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2017 was een mooi en interessant jaar. ROC Rivor staat 
er nog steeds erg goed voor. Onze opleidingen scoorden 
opnieuw uitstekend: de Keuzegids Mbo die eind 2017 
uitkwam, laat zien dat we 20 Topopleidingen in huis 
hebben. Daar zijn we best trots op als klein ROC.
Kwaliteit is een pijler onder ROC Rivor. Topopleidingen 
bewijzen dat eens te meer. Zonder betrokken docenten en 
medewerkers geen topkwaliteit. En geen goede studenten 
zonder Topopleidingen. Alles hangt met elkaar samen. 
Kwaliteit vraagt constant onze aandacht, ook de komende 
jaren, want de wereld om ons heen verandert razendsnel. 
ROC Rivor sluit aan op de vraag en gaat met de tijd mee. 
Ons onderwijs wordt steeds flexibeler, waardoor we voor 
steeds gevarieerdere opleidingswensen maatwerk kunnen 
aanbieden. 

Rivor heeft een diversiteit aan opleidingen en biedt 
kansen voor diverse doelgroepen. De wijze waarop de 
theorie wordt gecombineerd met de praktijk sluit goed aan 
op de vraag van het regionale bedrijfsleven. Daarvan zijn 
veel voorbeelden te geven in logistiek, techniek, horeca, 
zorg en welzijn, maar ook op het gebied van educatie en 
inburgering. Op al die plaatsen worden onze studenten in 
de praktijk voorbereid op hun toekomst. Menig student zet 
de opgebouwde theoretische kennis in voor opdrachten 
die hij verwerft in het bedrijfsleven. Leren en werken, en 
werken en leren, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees hoe de inbreng en invloed van onze studenten een 
steeds belangrijkere rol krijgt, zeer terecht. Deze invloed 
is niet alleen merkbaar op de werkvloer, maar ook op 
het niveau van de medezeggenschap. Ieder jaar nemen 
nieuwe leerlingen zitting in een kritische en betrokken 
Studentenraad, nemen anderen afscheid omdat ze 
succesvol hun diploma hebben behaald. Het was mooi 
om mee te mogen maken dat de Studentenraad een 
belangrijke en constructieve stem had in een taai en lastig 
dossier als de hoofdlijnen van de begroting. 

Afgelopen jaar is nagedacht over onze toekomst. We 
hebben een koers voor 2018-2021 bepaald, voor en in 
het belang voor het beroepsonderwijs in Rivierenland. 
Daarbij zijn onze medewerkers en partners in de regio 
bevraagd en uitgedaagd om mee te denken. Het was 
mooi om te zien dat zoveel mensen betrokken zijn bij het 
beroepsonderwijs en dat hun waardevolle input hebben 
geleverd. 

De bijzondere verbinding met de regio wordt nog 
levendiger. Zo zijn er sterkere  banden ontstaan met het 
bedrijfsleven, de zorgpartners en de gemeenten waar 
ROC Rivor is gehuisvest. Zowel op bestuurlijk als op 
beleidsmatig niveau, is verder inhoud gegeven aan de 
samenwerking met vo-scholen in de regio. Een unicum 
in Nederland was de getekende intentieverklaring 
van alle Gelderse mbo-instellingen en de Provincie 
Gelderland. Een gezamenlijke ontwikkelagenda met als 
hoofddoel het verder verbinden van het mbo-onderwijs 
en de arbeidsmarkt. Het mbo-onderwijs in de regio 
Gelderland zo goed mogelijk laten aansluiten bij de laatste 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, krijgt veel aandacht. 

Dit jaarverslag beschrijft nieuwe initiatieven van het 
afgelopen jaar en interessante uitdagingen voor 
de toekomst. Daar hebben we elkaar voor nodig in 
Rivierenland: elkaars kennis, elkaars inzet en elkaars 
steun. Wij vinden het prachtig om bij ROC Rivor én in 
Rivierenland te werken. Dat was in 2017 het geval, en dat 
zal zeker ook zo zijn in de mooie jaren die voor ons liggen.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons bestuursverslag? 
Laat het ons dan weten, wij horen het graag!

