en de overheadkosten

In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met
de extra baten die ROC Rivor in 2021 (800k) en in 2022
(700k) ontvangt vanwege de lancering van het Nationaal
Programma Onderwijs.
Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het
herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na
corona.
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Meerjarenbegroting 2021-2023 (inclusief realisatie 2020)
2020
realisatie
x € 1.000
Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen/subs.
Cursusgelden
Baten werk i.o.v. derden
Overige baten

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Overige instellingslasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo uit financiële baten en lasten
Resultaat deelnemingen
Resultaat ROC Rivor

17.669
614
520
2.094
471
21.368

18.355
657
1.333
2.210
22.555
-1.187
0
-23
-23
10
-1.199

2021
2022
begroting begroting
x € 1.000 x € 1.000
17.620
683
504
1.990
283
21.080

17.991
695
1.293
2.134
22.113
-1.033
0
-40
-40
0
-1.073

17.500
600
500
2.300
283
21.183

18.105
695
1.243
2.134
22.177
-994
0
-35
-35
0
-1.029

2023
begroting
x € 1.000
17.700
600
500
2.500
283
21.583

18.355
626
1.207
2.134
22.322
-739
0
-30
-30
0
-769

Meerjaren begrote Balans 2021-2023 (inclusief realisatie 2020)
2020
2021
2022
realisatie begroting begroting
x € 1000
x € 1000
x € 1000
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
5.148
4.928
4.609
Financiële vaste activa
127
108
108
TOTAAL VASTE ACTIVA
5.275
5.036
4.717

2023
begroting
x € 1000

4.358
108
4.466

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide Middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

1.168
9.943
11.111

1.200
8.694
9.894

1.200
7.984
9.184

1.200
7.466
8.666

TOTAAL ACTIVA

16.386

14.930

13.901

13.132

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve publiek
Algemene reserve privaat
TOTAAL EIGEN VERMOGEN

9.840
962
10.802

8.767
962
9.729

7.738
962
8.700

6.969
962
7.931

1.593

1.200

1.200

1.200

LANGLOPENDE SCHULDEN

0

0

0

0

KORTLOPENDE SCHULDEN

3.990

4.000

4.000

4.000

16.386

14.930

13.901

13.132

2021
2022
begroting begroting
2,47
2,30
65,17%
62,59%
-5,09%
-4,86%

2023
begroting
2,17
60,40%
-3,56%

VOORZIENINGEN

TOTAAL PASSIVA

Financiële kengetallen
Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit
Rentabiliteit

2020
realisatie
2,78
65,93%
-5,61%

De solvabiliteit en het liquiditeitsratio vormen voor het bestuur een solide basis om het
toekomstige beleid vorm en inhoud te geven.
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Rapportages
Intern risicobeheersings- en controlesysteem
ROC Rivor heeft een werkend risicoheheersingsen controlesysteem. De AO/IC-functie, organiek
ondergebracht bij het team Financiële Administratie,
controleert de Deelnemersadministratie op de juistheid
van de bekostigingsgegevens en presentie en bewaakt
de contracten die ROC Rivor met derden aangaat, toetst
deze vooraf en tussentijds gedurende de looptijd van
het contract, aan de criteria van nationale en Europese
aanbestedingsregels. De AO/IC-functie rapporteert
periodiek de bevindingen aan het College van Bestuur.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het belangrijkste risico vormt de ontwikkeling van het
aantal bekostigde studenten. De inzet is tenminste een
stabilitatie in de instroom te realiseren.
Er zijn drie belangrijke ambities gedefinieerd om de
bestendiging en gewenste groei te realiseren.
1. De ontwikkeling van een krachtig en uitdagend
onderwijsconcept: praktijk georiënteerd,
gepersonaliseerd en contextrijk, waarmee talentontwikkeling van studenten maximaal wordt ondersteund.
2. Een sterk verbindende rol van ROC Rivor in de regio
waarbij het roc een voorloperfunctie wil vervullen ten
aanzien van belangrijke maatschappelijke thema’s in de
regio waaraan beroepsonderwijs is gerelateerd:
- een verbindende rol in het beroepsonderwijs
teneinde de beroepskolom van VMBO, MBO en HBO
in het onderwijsconcept systematisch en structureel
te vervlechten.
- een verbindende rol met alle voor ons onderwijs in
de regio relevante arbeidsmarktsectoren, bedrijven,
instellingen en publieke overheden.
3. We ontwikkelen een scherp en herkenbaar profiel van
een zich in de regio profilerende onderwijsinstelling,
motor en aanjager van vernieuwing en innovatie.
De kentering is in 2017 zichtbaar geworden door een
groei in het aantal bekostigde leerlingen. ROC Rivor heeft
in het najaar van 2017 het koerplan voor de volgende
periode (2018-2021) opgesteld. In het koersplan wordt,
naast bestendiging van het huidige beleid, nadrukkelijk
ingezet op het genereren van middelen uit werk in
opdracht van derden in het kader van leven lang
ontwikkelen.

Raad van Toezicht
De kaderbrief met normatieve kengetallen en de
begroting die daaraan is getoetst, biedt uitstekende
mogelijkheden om nauwkeuriger en frequenter te
volgen of de begroting wordt gerealiseerd. In 2019 is
besloten tot een maandelijkse financiële rapportage
aan de verschillende onderdelen in de organisatie.
In 2020 wordt gewerkt aan een rapportage waarin al
eerder in een verslagjaar geprognosticeerd kan worden
op de resultaten. De Raad van Toezicht adviseert
en ondersteunt het College van Bestuur op tal van
beleidsterreinen, zie hoofdstuk 1 van dit bestuursverslag.
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4.2

Jaarrekening 2020

Algemeen
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De rechtspersoon Stichting ROC Rivor is statutair
gevestigd te Tiel en opgericht op 21 april 1993 in
het kader van de roc vorming. De stichting is bij KvK
ingeschreven onder nummer 41060222. De ROC-licentie
is afgegeven door het Ministerie van OCW op 11 maart
1996. De laatste statutenwijziging dateert van 16 juli 2013.
Aan de Stichting ROC Rivor (100% aandeelhouder)
is verbonden ROC Holding B.V. waaraan weer zijn
verbonden de B.V.’s SAROC RBO bv en SAROC bv. De
bv’s vormen samen met de Stichting een fiscale eenheid
voor de BTW.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder
RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Verbonden Partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden
aangemerkt als verbonden partij.
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.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
en de resultaatbepaling
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en
passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de
functionele valuta van de organisatie.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing
van grondslagen en de gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De huurcontracten worden verantwoord als operationele
leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis
verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd
van het contract.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur,
andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op
materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijging- of vervaardigingprijs verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op
basis van de economische levensduur. Op terreinen,
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet
afgeschreven.
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De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij
gehanteerd:
Meubilair en grote machines
Hard- en software
Overige inventaris
Verbouwingen
Gebouwen OKF
Gebouwen overige
Terreinen

8,33%
25/33,33%
10/20%
6,67%
4,35%
6,67%
Nihil

Er is geen sprake van bijzondere waardeverminderingen
van de vaste activa. ROC Rivor beoordeelt op iedere
balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
Afschrijvingskosten vormen een aparte regel in de staat
van baten en lasten.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij
de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de
waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd.
Indien de waardering van een deelneming volgens de
nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien en voor zover de Stichting in deze
situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden
van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft
de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te
stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.
De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te
betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de
eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien
instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na
de eerste opname worden financiële instrumenten op de
hierna beschreven manier gewaardeerd.
Voorraden
De voorraden hebben betrekking op vouchers
Taal en Rekenen ten behoeve van de studenten.
Waardering vindt plaats tegen verkrijgingsprijs of lagere
opbrengstwaarde. De kostprijsmethode is FIFO. De lagere
opbrengstwaarde van de voorraad gereed product en
handelsgoederen is de geschatte verkoopprijs onder
aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening
gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde
onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winsten-verliesrekening gebracht.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met
een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve
publiek/privaat gepresenteerd. De algemene reserve
staat ter vrije beschikking van het College van Bestuur.
Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele
voorzieningen en de onderhoudsvoorziening
gepresenteerd. De voorzieningen worden bepaald
op basis van de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de contante waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en
verliezen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van geld
niet materieel is. Indien de tijdswaarde van geld niet
materieel is, wordt de voorziening tegen nominale waarde
verantwoord. De voorziening wachtgelden is gevormd
voor per balansdatum bestaande (bovenwettelijke)
wachtgeldverplichtingen en wachtgeldvervangende
maatregelen. De voorziening langdurig zieken betreft
een voorziening voor toekomstige loondoorbetalingen.
De voorziening betreft de nominale waarde van de in
de toekomst uit te keren lonen van langdurig zieken.
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De berekening is gebaseerd op de langdurig zieken
per ultimo 2020, de kans op herstel en het loon van
de betreffende medewerkers. De voorziening jubilea
is gevormd voor de verplichting om toekomstige
onderwijsjubilea te betalen. De voorziening is berekend
voor de komende 10 jaar. De verplichting is berekend
voor het gehele personeel, rekening houdend met het
individuele onderwijsverleden en de inschaling per
balansdatum.
De voorziening transitievergoeding is gevormd vanwege
uitkeringen die verschuldigd zijn bij het beëindigen van
een tijdelijk of vast dienstverband.
Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten
laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden
rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.
Een voorziening in verband met verplichtingen als
bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt
uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
- de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte
afdwingbaar of feitelijk);
- het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die
verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk
is;
- en er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt
van de omvang van de verplichting.
Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft
de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De
toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald
op basis van het geschatte bedrag van het groot
onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt,
gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio

en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
Schulden met een resterende looptijd van meer
dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het
aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de
kortlopende schulden opgenomen.
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd
van ten hoogste één jaar worden aangeduid als
kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa.
Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen
bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog
te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een
verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die
voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het
nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden.
Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten
geschiedt naar rato van de besteding.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van
de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en
lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers
respectievelijk de belastingautoriteit.
Wij hebben alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie
verantwoorden we als last.
ROC Rivor heeft een pensioenregeling bij ABP. Op deze
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse
Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte
of contractuele basis premies betaald door de instelling.
ABP hanteert het middelloon als pensioengevende
salarisgrondslag. 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 dekkingsgraad van ABP per 31
december 2020 is 93,2%.
In het bestaande herstelplan (dat is gebaseerd op de
situatie van eind 2015) is berekend hoe ABP de financiële
situatie in 11 jaar tijd kan herstellen. Dit betekent dat eind
2026 de dekkingsgraad ongeveer 128% moet zijn. Dit
is in lijn met de wettelijke regels voor pensioenfondsen.
Heeft ABP een lagere beleidsdekkingsgraad dan 128%,
dan is sprake van een tekort. Zolang de financiële situatie
onvoldoende blijft, moet ABP ieder jaar een nieuw
herstelplan opstellen en indienen bij DNB.
In het herstelplan benoemt ABP de elementen die van
invloed zijn op de financiële situatie van ABP, zoals de
hoogte van de premie, de uitkering van de pensioenen,
verhoging of verlaging van de pensioenen, de hoogte van
de rente en het verwachte rendement. Deze zijn tot en
met 2026 berekend. Uit berekeningen komt naar voren
dat onze financiële situatie dan voldoende is. Naast de
premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen.
Operationele leasing
Bij de instelling kunnen er leasecontracten bestaan
waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de instelling
ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van
operationele leasing worden, rekening houdend met
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire
basis verwerkt in de staat van baten en lasten over
de looptijd van het contract. Leasebaten (exclusief
vergoeding voor dienstverlening zoals verzekering en
onderhoud) als bestanddeel van de leasebetalingen zijn
op tijdsevenredige basis verwerkt over de leaseperiode,
tenzij een andere wijze van toerekening onder de
specifieke omstandigheden meer representatief is voor
de wijze waarop het economisch nut van het leaseobject
in waarde vermindert.
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Opbrengstverantwoording
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en
-subsidies
Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen en
-subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in
het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig
verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien
deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek
doel, dan worden deze naar rato van de verrichte
werkzaamheden als baten verantwoord.
Cursusgelden
De cursusgelden worden toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan
is dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het
schooljaar zijn gespreid.
Baten werk in opdracht derden
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden
(contractonderwijs en overige) worden in de staat van
baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag
gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten
declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt
genomen naar rato van het stadium van voltooiing van
de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage
of completion methode). Het stadium van voltooiing
wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de
verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht
negatief resultaat wordt een voorziening getroffen die is
gepresenteerd als voorziening verlieslatende contracten.
Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt
deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin
wordt deelgenomen, omvat het aandeel van de groep

in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op
transacties, waarbij overdracht van activa en passiva
tussen de groep en de deelnemingen en tussen
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn
niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd
kunnen worden beschouwd. De eerste waardering van
(gekochte) deelnemingen is gebaseerd op de reële
waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen
op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering
worden de grondslagen toegepast die gelden voor
deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste
waardering.
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. Investeringen
(en desinvesteringen) in materiële vaste activa zijn
opgenomen onder kasstroom uit investeringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom
van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het
financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit
operationele activiteiten.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met het eigen vermogen.
Activa
31-12-20
€

31-12-19
€

Vaste activa
1.2
1.2.1
1.2.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur

3.591.644
1.556.452

3.331.705
1.620.133
5.148.096

1.3
1.3.1
1.3.2

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Ministerie van OCW

126.564
1

1.7

Vorderingen
Debiteuren
Deelnemers/cursisten
Overige vorderingen
Overlopende activa
Groepsmaatschappijen

116.241
1
126.565
5.274.661

Totaal vaste activa

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

4.951.838

710.933
184.418
193.011
18.405
61.067

116.242
5.068.080

770.666
204.730
428.078
112.235
2.754
1.167.834

1.518.463

9.943.118

11.363.365

Totaal vlottende activa

11.110.952

12.881.828

Totaal activa

16.385.613

17.949.908

Liquide middelen
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.4

Voorzieningen

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Onderhoudsvoorzieningen
Transitievergoedingen
Jubileumrechten
Wachtgeld
Langdurige
arbeidongeschiktheid