Tiel, juni 2018

Mevrouw dr. mr. N.C. Streep,  
voorzitter Raad van Toezicht 

De heer dr. ing. C.J. Brouwer,  
voorzitter College van Bestuur

aansluiten oP De vraag
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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.

•	 Klik	op	een	hoofdstuk	om	naar	de	bewuste	
pagina	te	gaan.

•	 Een	klik	op	de	regel	bovenin	de	pagina	
brengt	u	terug	naar	deze	inhoudsopgave.

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 2017 en in hoofdstuk 3 leest u het sociaal 
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een overzicht van de leden van de Raad 
van Toezicht, het College van Bestuur, de 
Ondernemingsraad, de Studentenraad en 
een lijst van afkortingen, zijn als bijlagen 
bijgevoegd. 
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Missie roc rivor

ROC Rivor is een ontmoetingsplaats waar studenten, docenten, 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 dat gaan we samen ontdekken. Het gaat ons helemaal om jouw ambitie. 
Wat jij wilt bereiken staat bij ons centraal. Ons uitdagende onderwijs zal veel ondernemerszin van je 
vragen, maar heeft je ook veel te bieden. We durven buiten bestaande kaders te denken en doen wat 
we beloven. 

www.rocrivor.nl

1. Bestuur,  
MeDezeggenschaP  
en toezicht
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We zoeken verbinding met andere onderwijspartijen en 
kijken waar het curriculum aansluit. Op zodanige wijze dat 
het past bij wat de voornamelijk mkb-werkgevers in regio 
Rivierenland van ons vragen. 

De betrokkenheid van studenten valt of staat bij kwalitatief 
goed onderwijs met eigentijdse leerplannen. Zo ook bij 
de inrichting van een goede leeromgeving, die voldoende 
binding heeft met de praktijk. Daarvoor heeft ROC Rivor 
vakkundige docenten die van vele markten thuis zijn. Zij 
begeleiden studenten van verschillende niveaus, volgen 
de ontwikkelingen in het vak, de branche en houden hun 
vakkennis op peil. Daarnaast richten ze samen met hun 
team nieuwe onderwijsprogramma’s in en zoeken zij een 
goede balans tussen leren in een schoolse omgeving en 
de werkomgeving. 

Het is deze bedrijvigheid en saamhorigheid binnen ons 
ROC, tussen studenten, docenten en ondersteunende staf, 
die ons maakt tot wat we zijn: een bruisend kenniscentrum 
in en voor de regio. Een ROC dat op vele manieren 
verbonden is met haar omgeving en samen met regionale 
partners met trots, lef en vertrouwen een kansrijke 
toekomst creëert. 

Dr. ing. C.J. Brouwer,
voorzitter College van Bestuur

1.1

college van Bestuur

Samen op weg

ROC Rivor heeft in 2017 extra ingezet op het verbinden 
met regio Rivierenland. Zowel inhoudelijk als bestuurlijk 
zijn mooie, nieuwe samenwerkingen opgezet en 
bestaande geïntensiveerd. Het tempo en de aard van 
deze ontwikkelingen zijn zo snel gegaan dat de aansluiting 
op interne onderwijsprocessen en onderwijsorganisatie 
nauwelijks was bij te houden.

ROC Rivor gaat uit van de ambitie van alle betrokkenen 
in en bij het ontwikkel- en onderwijsproces: studenten, 
werkenden, werkzoekenden, docenten, ondersteuners, 
ouders en andere betrokkenen. We helpen die ambitie 
waar te maken. Dat doen we met waar we goed in zijn, 
namelijk het geven van aansprekend, praktisch onderwijs 
dat past bij een snel veranderende maatschappij. Daarbij 
hebben we veel aandacht voor de menselijke maat. 