2.4.5

31-12-20
€

31-12-19
€

10.802.405

12.001.835

1.062.730
30.158
178.484
104.920

1.054.242
169.501
98.423

216.895

177.429
1.593.187

2.6

Kortlopende schulden

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6

Crediteuren
Groepsmaatschappijen
Belastingen,Soc.premies
Pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

388.487
12.660
709.135
206.491
484.642
2.188.605

1.499.595

739.430
397.209
587.918
180.132
112.127
2.431.660
3.990.020

4.448.476

16.385.612

17.949.908
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Staat van baten en lasten 2020

3

Baten

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Cursusgelden
Baten werk i.o.v. derden
Overige baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

17.669.125
614.335
519.997
2.094.014
471.369

17.480.740
651.900
428.583
2.510.000
332.500

18.033.957
661.796
522.262
2.448.876
574.032

21.368.840

21.403.723

22.240.923

18.355.456
656.959
1.333.354
2.209.892

18.195.706
654.622
1.345.631
2.242.800

19.141.451
863.175
1.183.605
2.734.561

22.555.661

22.438.759

23.922.792

-1.186.821

-1.035.036

-1.681.871

5

Saldo baten en lasten

5.1
5.2

Financiële baten
Financiële lasten

417
-23.349

0
0

879
-26

Saldo uit financiële baten en lasten

-22.932

0

853

-1.209.753

-1.035.036

-1.681.018

10.323

0

8.187

-1.199.430

-1.035.036

-1.672.831

Resultaat
6

Resultaat deelneming
Netto resultaat

De analyse van de verschillen tussen de begroting en de realisatie, is opgenomen in
paragraaf 4.1 van dit bestuursverslag
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Kasstroomoverzicht 2020
2020
€

2019
€

-1.186.821

-1.757.890

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

658.195
93.592

863.175
-168.101
751.787

Verandering in vlottende middelen:
Voorraad
Vorderingen
Kortlopende schulden

0
-33.920
-73.908

47.835
-274.005
889.058
-107.828
-542.862

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

695.074

0
-22.932

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

662.888
-399.929
852
0

-22.932

852

-565.794

-399.077

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen MVA
Desinvesteringen MVA
Desinvesteringen afschrijvingen MVA

-854.454
0
0

-1.220.580
0
0
-854.454

-1.220.580

Mutatie liquide middelen

-1.420.248

-1.619.656

Beginsaldo liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

11.363.365
-1.420.248
9.943.117

12.983.021
-1.619.656
11.363.365
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2020
Vaste Activa
1.2

Materiële vaste activa

1.2.1
Gebouwen
en terreinen

1.2.2
Inventaris
apparatuur

1.2
Totaal

€
12.866.668
9.534.963

€
5.161.493
3.542.596

€
18.028.161
13.077.559

3.331.705

1.618.897

4.950.602

Investeringen 2020
Desinvesteringen 2020

463.959
0
463.959

390.495
0
390.495

854.454
0
854.454

Afschrijvingen 2020
Desinv. afschrijvingen 2020

204.020
0
204.020

452.940
0
452.940

656.960
0
656.960

13.330.627
9.738.983
3.591.644

5.551.988
3.995.536
1.556.452

18.882.615
13.734.519
5.148.096

Aanschafwaarde per 1-1-2020
Cum. afschrijvingen per 1-1-2020
Boekwaarde per 1-1-2020

Aanschafwaarde per 31-12-2020
Cum.afschrijvingen per 31-12-2020
Boekwaarde 31-12-2020

In 2020 heeft een correctie in de Investeringen over 2019 plaatsgevonden. Hierdoor wijkt de
aanschafwaarde per 01-01-2020 af van de aanschafwaarde ultimo 2019. Dit verschil is tevens
terug te vinden in de Afschrijvingen in het kasstroomoverzicht.
1.2a

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen is door onafhankelijke taxateurs
op 12 mei 2006 getaxeerd op € 11.700.000
Waarde
€
Ozb-waarde gebouwen en terreinen
7.118.000
Verzekerde waarde gebouwen
19.500.208
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2020
1.3

Financiële vaste activa

1.3.1

Deelnemingen

31-12-20
€

31-12-19
€

Dit betreft een deelname in ROC Holding BV te Tiel. Deze heeft twee 100%
delegeringen namelijk SAROC BV te Tiel en SAROC RBO BV te Tiel
Stand per 1 januari
Resultaat
Stand per 31 december

1.3.2

Vorderingen op het ministerie van OCW

116.241
10.323
126.564

108.054
8.187
116.241

31-12-20
€

31-12-19
€

De vordering houdt verband met een stelselwijziging inzake inhouding
loonheffing en premies ABP en is ontstaan in 1991. Het bedrag van deze post
bedraagt € 68.931 doch is met onachtzame van het continuïteitsbeginsel
gewaardeerd op:
1
1
Alle vorderingen die in de financiële vaste activa zijn opgenomen hebben een
resterende looptijd langer dan een jaar.

1
1
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2020
1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren
Hieronder zijn opgenomen de gefactureerde
vorderingen op overheden en bedrijfsleven.
Voorziening oninbaarheid
Stand per 31 december

31-12-20
€
741.692
-30.759
710.933

31-12-19
€
817.703
-47.037
770.666

Deelnemers/cursisten

31-12-20
€

31-12-19
€

199.599
-15.181
184.418

232.731
-28.001
204.730

1.5.2

Dit betreft vorderingen uit hoofde van (eigen)
cursusgelden en vrijwillige leerlingbijdrage.
Voorziening oninbaarheid
Stand per 31 december

Overige vorderingen

1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.3.3
1.5.3.4
1.5.3.5

Voorschotten personeel
Overige vorderingen
Nog te factureren bedragen studenten
Verrekening UWV Meijers
Gemeente Tiel inzake VSV 2017-2020

31-12-20
€

31-12-19
€

0
141.020
40.762
11.229
0
193.011

2.687
89.309
44.560
3.711
287.810
428.078

31-12-20
€

31-12-19
€

1.634

43.888

16.771

16.771

0
18.405

51.576
112.235

31-12-20
€
55.573
5.495
61.067

31-12-19
€
0
2.754
2.754

31-12-20
€
9.941.208
1.910
9.943.118

31-12-19
€
11.359.412
3.953
11.363.365

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.5.2.a Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt en is in
mindering gebracht op de debiteuren.
Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december

1.5.3

75.038
-11.356
-40.454
23.228

59.274
-5.816
21.580
75.038

1.5.4

Overlopende activa

1.5.4.1 Vooruitbetaalde kosten
1.5.4.2 Investeringen Techexpress aanpassingen,
inventaris gebouw
1.5.4.3 Overige

1.5.5

Groepsmaatschappijen

1.5.5.1 Saroc RBO BV
1.5.5.2 Saroc BV

1.7

Liquide middelen

1.7.1
1.7.2

Banken
Kasmiddelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2020
2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.2

Algemene reserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)

Eigen vermogen
Algemene reserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)

Saldo
01-01-20

Mutaties
2020

Saldo
31-12-20

€

Bestemming
resultaat
2020
€

€
11.397.062
604.773
12.001.835

0
0
0

-1.556.948
357.519
-1.199.430

9.840.114
962.291
10.802.405

Saldo
01-01-19

Mutaties
2019

Saldo
31-12-19

€

€

Bestemming
resultaat
2019
€

12.979.966
770.720
13.750.686

0
0
0

-1.582.904
-165.947
-1.748.851

11.397.062
604.773
12.001.835

Algemene reserve
De algemene reserve wordt gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke)
onderwijsactiviteiten.
Bestemmingsreserve (privaat)
Deze reserve is in het verleden gevormd uit het resultaat van de verkoop van het
administratiekantoor Merces.
Normatief publiek eigen vermogen
Het publiek eigen vermogen van ROC Rivor valt binnen de signaleringswaarde voor
het normatieve publiek eigen vermogen, zoals opgesteld door de Inspectie van het
Onderwijs.

€

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE
RESULTAATBESTEMMING

Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt
het resultaat van het verslagjaar verrekend met het eigen
vermogen.
€
Het negatieve resultaat van het
verslagjaar ad is als volgt verwerkt:

2020
€
-1.199.430

€
t.l.v. van de algemene reserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)
Rente aandeel privaat 0,0%
Resultaat Rivordiplomaroute
t.l.v. de bestemmingsreserve (privaat)
Totaal

-1.556.948
0
357.519
357.519
-1.199.430
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2020
2.4.

Voorzieningen

2.4.1

Onderhoudsvoorziening
Saldo 1 januari 2020
Verhoging voorziening 2020
Uitgaven 2020

Personeelsvoorzieningen
€
1.054.242

Voorziening
transitievergoeding

Jubileumrechten

Wachtgeld

Langdurige
arbeidsongeschiktheid

Totaal
Personeelsvoorzieningen

253.066
-244.578

2.4.2
€
0

2.4.3
€
169.501

2.4.4
€
98.423

2.4.5
€
177.429

€
445.353

Verhoging voorziening 2020
Vrijval voorziening 2020
Uitgaven 2020

30.158
0

13.240
-4.258

41.655
-35.158

106.493
-67.027

191.547
0
-106.443

Saldo 31 december 2020

30.158

178.484

104.920

216.895

530.457

Saldo 1 januari 2020
Saldo 31 december 2020
Onderverdeling saldo voorziening
per 31 december 2020
Korter dan 1 jaar
Na 1 jaar en korter dan 5 jaar
Na 5 jaar

1.062.730

247.759
204.841
610.130
1.062.730

De onderhoudsvoorziening is gevormd
voor periodiek groot onderhoud dat dient
te worden verricht op de gebouwen en is
opgenomen voor de contante waarde.
De voorziening voor onderhoudskosten is
merendeels langlopend.

2.4.2

De voorziening Transitievergoeding
De voorziening transitievergoeding is gevormd vanwege uitkeringen die verschuldigd zijn bij het
beëindigen van een tijdelijk of vast dienstverband.

2.4.3

De voorziening voor Jubileumrechten
De voorziening is de verplichting van ROC Rivor om medewerkers bij het behalen van dienstverband van 25
of 40 jaar een eenmalige cao-gebonden, uitkering te verstrekken.

2.4.4

De voorziening Wachtgeldrechten
De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen wachtgeld van voormalige
personeelsleden.

2.4.5

De voorziening langdurige arbeidongeschiktheid
De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen bij langdurige arbeidongeschiktheid
van personeelsleden.
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2.6

Kortlopende schulden

2.6.1

Crediteuren
Te betalen facturen

2.6.2

Groepsmaatschappijen

2.6.2.1
2.6.2.2

ROC Holding BV
Saroc RBO BV

31-12-20
€
388.487

31-12-19
€
739.430

388.487

739.430

31-12-20
€
12.660
0
12.660

31-12-19
€
12.660
384.549
397.209

Over de schulden aan de groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend,
verder zijn er geen andere contractuele verplichtingen.
2.6.3

Belastingen, Sociale premies

2.6.3.1
2.6.3.2
2.6.3.3

Loonbelasting
Af te dragen BTW
Afdr. Inhouding ASR - Loyalis

2.6.4

Schulden terzake pensioenen
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

31-12-20
€
705.027
6.013
-1.905
709.135

31-12-19
€
597.707
-7.814

31-12-20
€
206.491
206.491

31-12-19
€
180.132
180.132

-1.975

587.918

2.6.5

Overige kortlopende schulden

2.6.5.1
2.6.5.2
2.6.5.3
2.6.5.4
2.6.5.5
2.6.5.6

Stichting Steunfonds
Stagefonds MEAO
Statiegeld kopieertag
Salarissen
Voorschotten personeel
Diversen

2.6.6

Overlopende passiva

2.6.6.1

Vooruitontvangen schoolbijdragen,
contracten, cursusgelden
2.6.6.2 Nuts-Ohrafonds
2.6.6.3 Erasmus internationalisering Cinop
2.6.6.4 Elisabethfonds
2.6.6.5 Voorschotten cofinanciering Ondernemend
Rivierenland
2.6.6.6 Te betalen vakantieuitkeringen, verlofdagen
2.6.6.7 Te verrekenen doelsubsidies OC&W
2.6.6.8 Accountant
2.6.6.9 Verrekeningen Young Media Profs
2.6.6.10 Overige doelsubsidies
2.6.6.11 Overige

31-12-20
€
19.162
10.369
0
-36
1.680
453.467
484.642

31-12-19
€
25.617
13.615
6.666
3.600
0
62.629
112.127

31-12-20
€

31-12-19
€

274.030

556.556

0
103.363
2.404

9.031
74.377
92

110.258

140.258

679.304
754.430
6.543
4.555
104.700
149.020
2.188.605

804.723
788.058
21.456
9.109
0
28.000
2.431.660
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Financiële Instrumenten
Algemeen
ROC Rivor maakt in de normale bedrijfsuitoefening
gebruik van financiële instrumenten die de instelling
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze
financiële instrumenten betreffen posten die in de
balans zijn opgenomen, zoals vorderingen en schulden.
ROC Rivor handelt niet in deze financiële instrumenten
en past ook geen afgeleide financiële instrumenten
(derivaten) toe. De ROC Rivor hanteert procedures en
gedragsrichtlijnen om de omvang van het kredietrisico bij
tegenpartijen te beperken.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren betreffen
vorderingen op studenten en vorderingen op overige
debiteuren. Deze vorderingen zijn over het algemeen
beperkt van omvang evenals het kredietrisico op deze
vorderingen.
Lease verplichtingen
ROC Rivor kent in het verslagjaar uitsluitend operationele
leaseverplichtingen.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen
in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze
leningen is sprake van een vast rentepercentage over de
gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het
einde van de looptijd.
Liquiditeitsrisico
De onderneming heeft als beleid om een zodanig werkkapitaalbeheer te voeren dat dit leidt tot een beheersbaar
liquiditeitsrisico. Er zijn voldoende faciliteiten beschikbaar
om schommelingen in kasstromen op te vangen.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans
verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende
schulden, benadert de boekwaarde ervan.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Het roc is aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds
BVE. Mocht het waarborgdepot vermeerderd met de
overige bestanddelen van het eigen vermogen de
minimale omvang van 9,9 miljoen euro onderschrijden
dan hebben de aangesloten instellingen zich verbonden
om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de
in dat jaar ontvangen rijksbijdrage tot een maximum van
2% per jaar.
Door het ROC zijn de volgende operationele leaseverplichtingen aangegaan:		

< 1 jaar
> 1 jaar < 5
jaar
> 5 jaar

De leaseobjecten binnen IT & Infrastructuur betreffen
de glasvezelverbinding en de copiers. De leaseobjecten
binnen de gebouwen betreffen de huurpanden. De
leaseobjecten binnen afval en energie betreffen de
afvalcontainers.					
Het totaal van de naar verwachting te ontvangen
toekomstige minimale sub-leaseontvangsten met
betrekking tot niet (tussentijds) opzegbare sub-leases
bedraagt € 0.
Gedurende het verslagjaar zijn in de baten en lasten
verwerkt:

Leasebetalingen:

€

€

€

132.071

390.468

21.420

Ten behoeve van derden zijn ultimo 2020 voor in totaal
€ 10.157 aan bankgaranties verstrekt.

IT & Infrastructuur

Huurverplichtingen
gebouwen

Afval en
Energie

€
125.920

€
218.293

€
14.356

151.508

80.701

0

0
277.428

0
298.994

0
14.356

De stichting vormt tezamen met ROC Holding bv en haar
dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de
standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen
belasting van alle vennootschappen bij de fiscale eenheid
betrokken.
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OVERZICHT GROEPSMAATSCHAPPIJEN
Naam:
Juridische vorm:
Statutaire zetel:
Code activiteiten:
Consolidatie:
Verklaring artikel 2:403 BW
Deelname percentage:
Geplaatst kapitaal in de
onderneming
Algemeen directeur

Omzet 2020
Eigen vermogen 1 januari 2020
Resultaat 2020
Saldo 31 december 2020

ROC-Holding bv
bv
Tiel
4 (overig)
Nee
Nee
100%
20%
T.L. Vloet MMO
€
0
€
116.241
10.323
126.564

Toelichting verbonden partijen
In deze jaarrekening is een deelneming opgenomen.
Dit betreft een deelname in ROC holding bv. Deze heeft
twee 100% deelnemingen SAROC bv en SAROC RBO bv.
Het vermogen van de deelneming bedraagt ultimo 2020
€ 127.000 (2019: € 116.000). De activiteiten van de bv
betreft het detacheren van personeel aan ROC Rivor.
Voor 2020 en voorgaande jaren is besloten om geen
geconsolideerde jaarrekening op te stellen gezien
het belang van de deelneming en het feit dat enkel
detachering bij ROC Rivor plaatsvindt.
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Toelichting staat van baten en lasten 2020
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW
(structureel)
(Normatieve) Rijksbijdrage
OCW
Overgangsbekostiging mbo
Subsidies OCW geoormerkt
Subsidies OCW nietgeoormerkt

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.1

3.3
3.3.1

Realisatie
2020
€

Realisatie
2019
€

14.438.729

13.975.849

14.434.194

144.735
1.006.775

144.735
1.270.807

217.102
1.106.399

2.078.886

2.089.349

2.276.263

17.669.125

17.480.740

18.033.957

600.043
14.292
614.335

651.900
0
651.900

661.796
0
661.796

Overige overheidsbijdragen
en subsidies
Gemeentelijke bijdragen
Overige overheidsbijdragen

Specificatie gemeentelijke bijdragen
Gemeentelijke bijdrage educatie/ WEB
Gemeente Tiel
Gemeente Druten (Gemeente
Nijmegen)
Totaal
Cursusgelden
(Wettelijke) cursusgelden

Begroting
2020
€

572.043

581.204

28.000
600.043

651.900

80.592
661.796

519.997

428.583

522.262

3.4

Baten werk i.o.v. derden

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6

Contractonderwijs
Rivordiplomaroute
Nuts-Ohra fonds
Tiel Gemeentelijke bijdrage
VSV 2017-2020
Overige projecten
Contracten WI deelnemers

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.4
3.5.5

Deelnemersbijdragen
Verhuur gebouwen
Detachering personeel
Kantineverstrekkingen
Opbrengsten, diverse
Overige subsidies

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

1.182.798
522.054
9.031

1.760.000
350.000
0

1.024.522
410.616
82.310

-13.009
171.000
222.140
2.094.014

0
185.000
215.000
2.510.000

295.000
67.328
569.100
2.448.876

220.352
19.794
27.157
4.470
49.364
150.231
471.369

178.000
5.000
89.500
15.000
0
45.000
332.500

305.852
12.243
90.403
13.494
76.020
76.020
574.032
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Toelichting staat van baten en lasten 2020
4

Lasten

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Personele lasten
Lonen en salarissen
Pensioen lasten
Sociale lasten

4.1.4
Overige personele lasten
4.1.4.1 Personeel derden
4.1.4.2 Dotatie/vrijval voorzieningen
personeel
4.1.4.3 Overige personele lasten
4.1.5.1 Ontvangen uitkeringen
en transitievergoedingen

Realisatie
2020
€
12.608.366
1.898.880
1.732.085
16.239.331

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

15.942.961

10.307.973
1.576.673
1.289.506
13.174.152

4.2
4.2.1
4.2.2

1.584.831

1.788.938

5.354.655

4.3
4.3.1

120.262

-111.443

26.596

4.3.2

575.423
18.519.847
-164.391
18.355.456

620.250
18.240.706
-45.000
18.195.706

687.062
19.242.466
-101.015
19.141.451

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Gedurende het boekjaar 2020 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de
organisatie omgerekend naar volledige mensjaren 209 Fte, in 2019 was dat 225 Fte. Voor
de onderverdeling naar functie wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het bestuursverslag.
Er zijn voor ROC Rivor geen personeelsleden werkzaam in het buitenland.

Afschrijvingen
Afschrijvingen gebouwen
Afschrijvingen inventaris,
apparatuur

Huisvestingslasten
Huur
Dotatie
onderhoudsvoorziening
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige huisvestingskosten

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

204.020

214.528

456.120

452.940

440.094

407.055

656.959

654.622

863.175

412.242

412.540

424.770

253.066

240.000

100.000

222.047
315.440
43.570
86.989
1.333.354

221.120
323.000
43.200
105.771
1.345.631

207.452
314.677
62.525
74.182
1.183.605
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Toelichting staat van baten en lasten 2020
Realisatie
2020
€
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.2

Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie- en beheerskosten
Reis en verblijfkosten

4.4.2
Inventaris en apparatuur
4.4.2.1 Inventaris apparatuur
4.4.2.2 Leermiddelen

889.259
63.102
952.361

558.778
346.720
905.497

Begroting
2020
€

636.500
115.000
751.500

655.000
455.500
1.110.500

Realisatie
2019
€

859.033
118.846
977.880

594.070
576.174
1.170.244

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

0

879

5

Financiële baten en lasten

5.1
5.1.1

Financiële baten
Rente baten

417

5.2
5.2.1

Financiële lasten
Rente lasten

-23.349

Saldo financiële baten en lasten

-22.931

-26
0

De analyse van de verschillen tussen de begroting en de realisatie, is
opgenomen in paragraaf 4.1 van dit bestuursverslag
4.4.4
4.4.4.1
4.4.4.2
4.4.4.3
4.4.4.4
4.4.4.5

Overige
Kwaliteit centrale examens
Wervingskosten
Representatie
Kantineverstrekkingen
Overige

Saldo overige instellingslasten

84.179
179.422
14.705
59.203
14.524
352.033

100.000
180.000
15.800
70.000
15.000
380.800

107.434
330.089
53.867
99.260
-4.213
586.437

2.209.892

2.242.800

2.734.561
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Toelichting staat van baten en lasten 2020
HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT
De volgende honoraria van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zijn
ten laste gebracht van de organisatie, een en ander zoals bedoeld in
artikel 2:382a BW

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Controle Educatie

2020
€
55.787
3.563
0
3.963

2019
€
53.642

63.314

62.484

4.959

0
3.884

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de
Stichting en de betrokken groepsmaatschappijen zijn uitgevoerd door
accountantsorganisatie PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zoals
bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). Deze
honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het
boekjaar 2020, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar
zijn verricht.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een
significante invloed op het resultaat en het vermogen.
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geoormerkte subsidies 2020
G1

Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd,
kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving

Zij-instromers 2019
Zij-instromers 2020
Zij-instromers 2020
Studieverlof
IOP
IOP
IOP

Toewijzing
Kenmerk
Datum
1027572-1
1078735-1
1102699-1
1090407-1
IOP-40190-VAVO
IOP-40190-MBO
IOP2-40190-MBO

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar
conform de subsidebeschikking
geheel uitgevoerd en afgerond

19-12-19
15-04-20
21-12-20
22-09-20
02-07-20
02-07-20
16-10-20

J
N
N
J
N
N
N

G2A	 Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

TechExpress
MBO RIF16002
Beta techniek netwerken
TNTIBN18019
VSV Regionaal programma 2016-2020 OND/ODB-2016/17728U

23-05-16
31-03-19
14-11-16
Totaal

Bedrag
van de
toewijzing

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

Totale subsidiabele kosten
t/m vorig
verslagjaar

Saldo per
1 januari
verslagjaar

Ontvangen in
verslagjaar

Subsidiabele
kosten in
verslagjaar

Te verrekenen
per 31
december
verslagjaar

€ 915.485
€ 113.500
€ 661.510

€ 869.711
€ 87.296
€ 661.510

€ 807.379
€ 95.948
€ 585.006

€ 62.332
-€ 8.652
€ 76.504

€ 45.774
€ 27.500
€0

€ 162.351
€ 39.003
€ 76.504

€0
€0
€0

€ 1.690.495

€ 1.618.517

€ 1.488.333

€ 130.184

€ 73.274

€ 277.858

€-

G2B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

VSV Regionaal programma 2020-2024
Ondernemend Rivierenland
RIF Circuleren

Bedrag
van de
toewijzing

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

Totale subsidiabele kosten
t/m vorig
verslagjaar

Saldo per
1 januari
verslagjaar

Ontvangen in
verslagjaar

Subsidiabele
kosten in
verslagjaar

Te verrekenen
per 31
december
verslagjaar

14-10-20
13-10-17
23-05-19

€ 651.512
€ 781.669
€ 1.121.570

€0
€ 508.085
€ 392.550

€0
€ 332.086
€0

€0
€ 175.999
€ 392.550

€ 162.878
€ 156.334
€ 224.314

€ 307.379
€ 254.795
€ 145.470

-€ 144.501
€ 77.538
€ 471.394

Totaal

€ 2.554.751

€ 900.635

€ 332.086

€ 568.549

€ 543.526

€ 707.644

€ 404.431

Toewijzing
Kenmerk
Datum

OND/ODB-2020/3633M
MBO RIF17034
MBO RIF19003
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor is klasse D (€ 157.000), op basis van complexiteispunten per critrerium: totaal baten 4; totaal aantal deelnemers 2;
gewogen aantal onderwijssoorten 5, in totaal 11 complexiteitspunten. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van
het dienstverband, de omvang ervan waarbij het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 Fte.
Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum (Klasse D, € 157.000), berekend naar rato
van de duur van het dienstverband.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 2020
Naam

Dhr. T.L. Vloet, voorzitter
College van Bestuur

Ingang
dienstverband
2020

Einde
dienstverband
2020

Omvang
dienstverband in
FTE

Individueel
toepasselijk
bezoldigingsmaximum

01-01-20

31-12-20

1

157.000

Totaal

Beloning plus
Beloning
Onverschuldigd
belastbare betaalbaar op betaald en nog
onkostentermijn
niet terug
vergoeding
ontvangen
bedrag

Totaal
bezoldiging

Bedrag van
overschrijding

nvt

117.254

20.433

nvt

137.687

117.254

20.433

nvt

137.687

Motivering
Toelichting op
overschrijding
de vordering
norm en andere
wegens
toelichtingen onverschuldigde
betaling
nvt

nvt

1b. Vermelding leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 2020
Nvt
Gegevens 2019
• Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
• Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor van toepassing zijnde regelgeving.
• Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor is klasse D (152.000,-). Het weergegeven  individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum (Klasse D, 152.000,-), berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

1a. Vermelding leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking 2019
Naam

Dhr. C.J. Brouwer, voorzitter
college van bestuur
Dhr. T.L. Vloet, lid College van
Bestuur
Totaal

Voorzitters
clausule van
toepassing

Gewezen
topfunctionaris

Ingang
dienstverband
2019

Einde
dienstverband
2019

Omvang
dienstverband in
FTE

Bezoldigings Beloning plus
Beloning
Totaal
maximum
belastbare betaalbaar op bezoldiging
onkostentermijn
vergoeding

ja

nee

01-01-19

31-12-19

1

152.000

131.820

20.163

151.983

nee

nee

01-11-19

31-12-19

1

25.333

21.292

3.299

24.591

153.112

23.462

176.574
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR
1b. Vermelding leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 2019
Nvt
1c. Vermelding toezichthoudende topfunctionarissen 2020
Naam
Voorzitters
Ingang
Einde
Individueel
Bezoldiging Onverschuldigd
clausule van
functiefunctietoepasselijk
betaald en
toepassing
vervulling
vervulling
bezoldigingsnog niet terug2020
2020
maximum
ontvangen
bedrag
Mevr. N.C. Streep, voorzitter
Raad van Toezicht
Dhr. G.G.H. Coumans, lid
Raad van Toezicht
De heer H.A. Grimmius, lid
Raad van Toezicht
Dhr. A. Deutekom, lid
Raad van Toezicht
Mevr. H.A. Groenendaal, lid
Raad van Toezicht