ROC Rivor neemt een centrale plaats in regio 
Rivierenland in. Wij brengen onze studenten naar 
bedrijven en instellingen en we vragen deze bedrijven 
en instellingen weer naar ons toe te komen. Dat doen 
we overigens ook met ouders, met collega’s van andere 
onderwijsinstellingen en met politici van binnen en 
buiten de regio. De samenwerking en verbinding tussen 
arbeidsmarkt en onderwijs wordt steeds intensiever en 
krachtiger. 

Het ROC is, zoals elke onderwijsinstelling, een instituut en 
geen onderneming. Dat heeft belangrijke consequenties. 
Ons ROC wordt niet alleen door mensen gevormd, maar 
wij vormen ook de mensen. Dat is waar we voor staan. 
Dat proberen we elke dag waar te maken voor en met 
iedereen waar we mee samenwerken.  
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1.2

onDerneMingsraaD 

Instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting
Eerder dan gebruikelijk op ROC Rivor, werd de kaderbrief 
al in het voorjaar door het College van Bestuur (CvB) aan 
de Ondernemingsraad (OR) voorgelegd. Dat had te maken 
met een uitbreiding van de bevoegdheden, namelijk 
de invoering van het instemmingsrecht op hoofdlijnen 
van de begroting. Dat recht komt toe aan zowel de OR 
als de Studentenraad (SR), tezamen met de Ouderraad, 
maar die laatste ontbreekt op ROC Rivor. De OR heeft 
veel tijd besteed aan de vormgeving van het proces 
om dit recht te effectueren. Zo moest onder meer een 
reglement voor de gezamenlijke vergadering van de 
OR en SR worden opgesteld, waarin tal van praktische 
zaken geregeld zijn. Ook was herhaaldelijk vooroverleg 
met het CvB noodzakelijk om de invoering van dit recht 
ook feitelijk vorm te geven. Het nieuw verworven recht 
leidde op bepaalde punten tot interpretatieverschillen met 
het CvB, die merendeels tijdens overleg en tussentijdse 
afstemming konden worden opgehelderd. De Handreiking 
hoofdlijnen van de begroting van het OR-Platform, de 
MBO Raad en anderen bood in de meeste gevallen 
uitkomst. Vast staat dat het in ontwikkeling zijnde nieuwe 
Koersplan van ROC Rivor, waarover hieronder meer, de 
reden vormde dat een aantal beleidsstukken nog niet in 
geactualiseerde vorm beschikbaar was. Met het CvB is 
afgesproken dat hierin alsnog wordt voorzien, zodat de 
OR instemming kon verlenen op de hoofdlijnen van de 
begroting van 2018.

Koersplan 2018-2021
Aan het einde van 2017 zijn de eerste inleidende 
gesprekken gevoerd met het CvB over een nieuw te 
ontwikkelen beleidsplan, te weten Koersplan 2018-2021. 
Grote verandering ten opzichte van het huidige strategisch 
plan van ROC Rivor is dat de daarin centraal gestelde ‘Stip 
op de horizon’ wordt verlaten, teams en professionals 

meer de ruimte krijgen en jaarlijks wordt bezien of 
bijstelling van de koers gewenst is. De kaders van het 
Koersplan worden in 2018 nader gedefinieerd. Begin 2018 
vindt de voortzetting van de gesprekken plaats. 

Overleg met de Raad van Toezicht
Tijdens het overleg tussen de Raad van Toezicht (RvT) en 
de OR (OR) is op 7 juni 2017 met de RvT van gedachten 
gewisseld over een aantal actuele thema’s, waaronder 
het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), de 
begroting en de huisvesting. De OR heeft met name zijn 
bezorgdheid over de uitkomst van het MTO aan de RvT 
overgebracht. 