Totaal
bezoldiging

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

Toelichting op de
vordering wegens
onverschuldigde
betaling

ja

01-01-20

31-12-20

23.550

11.492

0

11.492

nvt

nvt

lid

01-01-20

31-12-20

15.700

8.300

0

8.300

nvt

nvt

lid

01-01-20

31-12-20

15.700

8.300

0

8.300

nvt

nvt

lid

01-01-20

31-12-20

15.700

8.300

0

8.300

nvt

nvt

lid

01-01-20

31-12-20

15.700

8.300

0

8.300

nvt

nvt

44.692

0

44.692

Totaal
Vermelding toezichthoudende topfunctionarissen 2019
Mevr. N.C. Streep, voorzitter
Raad van Toezicht
Dhr. G.G.H. Coumans, lid
Raad van Toezicht
De heer H.A. Grimmius, lid
Raad van Toezicht
Dhr. A. Deutekom, lid
Raad van Toezicht
Mevr. H.A. Groenendaal, lid
Raad van Toezicht

ja

01-01-19

31-12-19

22.800

11.492

0

11.492

nvt

nvt

lid

01-01-19

31-12-19

15.200

8.300

0

8.300

nvt

nvt

lid

01-01-19

31-12-19

15.200

8.300

0

8.300

nvt

nvt

lid

01-01-19

31-12-19

15.200

8.300

0

8.300

nvt

nvt

lid

01-01-19

31-12-19

15.200

8.300

0

8.300

nvt

nvt

44.692

0

44.692

Totaal
1d. Vermelding topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemekt met een
bezoldiging van 1.700 of minder: niet van toepassing
1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op
grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt
aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan
deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden
indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor
andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/

of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen):
niet van toepassing
1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met
een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer
andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris,
niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle
onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing
kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d.
Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/

haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt: niet
van toepassing
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt: niet van
toepassing
3. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige
functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven
het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ROC

r i vo r

b est u u r sv e r s l ag

2020

1 00

4.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting ROC Rivor

Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting ROC Rivor
te Tiel gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting ROC Rivor op 31
december 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2020;
• de staat van baten en lasten over 2020; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Regionaal Opleidingen
Centrum Rivor, zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet
gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020
hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is
van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader
vereiste toelichting juist en volledig is.
Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• Verslag bestuur, medezeggenschap en toezicht
(hoofdstuk 1);
• Beleidsverslag (hoofdstuk 2);
• Sociaal jaarverslag (hoofdstuk 3);
• Financieel verslag (hoofdstuk 4);
• Overige gegevens (hoofdstuk 4.3).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van
mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 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 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor
het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden
met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en
de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het
opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening,
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
de balansmutaties, in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
In dit kader is het college van bestuur tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het college van bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college
van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het college van
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren
of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is. Het college van bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar

activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en
uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar
geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten
en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van 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.
Eindhoven, 2 juni 2021
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
/PwC_Partner_Signature/
Origineel getekend door drs. T.A.G. van Boxtel RA
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4.3a

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 2020, 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,
− van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel
belang zijn;
• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een
afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing
die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over
de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;

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

• het evalueren van de presentatie, structuur en
inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder
andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2020
Entreeopleidingen

Leerweg

Niveau

Leerweg

Niveau

Leerweg

Niveau

Assistent Bouwen

BOL/BBL

1

Constructiewerker

BBL

2

Financieel Administratief Medewerker

BOL

3

Assistent Retail

BOL/BBL

1

Allround Constructiewerker

BBL

3

Bedrijfsadministrateur

BOL

4

Assistent Dienstverlening

BOL/BBL

1

Monteur Mechatronica

BBL

2

Junior Assistent Accountant

BOL

4

Assistent Horeca

BOL/BBL

1

Eerste Monteur Mechatronica

BBL

3

Office Assistant

BOL

3

Assistent Installatie- en
Constructietechniek

BOL/BBL

1

Assistent Logistiek

BOL/BBL

1

MBO2 Dienstverlening
Kok

BBL

2

Gastheer/Gastvrouw

BOL/BBL

2

Helpende Zorg en Welzijn

BOL/BBL

2

Logistiek Medewerker

BOL

2

Medewerker (Financiële) Administratie

BOL

2

Medewerker Facilitaire Dienstverlening

BOL/BBL

2

Medewerker Recreatie en Sport

BOL/BBL

2

Medewerker Secretariaat en Receptie

BOL

2

Verkoper

BOL

2

Beveiliger

BOL

2

Bouwen en wonen
Timmerman
Allround Timmerman
Uitvoerder

BBL

2

BOL/BBL

3

BBL*

4

Schilder

BBL

2

Gezel Schilder

BBL

3

Metselaar

BBL

2

Tegelzetter

BBL

2

Allround Metselaar

BBL

3

Smart Building

BOL

4

* Avondopeldiing

Produceren, Installeren en Energie

Economie en Ondernemen

Monteur Werktuigkundige Installaties

BBL

2

Management Assistant

BOL

4

Eerste Monteur Woning

BBL

3

Commercieel Medewerker

BOL

3

Monteur Elektrotechnische Installaties

BBL

2

Business Support

BOL

3

BBL

3

Medewerker Marketing en Communicatie

BOL

4

BBL

3

Eerste Monteur Elektrotechnische
Installaties Woning en Utiliteit
Eerste Monteur Service en Onderhoud
Werktuigkundige Installaties
Mobiliteit en Transport

2

(Junior) Accountmanager
Verkoper

BOL/BBL

4

BBL

2

Verkoopspecialist

BOL/BBL

3

Manager Retail

BOL/BBL

4

Ondernemer Retail

BOL/BBL

4

Autotechnicus

BBL

Eerste Autotechnicus

BBL

3

Bedrijfsautotechnicus

BBL

2

Eerste Bedrijfsautotechnicus

BBL

3

Mediavormgeving

BOL

4

Technisch Specialist Personenauto’s

BBL

4

Software Developer

BOL

4

Logistiek Medewerker

BBL

2

Medewerker ICT Support

BOL

2

Allround Medewerker IT Systems
and Devices

BOL

3

Expert IT Systems and Devices

BOL

4

Medewerker Leisure & Hospitality

BOL

3

Zelfstandig Medewerker Leisure &
Hospitality

BOL

4

Chauffeur Goederenvervoer

BBL

2

Logistiek Teamleider

BBL

3

Planner Wegtransport

BBL

3

Logistiek Supervisor

BBL

4

Vestigingsmanager Groothandel

BOL

4

Manager Transport en Logistiek

BOL

4

Media, Vormgeving en ICT

Hospitality en Recreatie
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Zorg en Welzijn

Leerweg

Niveau

Verzorgende-IG

BOL/BBL

3

Mbo-Verpleegkundige

BOL/BBL

4

Begeleider Gehandicaptenzorg

BOL/BBL

3

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL/BBL

4

Begeleider Specifieke Doelgroepen

BOL/BBL

3

Persoonlijk Begeleider Specifieke
Doelgroepen

BOL/BBL

4

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

BOL/BBL

3

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker BOL/BBL

4

Onderwijsassistent

4

BOL/BBL

VAVO

Cursussen

Mavo en HAVO
• Versnelde eenjarige dagopleiding voor het diploma
mavo en havo.
• Mavo en havo ook opleiding per vak mogelijk:
Nederlands, Engels, Duits, Maatschappijleer,
Maatschappijwetenschappen (havo) Aardrijkskunde,
Geschiedenis, Economie, Biologie, Management
& Organisatie, Maatschappijwetenschappen,
Natuurkunde, Scheikunde, Tekenen, Wiskunde A en B
(havo), Wiskunde (mavo).

Financieel/Administratief (Associatie)
• Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

Educatie

ROC Rivor heeft cursussen voor beter
schrijven, lezen, computervaardigheden en
rekenen.
• Inburgering: Alfabetisering, Inburgering, Staatsexamen
• Leerpunt
• Laaggeletterden NT2
• Basisvaardigheden: beginnersniveau NT1-1F
• Nederlands voor Nederlanders NT1 1F -2F
• Staatsexamen
• Nederlands voor Europese burgers: beginners en
gevorderden A1-A2
• Nederlandse Taal op de werkvloer
• Duale trajecten

Techniek
Algemeen
• Glas-in-lood niveau 1, 2 en 3
Lassen
De volgende lascursussen zijn op niveau 1 tot 4 te volgen:
• Booglassen
• Autogeenlassen
• TIG-lassen
• MIG-MAG lassen
Daarnaast worden de volgende opleidingen aangeboden:
• Schakelcursus Middelbare Lastechniek
• Middelbaar Lastechnicus (International Welding
Technologist) IWT/MLT
• Lasspecialist (IWS)
• Meesterlasser (IWP)
Welzijn IKK
• Mentorschap
• Ouders
• Kind in Beeld
• Kwaliteitszorg
• Kinder-EHBO
• Voeding
• Weken op een BSO 4 – 8 jaar
• Werken op een BSO 8 – 12 jaar
• Grensoverschrijdend Gedrag
• Muziek en Dans
• Werken met baby’s
• Intervisie voor pedagogisch coaches
• Nederlands 3F
• Werkt aan eigen deskundigheid
• Professioneel Teamgedrag
• Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
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Bijlage 2: Leden Raad van Toezicht, College van Bestuur,
Ondernemingsraad en Studentenraad
COLLEGE VAN BESTUUR

RAAD VAN TOEZICHT

De heer drs. T.L. Vloet MMO
Hoofdfunctie:
• Voorzitter College van Bestuur ROC Rivor
Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht Farent Maatschappelijke
Zorg & Welzijn in Den Bosch
• Voorzitter bestuur Financieel Fit Rivierenland
• Penningmeester bestuur HUB Rivierenland
• Lid bestuur Logistic Valley Rivierenland

Mevrouw dr. mr. N.C. Streep, voorzitter
Hoofdfuncties:
• Executive manager Law Firm School
• Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden
Nevenfuncties:
• Lid adviesraad Instituut voor Bouwrecht IBR
• Lid comité van aanbeveling JSVU

De heer mr. drs. G.G.H. Coumans
Hoofdfunctie:
• Senior Opleider/adviseur, NSPOH te Utrecht
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht SZR te Tiel
• Voorzitter NCC/NVC RIVM, externe commissie ter
bewaking vaccinatiebeleid t.b.v. WHO (functie beëindigd
wegens einde zittingstermijn april 2020)

Mevrouw drs. ing. H.A. Groenendaal
Hoofdfunctie:
• Directeur/eigenaar Metaglas Groep
Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank
West-Betuwe

De heer H.A. Grimmius
Nevenfuncties:
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht SKPCPO Delta Arnhem
• Voorzitter bestuur Platform VMBO D&P (Dienstverlening
en Producten)
• Lid bestuur Stichting LEAD Music Academy, Groningen
• Voorzitter bestuur toneelgroep Fien, Nijmegen

De heer A.S.M. Deutekom MBA
Hoofdfunctie:
• Directeur/bestuurder Woningstichting GoedeStede
Nevenfuncties:
• Lid van het Higher Education Development Board
Windesheim Flevoland
• Lid Raad van Toezicht Energy4All
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ONDERNEMINGSRAAD

Rooster van Aftreden leden Raad van Toezicht

Aanvang
benoeming

G.G.H.
Coumans

A.S.M.
Deutekom

H.A. Grimmius

N.C. Streep

H.A.
Groenendaal

Regio
Bestuurlijk
Financiën

Bestuurlijk
Financiën

Bestuurlijk
Onderwijs

Regio
Juridisch

Regio
Bestuurlijk

1-2-2014

1-1-2015

1-1-2015

1-1-2015

1-11-2017

O

O

O

2015
2016
2017
2018

O (BV)

2019

Studentenraad

2020
2021
2022
2023

O
(1.2.2022) E
(1.1.2023) E

2024

O
BV
E

Samenstelling OR per 1 januari 2020:
• De heer R.K. Janson, voorzitter
• Mevrouw drs. C.L.H. Beijer, vicevoorzitter/
secretaris
• Mevrouw E.P. Boekestijn
• Mevrouw J.M. Broekhuizen-Holtes
• Mevrouw M. Corsten
• Mevrouw S.W.M. Frederiks-Niessen
• Mevrouw Y.B. Jägers

Einde eerste termijn, herbenoeming
Bindende voordracht OR
Einde laatste termijn

(1.1.2023) E

(1.1.2023) E

Samenstelling van 1 januari tot en met 31 december 2020
Naam
Opleiding
Functie
Anna-Sandra Peelen
MBO Verpleegkundige
Voorzitter
Carlinde Scheele	Pedagogisch Werk
(Onderwijsassistent)
lid
Daan Voncken	Pedagogisch Werk
(Onderwijsassistent)
lid
Aniek Oudshoorn	Pedagogisch Werk
(Onderwijsassistent)
lid
Julian Smits
Voertuigen en mobiele
werktuigen (Technisch
Specialist Personenauto’s) lid
Pieter Kerstiens	Pedagogisch Werk
(Onderwijsassistent)
lid
Annemoon van Binsbergen	Pedagogisch Werk
(Gespecialiseerd
pedagogisch medewerker) lid

Lid vanaf
1-9-2019
1-9-2020
1-11-2020
1-11-2020

1-11-2020
1-2-2021

1-2-2021
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Bijlage 3: ROC Rivor, MBO-studenten in cijfers
Studenten, absolute aantallen per sector