Vlnr.: Hans de Lang, Marcella Corsten, Bert van 
Woudenberg, Joanet van Hulzen, Yvonne Jägers, 
Zouhra Loukili, Maria Keusters.
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Verbeterplan MTO
De zorgen die de OR in voorgaande jaren bij herhaling 
uitte, werden begin 2017 zichtbaar in de resultaten van het 
MTO. De bevindingen gaven aanleiding tot het opstellen 
van een verbeterplan. Binnen de teams is een nadere 
toelichting op de uitslagen verzameld. Voorts is gevraagd 
naar een reactie op de voorgestelde verbeteracties. 
Deze terugkoppeling is in een gezamenlijke vergadering 
van CvB/MT en OR besproken. Daarnaast heeft de OR 
de teams gevraagd naar tips en tops bij de start van het 
nieuwe schooljaar. De uitkomsten van het MTO en het 
onderzoek naar de tips en tops zijn in diverse geledingen 
besproken. Hierbij zijn onder meer de volgende thema’s 
naar voren gekomen: communicatie, huisvesting en 
faciliteiten, werkverdeling binnen teams, afstemming 
van taken tussen onderwijsgevend en ondersteunend 
personeel, werkbelasting en overige knelpunten. Om een 
goed beeld te krijgen van de knelpunten en een lijst van 
actiepunten te kunnen verstrekken aan het MT (over de 
wijze waarop de knelpunten en verbeterpunten opgelost 
kunnen worden), is de Projectgroep Verbeterplan MTO 
opgericht. Deze projectgroep, die bestaat uit zeven 
personeelsleden, wil via gesprekken met collega’s zoveel 
mogelijk input verzamelen. 

Evaluatie Projectplan Modulariseren / Flexibiliseren 
Bij de invoering van het Projectplan Modulariseren/
Flexibiliseren werd afgesproken dat dit projectplan jaarlijks 
zorgvuldig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld zou 
worden. In 2017 was het thema Modulariseren een vaak 
terugkerend agendapunt tijdens de overlegvergaderingen 
van het CvB en de OR. Daarbij heeft de OR bij herhaling 
gewezen op de verhoogde werkdruk en zijn bezorgdheid 
geuit over de continuïteit van de kwaliteit van het 
onderwijs in relatie tot invoering van het Projectplan 
Modulariseren. Conform de afspraak is in 2017 een 
aanvang gemaakt met de evaluatie van het Projectplan 
Modulariseren. Dat heeft tot twee acties geleid. Het Hoofd 
Onderwijs & Kwaliteit heeft een evaluatieonderzoek 
opgezet en daarnaast heeft de OR een evaluatie in de 

teams uitgezet. Daartoe is een projectgroep opgericht, 
bestaande uit een aantal OR-leden, aangevuld met 
docenten uit de teams. De input is na accordering door 
de teams verwerkt in een verslag en daarna in het bezit 
gesteld van de OR. Vlak voor de kerstvakantie heeft de 
OR vervolgens de bevindingen uit de teams voorgelegd 
aan het CvB. De evaluatie krijgt dus in het jaar 2018 een 
vervolg. 

Positief nieuws
Eind 2016 werd bekend dat ROC Rivor was gestegen in 
de Keuzegids Mbo 2017 van een 5e naar een 4e plaats 
met meerdere Topopleidingen. Zo’n schouderklopje was 
uitermate welkom en een groot compliment voor iedereen 
die zich voor deze hogere ranking heeft ingezet.

Aanschaf Twentietoe
Mede tot genoegen van de OR kon het CvB vlak voor 
de zomervakantie melden dat het voormalige pand 
Twentietoe, gelegen aan de Beethovenstraat 22 in 
Tiel, kon worden overgenomen van gemeente Tiel. 
Vanzelfsprekend heeft de OR een positief advies gegeven 
over het voornemen om tot aanschaf van dit pand over 
te gaan. Hierdoor wordt na verbouwing van het pand een 
uitbreiding van de leslokalen gerealiseerd. 

Nieuw Arbowetgeving
Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht geworden. 
Kort samengevat staan er drie belangrijke wijzigingen 
in. Er is een uitbreiding van het takenpakket van de 
bedrijfsarts. Ook stellen ROC Rivor en de Arbodienst een 
contract op waarbij er basis- en specifieke afspraken 
worden vastgelegd. Tot slot is er een uitbreiding van het 
instemmingsrecht van de OR.  
Samen met het hoofd Personeelszaken en de 
preventiemedewerker is nagegaan wat dit betekende voor 
de huidige aanpak. Omdat de nieuwe regels al worden 
nageleefd is er geen aanpassing nodig. 
Er is regelmatig overleg tussen de afdeling Personeels-
zaken en de verzuimconsulent. Helaas is het aantal snel 

beschikbare Arboartsen wel een probleem in onze regio. 
Er wordt binnen ons ROC gewerkt aan uniformiteit in 
protocollen rond veiligheid. In oktober wordt de Monitor 
Veiligheid afgenomen onder studenten en docenten. 
Voor studenten komt er vervolgens een voorlichting 
door de hoofd BHV’ers over hoe sociale veiligheid is te 
waarborgen. De rol van de OR is blijven signaleren en 
signalen doorgeven aan betrokken partijen. 

Vakantiedagen onderwijs personeel
In 2016 is besloten een poll onder het onderwijspersoneel 
uit te zetten over vakantiedagen. Een overgrote 
meerderheid van het onderwijspersoneel - 95% van 
de 141 respondenten - bleek een voorstander te zijn 
van het handhaven van twee weken meivakantie en 
zes weken zomervakantie (180 collega’s bevraagd). 
Dientengevolge heeft de OR conform artikel 27 lid 1 
sub b van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 
ingestemd met de aanwijzing van de vakantiedagen 
voor het onderwijsgevend personeel voor het schooljaar 
2017-2018. Gezien de koppeling tussen de lesvrije 
dagen voor de studenten en de vakantiedagen voor het 
onderwijsgevend personeel, is tevens ingestemd met de 
aangewezen lesvrije dagen. De meivakantie van twee 
weken bleef zo behouden.
Tijdens de formele overlegvergadering tussen het 
CvB en de OR op 16 mei 2017 is tevens besloten om 
deze afspraak van 2 weken meivakantie en 6 weken 
zomervakantie voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-
2020 vast te leggen.

Samenwerking met andere (mbo-) scholen en partners 
in de regio
De OR neemt tweemaal per jaar deel aan overleg met 
andere ROC’s in de regio om elkaar te informeren en 
kennis uit te wisselen. De voorzitter van het CvB heeft 
met de bestuursvoorzitters van dezelfde ROC’s eveneens 
regionaal overleg.
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Ook in 2018 zal de OR zich blijven inzetten om in een 
vroeg stadium betrokken te worden bij voorgenomen 
beleidsbesluiten. De samenwerking met de huidige 
bestuursvoorzitter biedt daarvoor voldoende 
aanknopingspunten. 

Namens de Ondernemingsraad ROC Rivor
mr. B. van Woudenbergh

Formele overlegvergaderingen 
Maandelijks vindt er een formele overlegvergadering 
plaats tussen het CvB en de OR. In dit overleg komen 
onderwerpen aan bod die aan de OR worden voorgelegd 
en met de OR worden besproken omdat instemming dan 
wel advies van de OR vereist is. Tevens komen zaken 
aan de orde waarvan het nuttig is om hierover met elkaar 
van gedachten te wisselen, zo nodig op initiatief van 
de OR. Buiten de in dit overleg jaarlijks terugkerende 
punten als de Kaderbrief, de Meerjarenbegroting, de 
Begroting en het Meerjarenformatieplan, werd onder 
meer aandacht geschonken aan het professioneel statuut, 
het onderwijskwaliteitsbeleid, de professionalisering 
van personeel, het strategisch HR-beleid, het 
onderwijsaanbod, het protocol Cameratoezicht ROC 
Rivor en het actualiseren van tal van documenten en 
reglementen. Daarnaast is er ook tien keer per jaar 
informeel overleg tussen de voorzitter van het CvB en de 
voorzitter van de OR.