Studenten, absolute aantallen per opleidingscluster
2020

2019

2018

591

646

516

Academie voor Ambacht en
Technologie

Academie voor Ambacht en
Technologie
Academie voor Ondernemerschap en
Dienstverlening

674

679

708

Academie voor Zorg en Welzijn

801

692

682

Startacademie

398

341

302

2464

2358

2208

Eindtotaal

Studenten, absolute aantallen per leerweg
BBL

Sector / Domein

2020

2019

2018

591

646

516

Techniek Afbouw, hout en onderhoud

45

109

1*

Techniek Bouw en afwerkingstechniek

122

118

116

Techniek E&W

138

127

124

Techniek Mechatronica en
Engineering

35

37

37

Techniek Metaal

98

114

100

108

105

103

45

36

35

674

679

705

Techniek Motorvoertuigen

2020

2019

2018

Techniek Schilderen

1338

1343

1152

BOL

1126

1015

1056

Academie voor Ondernemerschap
en Dienstverlening

Eindtotaal

2464

2358

2208

O&D Administratie

71

62

68

O&D Applicatieontwikkeling

45

31

21

0**

0**

29

O&D Beveiliging

Studenten, absolute aantallen per niveau
2020

2019

2018

Niveau 1

160

166

102

Niveau 2

521

556

549

Niveau 3

860

849

818

Niveau 4

923

787

739

2464

2358

2208

Eindtotaal

Studenten, absolute aantallen nieuwe instroom per sector
2020
Academie voor Ambacht en
Technologie
Academie voor Ondernemerschap en
Dienstverlening

143

2019
174

2018
174

204

252

211

Academie voor Zorg en Welzijn

213

188

169

Startacademie

138

151

155

Eindtotaal

698

765

709

O&D Commercieel

96

90

82

O&D Detailhandel

89

114

129

O&D ICT

128

119

118

O&D Logistiek

136

155

151

O&D Mediavormgeving

54

49

54

O&D Recreatie

31

32

23

O&D Secretarieel

24

27

30

Academie voor Zorg en Welzijn

801

692

682

    Z&W Verzorging/Verpleging

564

499

483

    Z&W Welzijn

237

193

199

Startacademie

398

341

305

Start Entree

160

120

101

Start MBO2
Eindtotaal

238

221

204

2464

2358

2208

* Bovenstaande cijfers hebben als teldatum 1 oktober. Op dat
moment was er voor dit opleidingscluster 1 inschrijving. Na deze
teldatum zijn er nog meerdere inschrijvingen bijgekomen.
** Ondergebracht bij de Startacademie per 2019.

Studenten, absolute aantallen instroom en doorstroom per
opleidingscluster
Sector / Domein

2020

2019

2018

205

254

238

Techniek Bouw en afwerkingstechniek

65

59

72

Techniek E&W

43

55

56

Techniek Mechatronica en
Engineering

15

17

18

Techniek Metaal

36

58

37

Techniek Motorvoertuigen

26

44

41

Techniek Schilderen

20

21

14

303

353

362

O&D Administratie

37

30

63

O&D Applicatieontwikkeling

20

17

21

Academie voor Ambacht en
Technologie

Academie voor Ondernemerschap
en Dienstverlening

O&D Beveiliging

0

0

8

O&D Commercieel

38

63

37

O&D Detailhandel

43

56

61

O&D ICT

63

58

46

O&D Logistiek

54

74

65

O&D Mediavormgeving

21

21

22

O&D Recreatie

15

17

13

O&D Secretarieel

12

17

26

Academie voor Zorg en Welzijn

304

283

264

    Z&W Verzorging/Verpleging

194

190

180

    Z&W Welzijn

110

93

84

Startacademie

206

205

227

Start Entree

61

92

73

Start MBO2

133

113

154

1006

1095

1091

Eindtotaal
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Studenten, absolute aantallen nieuwe instroom
vanuit lager niveau

Studenten, absolute aantallen instroom vanuit lager niveau per opleidingscluster
Niveau
Academie voor Ambacht en
Technologie
Techniek Bouw en afwerkingstechniek
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Techniek E&W
Niveau 2
Niveau 3
Techniek Mechatronica en Engineering
Niveau 2
Niveau 3
Techniek Metaal
Niveau 2
Niveau 3
Techniek Motorvoertuigen
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Techniek Schilderen
Niveau 2
Niveau 3

2020

2019

2018

62

80

64

27
2
23
2
7
3
4
4
0
4
13
4
9
7
0
7
0
4
1
3

20
4
12
4
16
1
15
8
2
6
14
2
12
15
2
6
7
7
2
5

35
5
27
3
9
2
7
1
0
1
5
3
2
9
4
5
0
5
2
3

Academie voor Ondernemerschap en
Dienstverlening

99

101

151

O&D Administratie
Niveau 3
Niveau 4
O&D Applicatieontwikkeling
Niveau 4
O&D Beveiliging
Niveau 2
O&D Commercieel
Niveau 3
Niveau 4

17
8
9
2
2
0
0
6
1
5

9
6
3
2
2
0
0
24
4
20

39
4
35
4
4
2
2
10
1
9

Niveau
O&D Detailhandel
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
O&D ICT
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
O&D Logistiek
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
O&D Mediavormgeving
Niveau 4
O&D Recreatie
Niveau 3
Niveau 3
O&D Secretarieel
Niveau3
Niveau4
Academie voor Zorg en Welzijn
Z&W Verzorging/Verpleging
Niveau 3
Niveau 4
Z&W Welzijn
Niveau 3
Niveau 4
Startacademie
Start Entree
Niveau1
Start MBO2
Niveau2
Eindtotaal

2020
20
5
8
7
26
6
11
9
15
7
7
1
4
4
5
3
2
4
3
1
91
72
32
40
19
4
15
56
7
7
49
49

2019
19
6
8
5
24
6
11
7
15
7
7
1
0
0
2
1
1
6
1
5
95
72
35
37
23
11
12
54
11
11
43
43

2018
31
7
17
7
21
2
11
8
16
10
5
1
5
5
3
3
0
20
2
18
95
68
49
19
27
12
15
72
6
6
66
66

308

330

382

Niveau 1

2020

2020

2019

7

11

6

Niveau 2

77

75

103

Niveau 3

127

140

149

Niveau 4
Eindtotaal

97

104

124

308

330

382

Jaarresultaat
2017-2018

2018-2019

2019-2020

ROC Rivor

Vgl Grp

ROC Rivor

Vgl Grp

ROC Rivor

Vgl Grp

85,5%

70,8%

78,5%

70,3%

80,4%

73,0%

Bron: duo.nl
Jaarresultaat: het jaarresultaat over schooljaar (bijv. het
schooljaar 2019-2020) drukt het percentage gediplomeerde
studenten uit van een schooljaar t.o.v. alle instellingsverlaters en
gediplomeerde doorstromers. Het diploma moet behaald zijn in
het schooljaar (in dit geval in schooljaar 2019-2020).

Diplomaresultaat
2017-2018

2018-2019

2019-2020

ROC Rivor

Vgl Grp

ROC Rivor

Vgl Grp

ROC Rivor

Vgl Grp

85,2%

71,6%

76,4%

71,0%

78,8%

73,4%

Bron: duo.nl
Diplomaresultaat: het diplomaresultaat drukt het
percentage gediplomeerde instellingsverlaters uit t.o.v. alle
instellingsverlaters in een schooljaar. Eerder behaalde diploma’s
tellen ook mee.
Vergelijkingsgroep: het gemiddelde van alle roc’s en aoc’s van
Nederland.

ROC

r i vo r

b est u u r sv e r s l ag

2020

11 0

Bijlage 4: Voortgang Kwaliteitsagenda 2019-2022
Leeswijzer:
Uitgangspunten van onze kwaliteitsagenda zijn de landelijke
en de eigen speerpunten. Per speerpunt zijn de ambities/
doelstellingen, de maatregelen, de verantwoording 2020 en de
resultaten opgenomen. Aan alle speerpunten zijn meerdere

maatregelen gekoppeld. Per maatregel wordt weergegeven
hoe deze bijdraagt aan de strategische doelen van ROC Rivor,
welke (indicatieve) financiën nodig zijn en welke onderliggende
brondocumenten beschikbaar zijn.

Speerpunt 1: Jongeren in kwetsbare positie
Ambities

Nulmeting

Vasthouden van het VSV-niveau VSV Cijfers ’16-‘17
Mbo1 23,6% (+)
Mbo2 11,11% (+/-)
Mbo3 3,54% (+)
Mbo4 3,36% (+/-)

Kwetsbare jongeren
Nog te ontwikkelen indicator
voorbereiden begeleiden naar
vanuit het project Begeleiding
de arbeidsmarkt en volgen na
minder zelfredzame studenten
het verlaten van het onderwijs in
samenwerking met de gemeente

2020

2022

Stand van zaken 2020

Handhaven resultaten nulmeting Handhaven resultaten nulmeting VSV Cijfers ’19-‘20
Mbo1
17,50%
Mbo2
7,89%
Mbo3
2,88%
Mbo4
1,51%

Indicator: Het aantal studenten
dat na een jaar werk heeft in
de richting waarvoor hij/zij is
opgeleid.

Maatregelen
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1.1
Verder implementeren
onderstaande submaatregelen:
- intensiveren taal en rekenen;
- loopbaanoriëntatie en
begeleiding en bindend
studieadvies;
- passend onderwijs
optimaliseren.

Taal en Reken team voor 2 academies is een feit (Startacademie en Z&W) en overige academies staan op de planning In de ROC
brede taal- en rekenoverleggen vindt vier keer per jaar afstemming plaats tussen alle taal-en rekendocenten van alle academies van
ROC Rivor om de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs hoog te houden. Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor het
ondersteunen van anderstaligen studenten in het mbo: in het proces van intake tot diplomering is in kaart gebracht hoe anderstalige
studenten op het gebied van taal, ict- en studievaardigheden ondersteund kunnen worden om de kans op het behalen van een
mbo-diploma te vergroten. Er zijn flowcharts ontwikkeld voor studenten met dyslexie en anderstalige studenten die eraan bijdragen
dat we zoveel mogelijk studenten uit deze doelgroepen vanaf de start van de opleiding in beeld hebben, om ze zo snel mogelijk de
ondersteuning en aangepaste examinering te kunnen bieden die zij nodig hebben. Op dit moment wordt een flowchart voor dyscalculie
ontwikkeld. (vervolg zie )

Verklaring afwijking
Mbo2: doorstroom van
praktijkonderwijs en
anderstaligen levert
leerachterstanden op. Ook
de groei van studenten met
psychische problemen levert
achterstanden op.
Mbo3: Doorstroom van niveau
2 naar niveau 3 stagneert
vanwege het niet aankunnen
van het hogere niveau.
De manier van gegevensverzameling is nog in ontwikkeling. In
de zomer van 2021 wordt er nog
een meting gedaan zodat we
in het najaar kunnen aangeven
wat het rendement is.
Verklaring afwijking
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(vervolg van )
Het LOB-project dat gestart is in de zomer van 2018 wordt in juli 2021 afgerond. De resultaten van dit project zijn dat er ROC
brede instrumenten zijn ontwikkeld, zoals een loopbaanpaspoort, verslagleggingsformulieren voor loopbaangesprekken en een
loopbaanportfolio. De rolbeschrijving van de slb’er is geactualiseerd en dit heeft geleid tot een professionalisering van de loopbaan
oriëntatie en begeleiding bij ROC Rivor. Het effect van het LOB-project wilden wij kwantitatief meetbaar maken door middel van het
aantal afgegeven waarschuwingen en negatieve bindend studieadviezen (vanuit de veronderstelling dat een goede -studie-loopbaanbegeleiding tot minder negatieve bindend studieadviezen zou leiden). Vanwege de oproep van het ministerie van OCW om in het kader
van Covid-19 zeer terughoudend te zijn met het afgeven van negatieve bindend studieadviezen zijn deze kwantitatieve gegevens niet
bruikbaar voor dit doel. Wel is er een kwalitatief gesprek met de Studentenraad gevoerd over LOB.
Met betrekking tot het BSA volgen we de volgende lijn:
Het afgeven van een negatief BSA kan alleen gebeuren indien er is voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:
- Er is voldoende beeld over de studievoortgang van een student.
- Corona is als persoonlijke omstandigheid meegenomen. Als een student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt vanwege de
Coronamaatregelen en/of daardoor niet alle resultaten heeft kunnen behalen, kan geen negatief bindend studieadvies gegeven
worden.
- Eventuele andere persoonlijke omstandigheden zijn meegenomen. Denk hierbij aan een kwetsbare thuissituatie (al dan niet vanwege
Corona), (psychische) ziekte, zwangerschap/bevalling, maar ook bijzondere familieomstandigheden zoals de zorg voor kinderen
tijdens de lockdown vanwege sluiting KDV/basisonderwijs.
- Er zijn voldoende voorzieningen getroffen door de opleiding om de student in staat te stellen een goede studievoortgang te
realiseren, ook in de huidige Corona omstandigheden.
- De student heeft een schriftelijke waarschuwing ontvangen.
Dit leidt tot minder VSV. Aandachtspunt is wel dat het effect kan hebben voor de komende schooljaren.
Passend onderwijs. Het Loopbaancentrum heeft er in 2020 voor gekozen om aan te sluiten bij de landelijke trend waarin een
verschuiving plaatsvindt van een smalle visie naar een brede. Passend Onderwijs behelst nu dus vooral begeleiding aan studenten met
allerlei soorten structurele hulpvragen, terwijl dat voorheen meer gericht was op studenten met een diagnose.
In 2020 gaat het om 310 studenten Passend Onderwijs. Deze maatregel is vooral bedoeld om jongeren in kwetsbare posities te helpen.
Ouders geven (mondeling) aan dat ze zeer tevreden zijn over de extra ondersteuning die hun kind krijgt.