Overleg met de bonden
Een à twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen 
de vakbonden en het CvB, waarbij de OR als toehoorder 
aanwezig is. Voorafgaand heeft de OR overleg met de 
afgevaardigden van de bonden over de te bespreken 
onderwerpen.

Deskundigheidsbevordering
De materie waarmee de OR wordt geconfronteerd is 
veelal complex van aard. Deskundigheidsbevordering 
door middel van scholing is noodzakelijk en die acht 
de OR daarom als vanzelfsprekend. Wanneer daar 
behoefte aan bestaat, maakt de OR gebruik van zijn 
serviceabonnement bij CNV Onderwijs om zich van de 
benodigde expertise te voorzien. 
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1.3 

stuDentenraaD

In het bestuursverslag van 2016 schreef de Studentenraad 
(SR) dat zij zich meer ontwikkelde en het voornemen had 
ook de grotere beleidsonderwerpen op te pakken. In 2017 
is dat voortvarend in gang gezet. Dat jaar stond vooral 
in het teken van het nieuwe instemmingsrecht op de 
hoofdlijnen van de begroting, het concept Koersplan 2018-
2021 en de eigen rol in het behandelen van klachten. 

De personele bezetting van de SR blijft zoals ieder jaar 
zorgelijk. Zij ziet graag dat studenten van alle academies 
zitting hebben in de Raad. Naast het geringe aantal 
studenten is het regelmatig wisselen van studenten 
een probleem dat niet makkelijk op te lossen lijkt. In de 
toekomst moet voldoende participatie extra aandacht 
krijgen. 

Vergaderingen van de studentenraad
In principe vinden vergaderingen van de SR de derde 
dinsdag van iedere maand plaats van 17.00 tot 18.30 uur. 
Deze vergaderingen zijn openbaar. De uitnodiging en de 
stukken worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de 
vergadering gepubliceerd op ItsLearning. De SR maakt 
notulen, die de volgende vergadering worden vastgesteld. 

Gesprekken met stakeholders
In 2017 heeft geen gesprek met de Raad van Toezicht 
(RvT) plaatsgevonden. 
De SR heeft twee keer met de Ondernemingsraad (OR) 
overlegd over de begroting. De SR had vijf keer overleg 
met het College van Bestuur (CvB). 

Begeleiding
De SR wordt begeleid door een medewerker van ROC 
Rivor. In 2017 was de begeleiding van de Raad in handen 
van Marc Loosschilder.

Begroting 2018
Met ingang van 1 september 2017 is de Wet Educatie 
en Beroep gewijzigd in verband met de versterking van 
de bestuurskracht van onderwijsinstellingen. Eenvoudig 
geformuleerd hebben de SR en de OR gezamenlijk 
instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting 
van ROC Rivor. Op 5 juli 2017 kon de SR instemmen met 
de kadernotitie van het CvB. De SR had overigens wel een 
aantal kritische opmerkingen. 

In de aanloop naar het gezamenlijk besluit van de SR 
en OR heeft de SR zich de vraag gesteld hoe zij ‘de 
hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting’ en het begrip 

‘risicovolle investeringen’ diende uit te leggen. De SR is 
uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de begroting 
van 2018 een tekort van € 34.000 voorziet en dat er ten 
opzichte van het eigen vermogen geen sprake is van 
risicovolle investeringen. Omdat de OR nog niet tot een 
oordeel was gekomen, bleef tot de besluitvormende 
vergadering van 5 december 2017 onduidelijk of ook 
de OR kon instemmen met de begroting. Dat bleek 
uiteindelijk wel het geval en zo kon unaniem worden 
ingestemd met de begroting van 2018. Voor 2019 is het 
CvB nadrukkelijk verzocht inzichtelijk te maken welke 
risico’s er zijn. 

Studentenraad	van	31-10-206	tot	31-7-2017
Vooraan, van links naar rechts: Loubna Bouhabass, 
Delano Mevis, Timon van Beek, Duanelcy Flores 
Guilarte, Liza van der Hoek. Inzet: Eveline van IJmeren. 

Op de tweede rij, van links naar rechts: Cees Brouwer 
(voorzitter College van Bestuur), Marc Loosschilder 
(begeleider Studentenraad) en Franklin van Rhoon 
(bestuurssecretaris).



1 1

r o c  r i v o r  B e s t u u r s v e r s l a g  2 0 1 7

Samenstelling 

van 1 januari tot 31 juli 2017
Naam Opleiding  Functie  
Timon van Beek mbo-Verpleegkundige  Voorzitter  
Liza van der Hoek Directiesecretaresse/Managementassistent Secretaris
Delano Mevis VAVO-havo  Vice-voorzitter
Jorian van Wissen VAVO-havo  Lid, per 1-4-2017
Marc Loosschilder Begeleider Studentenraad 

van 1 augustus tot 31 december 2017
Naam Opleiding Benoeming per Functie
Timon van Beek mbo-Verpleegkundige 1-9-2016 Voorzitter (tot 24-10-17)
Delano Mevis VAVO-havo 1-9-2016 Vice-voorzitter
Jorian van Wissen VAVO-havo 1-4-2017 Voorzitter (vanaf 24-10-17)
Kendra Nagtegaal Pedagogisch Werk  
 (Onderwijsassistent) 1-9-2017 Lid
Tanja Thiess Commercieel 1-10-2017 Lid
Robbin van Leeuwen Pedagogisch Werk 
 (Onderwijsassistent) 1-10-2017 Lid

Van links naar rechts: Delano Mevis, Kendra Nagtegaal, Jorian van Wissen en Marc Loosschilder. Niet op de foto: Tanja 
Thiess, Timon van Beek en Robbin van Leeuwen.

Koersplan 2018 en verder
In december 2017 heeft de SR gesproken over het door 
het CvB voorgelegde concept Koersplan 2018-2021. De 
SR vond dat het geheel wel erg mbo-gekleurd was, terwijl 
een ROC zoveel meer inhoudt. 

Overige
Naast de reguliere instemmingsbesluiten over wijzigingen 
van de onderwijs- en stageovereenkomsten heeft de SR 
ook een aantal klachten van studenten ontvangen. Enkele 
gingen over de parkeerproblematiek. Deze klachten zijn 
besproken met het CvB en geconcludeerd is dat extra 
parkeervoorzieningen niet (snel) realiseerbaar waren. 
Een oplossing zou zijn als er meer mensen met het 
openbaar vervoer of met de fiets zouden komen. Ook 
hadden studenten bij de SR een klacht ingediend over hun 
opleiding in verband met roosterproblemen en lesuitval. In 
een hoorzitting hebben de indieners hun klacht toegelicht 
en heeft de directeur van de academie hierop gereageerd. 
De SR vond dat de directeur al het mogelijke had gedaan 
om de problemen op te lossen. De SR heeft regelmatig 
aandacht gevraagd voor het studentvolgsysteem. In 2017 
zou dit operationeel moeten zijn, maar de SR heeft geen 
terugkoppeling ontvangen. 

De SR ziet terug op een vruchtbaar 2017 en dankt het 
CvB, de OR, de directies en de afdelingen voor hun 
samenwerking. 
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Persoonlijke gegevens toezichthouders
De Raad van Toezicht was in 2017 als volgt samengesteld:

Mevrouw dr. mr. N.C. Streep, voorzitter, tevens lid 
remuneratiecommissie

De heer mr. drs. G.G.H. Coumans, lid, tevens lid 
auditcommissie

De heer A.S.M. Deutekom MBA, lid, tevens lid 
auditcommissie

De heer H.A. Grimmius, lid, tevens lid 
remuneratiecommissie en lid commissie onderwijs en 
kwaliteit