1.2
Begeleiding van minder redzame
mbo-studenten bij hun start op
arbeidsmarkt

Leerwerkbedrijven. Deze maatregel is opgenomen in het project CircuLEREN (gecombineerd met Perspectief op werk) en tevens
vertaald naar de visie van de Startacademie.
De volgende leerwerkplekken zijn actief rondom de startacademie: Team van de Buurt, Van der Valkhotel Tiel, Ziekenhuis Rivierenland,
Sport Plaza, en Rivor werkt, (Nieuwe Hollande Waterlinie, Taveerne Fort Asperen inmiddels gestopt per 20219). De ontwikkeling van de
leerwerkbedrijven bij CB (Centraal Boekhuis), Karwij en evenementen locatie Eiland Van Maurik 19 is in ontwikkeling; de verwachting is
dat het in september 2021 van start gaat.
Inzet praktijkcoach als brug naar werk. De praktijkcoach gaat met de studenten naar de leerwerkplekken en zorgt voor zelfvertrouwen
en extra coaching bij het leerproces. De inzet van de praktijkcoach is aanvullend op de studieloopbaanbegeleiding vanuit school en
richt zich op beroepshouding,
Bij start op de arbeidsmarkt wordt het volgsysteem nazorg opgezet onder mbo studenten van de Startacademie niveau 1 en 2. Ook voor
het bieden van nazorg en bijscholing.
Opmerking: bij het afstuderen vragen we aan studenten hoe ze de opleiding hebben gewaardeerd en specifiek de leerwerkplek. Het
werken met een praktijkcoach voor minder redzame studenten blijkt een succesfactor voor de begeleiding naar de arbeidsmarkt.
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1.3
Regionaal project VSV
verder implementeren inclusief
loopbaancentrum ROC Rivor en
zorgstructuur in derde lijn

Rebound: target van 80 studenten is behaald. De meeste studenten komen bij rebound binnen voor een heroriëntatie voor een andere
opleiding. 95% vindt een opleiding binnen Rivor of elders. 5% is VSV’er, dat betekent dus dat 95% (van de 80 studenten) geen vsv’er
wordt.
Studenten geven (mondeling) aan dat ze erg tevreden zijn over de extra aandacht en begeleiding die ze krijgen.

1.4
Regionaal samenwerken
(in pps’en: Tech-express,
Ondernemend Rivierenland
(YMP), Circuleren).

Verklaring afwijking

Mbo-jeugdteam (GGD). Er hebben in totaal 70 verwijzingen plaatsgevonden naar schoolarts en/of schoolverpleegkundige (GGD) om te
kijken wat de belastbaarheid van de student is. Dit heeft ertoe geleid dat ongeveer 90% geen VSV’er is geworden.
Mbo-jeugdteam (GGZ). De sociaalpsychiatrisch verpleegkundige is in april 2021 begonnen, omdat we de vacature niet eerder opgevuld
kregen. Vanaf april zijn 38 studenten aangemeld bij GGZ waarvan 50% gediagnosticeerd is en 20% daarvan staat op een wachtlijst voor
psychiatrie. 30% krijgen extra psychische hulp op school van sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Zij geeft tools aan de slb’er zodat ze
weten hoe ze (de slb’ers) met de desbetreffende student kunnen omgaan om op die manier uitval te voorkomen.
Leerwerkbedrijven: zie maatregel 1.2
De samenwerkingspartners (Onderwijs, Overheid en Ondernemers) hebben concrete stappen gezet om te komen tot een Smart
Technology Experience Center (S-TEC) voor rivierenland.
De genoemde projecten dragen allen bij aan de geformuleerde doelstellingen. Voor verdieping zijn de voortgangsrapportages
beschikbaar.

Speerpunt 2: Gelijke kansen
Ambities

Nulmeting

2020

• Aansluiting vmbo-mbo,
doorstroom binnen het mbo
en doorstroom mbo-hbo
bevorderen

Min/max% over 5 jaar
82,4 - 91,9%
60,8 -75,5%
21,1 - 30,7%
28,5 - 32,3%

• Handhaven scores starters• Handhaven scores startersresultaat: op of boven mbo
resultaat: op of boven mbo
gemiddelde.
gemiddelde.
• Kwalificatiewinst, op- en
• Kwalificatiewinst, op- en
doorstroom: verschil met het
doorstroom: verschil met het
mbo gemiddelde handhaven of mbo gemiddelde handhaven of
verkleinen
verkleinen

• Uitstroom naar werk passend
bij de ambitie en talenten van
de student

• Nog geen instrumentarium,
Nog formuleren n.a.v. resultaten
gaan ontwikkelen als vervolg
mijlpaal 2020
op project Begeleiding
van minder-zelfredzame
mbo-studenten bij hun start op
arbeidsmarkt

2022

Wel meetbaar m.b.v. ontwikkeld
instrumentarium

Stand van zaken 2020

Verklaring afwijking

Data (Open Onderwijsdata DUO,
mei 2020):
Startersresultaat
2017-2018
Kwalificatiewinst
2017-2018
Doorstroom
2018-2019
Doorstroom
mbo-hbo 2018-2019

89,9 %
64,4 %
33,5 %
28,5 %

Bij start op de arbeidsmarkt
is een volgsysteem nazorg
opgezet onder mbo studenten
van de Startacademie niveau 1
en 2. Ook voor het bieden van
nazorg en bijscholing. Er hebben
sinds de start 5 metingen
plaatsgevonden (de eerste in de
zomer van 2019 en de laatste in
het voorjaar 2021).
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2.1
Doorlopende leerlijnen
vmbo-mbo; stimuleren
doorstroom naar hoger niveau;
doorlopende leerlijnen mbo-hbo

Het project TechExpress (2016- 2020) heeft geresulteerd in een uitgebreide samenwerking met het vmbo en het bedrijfsleven op het
gebied van techniek. Dit project en TechExplore24 bieden vo-leerlingen de mogelijkheid (verder) kennis te maken met techniek. Zeker
voor vmbo’s waar geen techniekprofielen worden aangeboden, is dat een waardevolle aanvulling op hun lesprogramma. Jongeren
die anders nauwelijks met techniek in aanraking zouden komen, kunnen nu ervaren hoe leuk het kan zijn. In het laatste jaar van het
project zijn 62 (delen van) keuzevakken en 21 workshops voor 12 scholen verzorgd. Daarnaast is een digitale oriëntatiemodule voor de
vmbo-scholen ontwikkeld.
Er is een oriëntatiemodule voor de 2e jaars vmbo-leerlingen ontwikkeld om de vmbo-leerlingen nog beter op hun profielkeuze c.q.
vervolgopleidingen voor te bereiden. Deze oriëntatiemodule is enthousiast ontvangen door de decanen en leerlingen.
Enkele reacties van leerlingen:
“Interessant dat het op een andere locatie is dan op onze eigen school, zien we wat mbo inhoudt”
“Ik zie nu pas waarvoor ik al die vaardigheden op onze vmbo school heb moeten leren.”
“Geeft een goed beeld van wat het vak inhoudt.”
En van een vmbo docent: “Fijn dat de leerlingen toch de vakkennis op kunnen doen want bij ons op school is dit niet mogelijk.” De
vraag is zelfs of deze oriëntatiemodule uitgebreid kan worden naar de sectoren Zorg & Welzijn en Ondernemen & Dienstverlening.
Bij het project betrokken bedrijven geven aan dat ze hun bedrijf graag beschikbaar stellen voor rondleidingen en het maken van
opdrachten in het kader van keuzevaklessen. “Fijn dat we jongeren kunnen laten zien wat we doen zodat ze een reëel beeld hebben
bij het beroep/bedrijf. “Minder positieve kanten worden ook wel benoemd: “Te veel jongeren zijn niet betrokken bij het verhaal wat wij
vertellen.”
Binnen het Sterk techniek Onderwijs (project TechExplore24) wordt de huidige samenwerking voortgezet en de doorgaande leerlijn
(po-)vo-mbo verder gestimuleerd.
De vierdejaars leerlingen van de aangesloten vo-scholen in rivierenland volgen tien weken lang de lessen van het keuzevak. Dit was al
zo tijdens de RIF TechExpress, maar is in het STO-project nog verder uitgebreid.
Techniek hotspots voor het PO
In de regio worden verschillende hotspots ingericht waarvoor wordt samengewerkt tussen de verschillende lagen in het onderwijs
en het bedrijfsleven. Een belangrijk onderdeel van de hotspots is het organiseren van activiteiten voor het primair onderwijs en de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hiervoor worden zowel bij het O.R.S. Lek en Linge (Smart Technology) als het Lingecollege
(Smart Building) hotspots ingericht die dienen als plek voor basisschoolleerlingen en leerkrachten om te oriënteren en te ontdekken in
de techniek. Naast de hotspots bij de scholen worden ook andere locaties ingericht als plek voor inspiratie en verdieping rondom de
thema’s Smart Building en Smart Technology. Bijvoorbeeld bij ROC Rivor en bij bedrijven.
MBO2 Dienstverlening werkt nauw samen met één van de vmbo-scholen in de regio. Er vindt afstemming plaats over de onderwijsprogramma’s en er wordt een mbo-module verzorgd voor de 4de jaars leerlingen basisberoeps (15-20 lln). Uitbreiding van dit type
samenwerking naar andere scholen wordt onderzocht; er lopen gesprekken hierover met twee andere vmbo’s.
Met het Lek en Lingecollege (met een locatie in twee verschillende steden) is een overeenkomst gesloten over doorstroom van
leerlingen LWT.
Techniek hotspots voor het PO
In de regio worden verschillende hotspots ingericht waarvoor wordt samengewerkt tussen de verschillende lagen in het onderwijs
en het bedrijfsleven. Een belangrijk onderdeel van de hotspots is het organiseren van activiteiten voor het primair onderwijs en de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hiervoor worden zowel bij het O.R.S. Lek en Linge (Smart Technology) als het Lingecollege
(Smart Building) hotspots ingericht die dienen als plek voor basisschoolleerlingen en leerkrachten om te oriënteren en te ontdekken in
de techniek. Naast de hotspots bij de scholen worden ook andere locaties ingericht als plek voor inspiratie en verdieping rondom de
thema’s Smart Building en Smart Technology. Bijvoorbeeld bij het ROC Rivor en bij bedrijven.
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Keuzevakken vmbo bij het ROC Rivor
De vierdejaars leerlingen van de aangesloten vo-scholen in Rivierenland volgen tien weken lang de lessen van het keuzevak. Dit was al
zo tijdens de RIF TechExpress, maar is in het STO-project nog verder uitgebreid.
Docentprofessionalisering
Techniekdocenten van het vmbo en mbo volgen bijvoorbeeld een workshop Robotica. De techniekdocenten vergaren zo kennis over
bijvoorbeeld het toepassen van robotica in hun eigen lesprogramma. Maar ook hoe een keuzevak robotica vormgegeven kan worden.
Techniekdocenten van vmbo en mbo leren elkaar op een andere manier hebben kennen, wat een onderlinge samenwerking (en niet
alleen op robotica gebied) ten goede komt.
Samenwerken met het bedrijfsleven
Leerlingen van het vmbo laten zich voorlichten over wat het betekent als ze bijvoorbeeld lasser willen worden. In wat voor soort bedrijf
kom je dan te werken? Welke werkzaamheden ga je verrichten? Zo worden ook in het kader van dit project diverse bedrijven bezocht.
De leerlingen krijgen een goed beeld van het beroep en weten wat het inhoudt als ze voor een bepaalde technische vervolgopleiding
kiezen.
Doorstroom mbo-hbo
Doorstroom naar het hbo wordt gestimuleerd door het aanbieden van keuzedelen gericht op die doorstroom (voorbereiding hbo;
pabo). Najaar 2019 is voor een-na-laatste en laatste jaars studenten Z&W niveau 4 (en ouders/verzorgers) een themabijeenkomst
over doorstroom naar het hbo georganiseerd. Daarbij zijn ook oud-studenten die inmiddels een hbo-opleiding volgen, gevraagd hun
ervaringen te delen. Besloten is deze thema-avond jaarlijks te organiseren en uit te breiden naar alle opleidingen. Mede vanwege
corona is besloten om de thema-avond te verzetten van het najaar 2020 naar 30 maart 2021.
Ook de AD-opleidingen worden onder de aandacht gebracht, bij de keuzedelen gericht op doorstroom en tijdens de thema-avond.
Daarbij worden studenten en/of gastdocenten van AD opleidingen uitgenodigd.
Studenten die een keuzedeel gericht op doorstroom hbo hebben gevolgd, geven na afloop vaak aan dat zij een beter beeld hebben
gekregen van het hbo en een betere afweging hebben kunnen maken om wel/niet door te stromen naar het hbo.
Reacties op thema bijeenkomsten doorstroom hbo voor studenten niveau 4 en hun ouders/verzorgers zijn over het algemeen positief:
“Nu is het veel duidelijker welke stappen er te nemen zijn alvorens je je inschrijft en je definitieve keuze hebt gemaakt v.w.b. het HBO.”
“Veel te weten gekomen over het HBO en de hoeveelheid verschillende keuzes daarin.”

2.2
Het gezamenlijke onderwijsprogramma vmbo Gilde en mbo ROC Rivor A&T is opgebouwd uit modulen. In elke module staat de
Samenwerking Gilde Vakcollege beroepspraktijk centraal. Dit principe van omgekeerd leren betekent dat de theorie uit de opleidingen naar aanleiding van de
Techniek
beroepspraktijk wordt onderwezen.
Voor docenten en studenten van beide onderwijsinstellingen betekent dit een andere manier van werken. Voor studenten betekent
dit dat ze eigenlijk nu één opleiding hebben van zes jaar. Men gaat automatisch door van vmbo-mbo (zonder dat leerlingen een
‘knip’ ervaren). Tijdens het zesjarig traject kunnen ze tijdens de opleiding versnellen, verbreden en verdiepen. Docenten van vmbo en
mbo wisselen over en weer kennis en ervaring uit over de begeleiding van leerlingen, maar ook over de manier waarop bijvoorbeeld
in het mbo de opleiding is ingericht en wordt uitgevoerd. Leerlingen werken volgens het concept van omgekeerd leren, praktijk
gekoppeld aan de theorie. Tijdens het examen (Proeve van Bekwaamheid) wordt volgens dezelfde systematiek een praktijkopdracht
uitgevoerd en daarbij de theorie toegepast. Het bedrijvenplatform rondom Gilde (Wetech) heeft nadrukkelijk aangegeven dit concept
van omgekeerd leren te omarmen. Zij zien de voordelen van deze aanpak terug binnen het bedrijf. De vakvaardigheid die leerlingen
opbouwen tijdens hun opleiding passen ze toe tijdens hun werk.
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2.3
Regionaal samenwerken
(in PPS’en: TechExpress,
Logistics Valley, Ondernemend
Rivierenland (YMP), CircuLEREN  
en de projecten Huis van
samenwerking AgriLogistiek
taalondersteuning

Doel van de PPS TechExpress was het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de sectoren bouw,
bouwgerelateerd, metaal en mechatronica in de regio Rivierenland: Een inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren; het onbenutte arbeidsmarktpotentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt zowel kwantitatief als kwalitatief zo goed mogelijk benut.

2.4
Doorgaande leerlijn
onderwijs-arbeidsmarkt

Motie Kwint is succesvol afgerond. De afstudeerders worden nu gevolgd vanuit de StartAcademie en tevens wordt er nazorg
aangeboden. Hierbij wordt de aansluiting gezocht met Match voor Morgen (project gericht op matching speciaal voor de mbo student.
Het geeft ook het competentie profiel weer van de mbo student). Vanwege de corona situatie is een groter percentage doorgestroomd
naar een volgend niveau.

2.5
Statushouders in mbo-traject

Vanaf start schooljaar 2019/2020 verzorgen wij 2x per week pre-teaching aan statushouders in het mbo. In september 2019 is het
ISK18+ gestart als voorschakeltraject voor het mbo. De afgelopen periodes is er een start gemaakt met deze instroom van studenten
ouder dan 18 jaar. Door deze instroom is er een beter zicht gekomen op hoe de statushouders instromen in het mbo. Mede door deze
inzichten is er de afgelopen periode gewerkt aan een ander model (start in het komende cohort 2021-2022) om de studenten nog beter
voor te bereiden en een betere start in het mbo te geven/organiseren.

2.6
Samenwerking Pro-Entree en
ISK-Entree

De statushouders die vanuit het ISK doorstromen naar het mbo krijgen op taalniveau wekelijks begeleiding vanuit Educatie en
Inburgering. Dit is het eerste jaar dat dit verzorgd wordt, waardoor nog onvoldoende resultaten zichtbaar zijn.

Verklaring afwijking

De samenwerkingspartners (Onderwijs, Overheid en Ondernemers) hebben concrete stappen gezet om te komen tot een Smart
Technology Experience Center (S-TEC) voor Rivierenland.
De genoemde projecten dragen allen bij aan de geformuleerde doelstellingen. Voor verdieping zijn de voortgangsrapportages
beschikbaar.

Samenwerkingsconvenanten
met toeleverende scholen
worden aangescherpt.
De samenwerking met ISK en PrO is verder doorontwikkeld. Meer studenten stromen in het Entreeonderwijs vanuit het ISK. PrO
Stijging van PRO en ISK en
studenten behalen het Entree diploma en stromen door naar een MBO2 opleiding of gaan werken. Binnen het project Circuleren zijn de Entree instroom.
eerste studenten bevraagd als Alumni, hier kwam weinig respons uit, omdat de studenten zich niet zien als een kwetsbare doelgroep.
Volgsysteem via CircuLEREN en
Dit heeft de aandacht vanuit het project Circuleren en hier worden in 2020 verdere stappen gemaakt
match voor morgen.
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Speerpunt 3: Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst
Ambities

Nulmeting

2020

• Kort-cyclisch aansluiten bij
de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt

• Studenten op of boven het • Handhaven nulmeting
landelijk gemiddelde (JOB).

2022

Stand van zaken 2020

Verklaring afwijking

• Handhaven nulmeting

De JOB 2018 is gebruikt als nulmeting. In de
JOB 2018 scoort ROC Rivor op de clusterscores
(oftewel de hoofdcategorieën waarop de
studenten bevraagd zijn) op alle onderdelen
0,1 tot 0,3 punten hoger dan het landelijk
gemiddelde. Ook op het ontvangen cijfer
voor zowel de tevredenheid met betrekking
tot de school als geheel (6,7 t.o.v. 6,9 ) als de
tevredenheid van het gemiddelde van alle
opleidingen (7,1 t.o.v. 7,3) scoort ROC Rivor een
hoger cijfer dan het landelijk gemiddelde.

Hoewel in 2020 de eis gesteld
n.a.v. de nulmeting (gelijk
of hoger dan het landelijke
gemiddelde) opnieuw
behaald wordt, zijn er welk
kanttekeningen te maken bij
de scores: Wanneer dieper
ingezoomd wordt op de data
is echter ook te zien dat
er binnen opleidingen wel
verschillen zijn op te merken.
De vergelijking met de scores
uit de enquête 2018 is dit jaar
niet te maken. Dit heeft alles
te maken met de grote revisie
die de JOB-enquête ondergaan
heeft. Niet alleen is de manier
van afnemen veranderd, ook
is het aantal vragen drastisch
teruggebracht, zijn alle vragen
opnieuw geformuleerd en
verschillen de antwoordschalen
op sommige plekken van
de schalen zoals deze
gebruikt werden. Door alle
veranderingen kunnen trends
niet meer een-op-een worden
gevolgd.

In de JOB 2020 is af te lezen dat Rivor op de
clusterscores waarop de studenten bevraagd
zijn opnieuw een positief beeld laten zien.
Rivor scoort op 3 clusteronderdelen gelijk aan
het landelijk gemiddelde en op de overige
5 onderdelen opnieuw 0,1 of 0,2 boven het
landelijk gemiddelde.
Voor het ontvangen cijfer voor de school (6,7)
als geheel en het ontvangen cijfer voor het
gemiddelde van alle opleidingen (6,9) geldt
ook in 2020 dat beide 0,2 hoger scoren dan
het landelijk gemiddelde.
• Bedrijven met behulp van
bpv-enquêtes

• Tevreden bedrijven

• Tevreden bedrijven

Die BPV-meting is per academie uitgezet en
in vrijwel alle academies hebben de bedrijven
een voldoende gegeven. Een nuancering
moet wel gemaakt worden dat de context, i.c.
COVID-19, een bijzondere was.

• Medewerkers met behulp
van MTO

• Tevreden medewerkers

• Tevreden medewerkers

Zie speerpunt 5

Organiseren van
kennisdeling onderwijs en
arbeidsmarkt

Er zijn veel nieuwe bedrijven aangehaakt.
Bedrijven stellen hun materialen ter
beschikking, dragen kennis over en stellen hun
bedrijf open voor leerlingen.

Organiseren van kennisdeling Organiseren van
onderwijs en arbeidsmarkt
kennisdeling onderwijs en
arbeidsmarkt

Het omgekeerd leren is in alle betrokken
TechExpress opleidingen toegepast en werkt
voor de opleidingsbedrijven en leerlingen
goed. De leerlingen kunnen hun theorie direct
toepassen in de praktijk en vice versa.
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Verklaring afwijking

3.1
Vernieuwing en flexibilisering van technische opleidingen.
Excellent innovatief onderwijs en Het onderwijsprogramma van alle opleidingen van de Academie voor Ambacht en Technologie is inmiddels opgebouwd uit modules. In
een solide examenorganisatie
elke module staat de beroepspraktijk centraal.
Er is een online lesaanbod voor 3D ontwerpen gestart bij derdejaars TL natuurkunde leerlingen bij ORS Lek en Linge. Een ontwikkelde
SketchUp training wordt inzet om leerlingen VO te laten oriënteren op de opleiding Smart Building. De begeleiding wordt geboden via
Teams gekoppeld aan Google classroom.
Initieel onderwijs vervolg pilot met SPOC’s
Bij de Academie Zorg & Welzijn is voor de zorgopleiding geëxperimenteerd met social learning. Drie groepen nemen inmiddels deel en
de start met individueel instromen en scholen is gemaakt. De koppeling naar logistiek is ook gemaakt.
Nieuwe RIF gevraagd (The LearnSpot; uitslag 20 mei 2021)
Verder is er een grote slag gemaakt op het gebied van onze examenorganisatie. Waar tot voor kort meerdere examencommissies over
de verschillende opleidingen werkzaam waren, is er thans een centrale examencommissie. De voorbereidingen om te komen tot één
commissie zijn gestart in 2020 en hebben geleid tot de formele start per 1 januari 2021. Deze centrale examencommissie werkt, zoals
de naam al aangeeft, voor de gehele organisatie. Dat betekent meer eenduidigheid, betere afstemming en vooral efficiencywinst.
3.2
Regionaal samenwerken
(in PPS’en: TechExpress,
Logistics Valley, Ondernemend
Rivierenland (YMP), CircuLEREN
en de projecten Huis van
samenwerking en AgriLogistiek

De samenwerkingspartners (Onderwijs, Overheid en Ondernemers) hebben concrete stappen gezet om te komen tot een Smart
Technology Experience Center (S-TEC) voor rivierenland. S-TEC wordt dé fysieke plek, centraal in Rivierenland, waar onder één dak:
- Vakmensen worden opgeleid en/ of bijgeschoold;
-	Jonge leerlingen op een speelse manier kennismaken met techniek en technische werkzaamheden;
- Advisering en coaching wordt geboden aan bewoners en vastgoedeigenaren;
- Bijeenkomsten worden gehouden voor regionale MKB-ondernemers voor bespreken van actuele ontwikkelingen, bijscholing en
samenwerking op de innovatieve markt;
- Aanbod is van actuele, duurzame bouwoplossingen waar zowel particulieren als vastgoedeigenaren, als regionale bouw- en installatiebedrijven kennis van kunnen nemen, en voorlichting over krijgen;
- Regionale BT-bedrijven zich kunnen aansluiten bij het WoonWijzerWinkel concept en hiermee opdrachten kunnen verwerven.
S-TEC is een initiatief van ROC Rivor, Energie Samen Rivierenland, WoonWijzerWinkel en Werkzaak Rivierenland. Hier komen
bedrijfsleven, onderwijs, vakopleiders, kennisinstellingen en werknemers samen.

3.3
Interregionale samenwerking
Gelderse ROC’s

Binnen de Gelderse ROC’s is dit een onderwerp van bespreking. In RXH-verband stemmen de ROC’s voor wat betreft het
techniekaanbod onderling af welke crossover opleiding door welk ROC wordt ontwikkeld en opgestart. ROC Rivor ontwikkelt de
BOL4-opleiding Smart Building en stemt steeds af met het Graafschap college en ROC De Leijgraaf.

3.4
Alumnibeleid en –onderzoek
(landelijk, mbo-raad)

Alumnibeleid en -onderzoek valt onder het ROC-brede LOB-project. Binnen dit project wordt o.a. naar een roc-breed alumni beleid
gestreefd. Dit beleid wordt in samenhang met LLO en LOB ontwikkeld.
Twee derdejaars hbo studenten bedrijfskunde van de HAN hebben onderzoek gedaan bij Rivor en begin 2020 het implementatieplan:
Integratie alumni netwerk & Leven Lang Ontwikkelen (LLO) binnen ROC Rivor opgeleverd.

Het uitvoering geven aan
het implementatieplan is nog
niet gestart. Reden is dat we
landelijke ontwikkelingen op
het gebied van alumni, LLO en
De meeste onderwijsteams onderhouden goede contacten met alumni. Alumni delen hun kennis en ervaringen bij o.a. voorlichtings- en LOB willen afwachten, zoals het
oriëntatie-activiteiten zoals een thema-avond over doorstroom naar hbo en bij beroepsgerichte lessen.
project Alumni van de mbo-raad.
De alumni zelf vinden het meestal erg leuk om hun ervaringen te delen; het enthousiasme spat er vaak vanaf. Afgaande op reacties
Naar verwachting wordt de
achteraf blijken onze niveau 4 studenten (en hun ouders/verzorgers) de inbreng van alumni tijdens lessen of andere bijeenkomsten
uitvoering vanaf schooljaar
over doorstroom hbo te waarderen.
2021-2022 ter hand genomen.
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Speerpunt 4: Leven lang ontwikkelen
Ambities

Nulmeting

2020

2022

Stand van zaken 2020

• Meer aanbod voor
volwassenen creëren in
een passende leerweg (wbl,
combinatie leren/werken)

• Tevredenheidsmeting

• Tevreden klanten en
opdrachtgevers

• Tevreden klanten en
opdrachtgevers

In 2020 hadden wij 250 deelnemers voor
Inburgering. Middels maandelijkse meting van het
keurmerk Blik op werk scoorden wij jaar ultimo
2020 een 8 (op de schaal van 10).
Overige opdrachtgevers worden middels een
kwartaalrapportage gerapporteerd over de status
van de projecten. Per half jaar zijn er gesprekken
met de opdrachtgevers en deze zijn in 2020
tevreden, met name hoe we het onlineonderwijs
verder opgepakt hebben tijdens corona. Een keer
per jaar meten we de klanttevredenheid onder de
deelnemers. Dit heeft vanwege corona niet plaats
gevonden.

• Beperkt aanbod om leren
en werken Rivorbreed

• Groter aanbod om leren
en werken Rivor-breed te
kunnen uitvoeren

• Groter aanbod om leren Er zijn meerdere initiatieven ontplooid die bijdragen
en werken Rivor-breed te en gaan bijdragen aan het speerpunt LLO: Met
kunnen uitvoeren
doorzaam zijn we praktijkverklaringen aan het
ontwikkelen, Voor de kwetsbare doelgroep
zijn in samenwerking met Werkzaak dit jaar 7
groepen, voorschakeltrajecten gestart, met als
doel verbetering van de Nederlandse taal (op
de werkvloer) ter voorbereiding en behoudt op
werk, Vanaf 8 november zijn we gestart met de
Middenkader opleiding Logistiek i.s.m. logistieke
partners van de LHR. Eén module zal door de
HAN ingevuld worden als onderlegger van het
AD-traject.
In 2020 zijn scholingstrajecten gestart bij Hitachi
in Zaltbommel, FruitMasters in Geldermalsen, CB
Culemborg.
Voor zorgmedewerkers zijn we het traject voor
certificaten gestart in samenwerking met Avans+.
De stand is 260 nieuwe deelnemers, waarvan de
eerste groep per 1 mei 2021 start.

• Organisatie nog inrichten
om dit bij te houden

Plus 10% voor beide
indicatoren t.o.v. 2020

Eerste meting beide
indicatoren

Inzetten op een circulair mbo,
waar studenten hun leven lang
terugkomen om bij te leren

Vanaf medio 2020 hebben interne voorbereidingen
plaatsgevonden om de contractactiviteiten
binnen geheel ROC Rivor onder te brengen in
één academie, namelijk de Academie Leven
Lang Ontwikkelen (LLO). Eind 2020 zijn de
leidinggevende en projectleiders benoemd. Vanaf
1 januari 2021 is de academie geheel operationeel.
In deze academie zijn alle contractactiviteiten (niet
bekostigd onderwijs) ondergebracht, inclusief
Educatie en Inburgering en Diplomaroute.

Verklaring afwijking

ROC

rivor

best uursversl ag

2020
119

Maatregelen

Stand van zaken 2020

4.1
Diplomaroute &
branchecertificering

Diplomaroute: er hebben vele gesprekken plaatsgevonden met gastouderbureaus over specifiek de Diplomaroute (DR) Gastouder. Dit
heeft geresulteerd in een partnerpagina van de verschillende gastbureaus, waar ze exclusief de DR aanbieden. Het gastouderbureau
verzorgt een betere begeleiding gedurende het doorlopen van de diplomaroute. Deze samenwerking dient te resulteren in een hoger
slagingspercentage. Nog te geringe historie om hier eventueel op bij te sturen. De laatste jaren heeft ROC Rivor het concept verder
uitgerold binnen de sectoren Zorg, Techniek, Logistiek en Administratie. De trajecten hierbinnen zijn Helpende zorg en welzijn, Logistiek
medewerker, Monteur mechatronica, Medewerker secretariaat en receptie, Monteur elektrotechnische installaties en Procesoperator A.
In het kader van Leven Lang Ontwikkelen is Diplomaroute betrokken bij de landelijke pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het
mbo. De praktijkverklaring is bedoeld voor mensen voor wie het behalen van een volledig mbo- diploma of certificaat op dat moment
niet haalbaar is. Een medewerker kan aan bedrijven laten zien wat hij kan, wordt breder inzetbaar en er ontstaat een opstap om verder
door te leren in het mbo. Hiermee versoepelen we de overgang naar werk en vergroten we de kans op blijvend werk. Wij bieden
mogelijkheden aan hen voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma nog niet haalbaar is.
In 2020 hebben we twaalf praktijkverklaringen uitgereikt.
1. Met doorzaam (branchevereniging uitzendbureaus) zijn we praktijkverklaringen aan het ontwikkelen.
2. Met JobXion onderzoeken we of we nieuwe diplomaroutes kunnen aanbieden.

4.2
Meer cursussen voor
volwassenen (in company,
maatwerk, in samenwerking met
opdrachtgevers)

Voor de kwetsbare doelgroep zijn in samenwerking met Werkzaak dit jaar zeven groepen, voorschakeltrajecten gestart, met als doel
verbetering van de Nederlandse taal (op de werkvloer) ter voorbereiding en behoudt op werk. Deze omvatten, techniek, zorg en
facilitaire groepen. Elke groep heeft 15 deelnemers (105 in totaal, waarvan inmiddels al 50% aan het werk). Gezien het succes van deze
doelgroepen starten we vanaf mei met twee extra groepen (totaal 30 deelnemers). Deze twee extra groepen richten zich met name op
de doelgroep die nog gealfabetiseerd moet worden.
Daarnaast detacheren wij vanaf juni bij Werkzaak één fulltime medewerker om zo het geleerde in de voorschakeltrajecten op de
werkvloer “in te leren”.

4.3
PPS-en en
Huis van samenwerking
(Logistieke campus)

Met doorzaam (branchevereniging uitzendbureaus) zijn we praktijkverklaringen aan het ontwikkelen.
De praktijkverklaring voor (assistent) logistiek medewerker zijn middels een pilot uitgerold in de regio. De eerste deelnemers (totaal 20)
en organisaties zijn enthousiast.

4.4
Samenwerking Avans+

Voor zorgmedewerkers zijn we het traject voor certificaten gestart in samenwerking met Avans+. De stand is 260 nieuwe deelnemers,
waar van de eerste groep per 1 mei start.
Voor Nederland Leert Door is een nieuwe subsidie aanvraag ingediend om zo zij-instromers te faciliteren. Medio mei wordt bekend of
deze subsidie is toegekend.

Verklaring afwijking
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Speerpunt 5: Professionalisering
Ambities

Nulmeting

2020

2022

Stand van zaken 2020

Flexibel en duurzaam
inzetbaar personeel dat zich
blijvend aanpast aan de
veranderende arbeidsmarkt en
onderwijsinzichten

• ± 75% gerealiseerde
scholingsactiviteiten

• 95% gerealiseerde
scholingsactiviteiten

• 80% gerealiseerde
scholingsactiviteiten

Gerealiseerd in 2020: max. 40%

• Tevredenheid ontwikkelingsmogelijkheden:
score 6,5

• Tevredenheid ontwikkelingsmogelijkheden:
score 7

Score inzet om zichzelf te
verbeteren: min. 8,2

• Tevredenheid doorgroeimogelijkheden: score 5,4

• Tevredenheid doorgroeimogelijkheden: score 6

Score inzet om zichzelf te
verbeteren: 8,2

Score inzet om zichzelf te
verbeteren: min. 8,2

Verklaring afwijking

Indicator 1: De covid-19 maatregelen
hebben behoorlijke impact gehad op
de planning en realisatie van de profes• Tevredenheid ontwikke- Score in MTO m.b.t. tevredenheid over sionaliseringsagenda. Uitgevoerde
lingsmogelijkheden:
ontwikkelingsmogelijkheden
activiteiten veelal gericht op behalen
score 6.8
Gerealiseerd: 6,5
bevoegdheid, behoud/verbetering
kwaliteit examinering en didactiek
• Tevredenheid doorgroei- Score in MTO m.b.t. tevredenheid over online lesgeven. Geplande (o.a. de
mogelijkheden: score 5,8 doorgroeimogelijkheden Gerealiseerd: terugkomdag van de vsv-training, de
5,7
centrale introductiebijeenkomst van
nieuwe medewerkers, en kenniscafe’s)
maar niet gerealiseerde activiteiten
vinden alsnog in 2021 plaats.
Indicator 2: Afwijking is minimaal.
MTO is uitgezet ten tijde van Covid. In
2020 is prioriteit veelal gegaan naar
(online) lesgeven binnen de beperkte
maatregelen.
Centraal en decentraal zijn hiervoor
studiedagen georganiseerd. Professionalisering alleen waar noodzakelijk
en mogelijk.
Score in MTO m.b.t. inzet om zichzelf te
verbeteren
Gerealiseerd: 8,2
Geen afwijking

Indicator 3: Afwijking is minimaal.
Score op doorgroeimogelijkheden
wordt veelal afgezet tegen promotiemogelijkheden. Door functiebouwwerk
en omvang ROC Rivor zijn deze
Algemene opmerking: centrale profes- mogelijkheden gering. Doorgroei
sionaliseringsactiviteiten worden
binnen functie wel mogelijk en ook
geëvalueerd en bij nieuw aanbod vindt feitelijk zichtbaar.
bijstelling plaats waar nodig.

Maatregelen

Stand van zaken 2020

5.1
Uitvoeren
professionaliseringsagenda

De Professionaliseringsagenda is opgesteld in overleg met leidinggevenden naar aanleiding van teambesprekingen of
individuele gesprekken zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Ook van uit individuele medewerkers komen  scholingsverzoeken direct bij de afdeling P&O. Er is een verandering zichtbaar.
Steeds meer vraaggericht in plaats van aanbodgerichte activiteiten.
Professionaliseringsactiviteiten resulteren in kwaliteitsverbetering en ook bredere inzetbaarheid.
Voor uitgevoerde professionaliseringsactiviteiten zie ook hoofdstuk 3, het Sociaal Jaarverslag.

Verklaring afwijking
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Verantwoording Kwaliteitsagenda 2020
Jongeren in
kwetsbare positie

Gelijke kansen

Opleiden voor de
arbeidsmarkt

Leven lang
ontwikkelen

Professionalisering

Totaal

Baten
82060 Testen
Kwaliteitsagenda MBO
VSV Rebound
Lasten
Personeel
Loonkosten
Taal en rekenen
Loopbaan
Excellentie
Professionalisering
punt 2.2/2.4/2.5/2.6
punt 3.3 en 3.4
in en uitleen vsv
Loonkosten
Opslag WGA+ABP

-

-

-

699.057
608.741

-72.635
1.235.163

135.969

30.748

108.475

186.569

699.057
608.741
30.748
186.569
244.444
-72.596
€ 1.695.373

6.978

768

174

613

2.643

11.176

325.000

325.000

-

82.000
7.500
20.000
17.500
127.000

30.748
186.569
135.969

108.475

41720 Scholing/ professionalisering
41610 Werk door derden
Maatschappelijkwerk
Pro Persona
GGD
Taal en rekenen surv.
44200 Reis en verblijfkosten
44510 Ondersteuning Onderz testen
44511 Leerlingenactiviteiten
41730 Persoonlijk budget personeel
44110 Vergaderkosten
44330 Documenten/Abonnementen
44800 Representatiekosten
44515 Internationalisering
Totale lasten

-

10.000
2.100.000
100.000
2.210.000

82.000
7.500
20.000
17.500
127.000

-

-

-

8.000
10.000

2.000
17.000

18.000
1.387.141

136.737

15.000
32.000
62.922

109.088

2.000
516.212

10.000
10.000
17.000
500
500
250
300
15.000
53.550
2.212.100
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Bijlage 5: Adres- en locatiegegevens ROC Rivor
Locaties

ROC Rivor
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel
tel algemeen: 0344 - 65 62 00
informatienummer: 0900 - 76 274 86
website: www.rocrivor.nl
e-mail: info@rocrivor.nl

Tiel
• Bachstraat 1
4003 KZ Tiel
• Beethovenstraat 22
4003 KX Tiel
• Voor de Kijkuit 5
4001 HG Tiel
• Franklinstraat 1
4004 JK Tiel
• Gijsbert Stoutweg
4005 LE Tiel
Geldermalsen
• Oudenhof 3
4191 NW Geldermalsen
• Poppenbouwing 3b
(Opleidingscentrum Rivierengebied)
4191 NZ Geldermalsen
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Bijlage 6: Lijst van afkortingen
AAR
Aan- en afwezigheidsregistratie
AD
Associate Degree
A&T
Ambacht en Technologie
BBL
Beroepsbegeleidende Leerweg
BHV
Bedrijfshulpverlening
BOL
Beroepsopleidende Leerweg
BPV
Beroepspraktijkvorming
BSA
Bindend Studie Advies
cao
Collectieve arbeidsovereenkomst
CvB
College van Bestuur
CNV
Christelijk Nationaal Vakverbond
FNO
Fonds Nuts Ohra
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
havo
Hoger algemeen voortgezet
onderwijs
hbo
Hoger beroeps onderwijs
hbo-v
Hoger beroeps onderwijs
verpleegkunde
JOB	Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs
KNM
Kennis van de Nederlandse
Maatschappij
LB
Loopbaanbegeleiding
LC
Loopbaancentrum
LOB
Loopbaanoriëntatie en begeleiding
M&C
Stafdienst Marketing en
Communicatie
mbo
Middelbaar beroepsonderwijs
mkb
Midden- en kleinbedrijf
MT
Managementteam
MTO
Medewerkerstevredenheidsonderzoek

O&D

Ondernemerschap en
Dienstverlening
O&I
Stafdienst Onderwijs en Innovatie
O&K
Stafdienst Onderwijs en Kwaliteit
OBP	
Ondersteunend en
beheerspersoneel
OCR
Opleidingscentrum Rivierengebied
OCW
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ONA
Oriëntatie Nederlandse
Arbeidsmarkt
OOK
Onderwijsovereenkomst
OOP	
Onderwijs ondersteunend personeel
OP	
Onderwijzend personeel
OR
Ondernemingsraad
PDG	Pedagogisch didactisch getuigschrift
PPS	Publiek-private samenwerking
P&O
stafdienst Personeel en Organisatie
RIF
Regionaal Investeringsfonds mbo
RMC
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
Voortijdig Schoolverlaten
RvT
Raad van Toezicht
SLB’er
Studieloopbaanbegeleider
SMW
Schoolmaatschappelijk Werk
SR
Studentenraad
tl
Theoretische leerweg
UWV	Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen
VAVO
Voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs
vmbo
Voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs
vmbo-tl
voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs – theoretische
leerweg

VO
VSO
VSV
vwo
WEV
WNT

Wta
Z&W
ZAT

Voortgezet onderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Voortijdige Schoolverlaters
Voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs
Wet evenredige vertegenwoordiging
van Vrouwen in het management
Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector
Wet toezicht
accountantsorganisaties
Zorg en Welzijn
Zorgadviesteam
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