Mevrouw drs. ing. H.A. Groenendaal, lid vanaf 1 november 
2017, tevens lid commissie onderwijs en kwaliteit

De heer ir. W.A.B. Muilenburg, lid tot 1 oktober 2017, lid 
auditcommissie 

1.4 

raaD van toezicht

Relevante ontwikkelingen
2017 kenmerkte zich als een jaar waarin veel 
veranderingen plaatsvonden en in gang zijn gezet. Na 
8 jaar nam de Raad van Toezicht (RvT) afscheid van de 
heer Muilenburg. De RvT heeft grote waardering voor 
de wijze waarop de heer Muilenburg zijn rol al die jaren 
heeft ingevuld: inhoudelijk, deskundig en verbindend. Met 
mevrouw Groenendaal als zijn opvolger meent de RvT 
een even betrokken als deskundig lid in haar gelederen 
te hebben. Naast de vele goede werkzaamheden en 
initiatieven van de medewerkers van ROC Rivor in 
het afgelopen jaar is ook nadrukkelijk gekeken naar 
de toekomst. Door technologische en innovatieve 
ontwikkelingen verandert deze in rap tempo. Robotisering 
is daar een goed voorbeeld van. Ons doel is om die 
ontwikkelingen nadrukkelijk te blijven volgen met name 
omdat zij naar verwachting grote invloed hebben op de 
werkterreinen van onze studenten. Dit heeft invloed op 
onze koers voor de komende jaren. Bij het bezinnen op 
onze toekomst hebben we ook nadrukkelijk gesproken 
over de huisvestingsvisie van ROC Rivor. Dit leidde tot 
boeiende en inzicht gevende discussies. In 2018 verwacht 
de RvT een besluit te nemen over de huisvesting en welke 
richting ROC Rivor de komende jaren gaat volgen.
De RvT realiseert zich dat 2017 een jaar was waarin 
weer veel werk is verzet door de organisatie en goede 
resultaten zijn geboekt. De organisatie verdient hiervoor 
een compliment.

Commissies raad van toezicht
De Raad van Toezicht kent drie commissies:
•	 Remuneratiecommissie
•	 Auditcommissie
•	 Commissie	onderwijs	en	kwaliteit	(ingesteld	in	november	

2017; eerste vergadering zal plaats hebben in 2018) 

De auditcommissie is in 2017 drie keer bijeen geweest. 
Zij bereidde de discussie over de financiële taken 
van de RvT voor en sprak namens de Raad financiële 
aangelegenheden en aan vastgoed gerelateerde zaken 
door met de bestuurder en de externe accountant. 

Het toezicht
De RvT vergaderde in 2017 zes keer (regulier). Zij heeft in 
het afgelopen jaar goedkeuring gegeven aan:
•	 Verbouw	en	herinrichting	van	de	personeelskamer	aan	

de Bachstraat. 
•	 Business	case	nieuwe	opleiding	applicatieontwikkelaar
•	 Flankerende	begrotingsvoorstellen
•	 Bestuursverslag	2016	en	jaarrekening	2016	
•	 Benoeming	mevr.	drs.	ing.	H.A.	Groenendaal	tot	lid	van	

de RvT
•	 Begroting	2018
•	 Aankoop	pand	aan	de	Beethovenstraat	Tiel

De Raad van Toezicht stelde voorts vast:
•	 Aangepast	reglement	remuneratiecommissie
•	 Reglement	commissie	onderwijs	en	kwaliteit
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Daarnaast heeft de RvT de volgende onderwerpen 
besproken:
•	 Uitkomsten	MTO-onderzoek	2016
•	 Notitie	stimulerende	ideeën	en	initiatieven	door	CvB	
•	 Koersplan	2018-2021
•	 Strategisch	Huisvestingsplan
•	 Inspectiebezoek	2017
•	 Rivor	Topopleidingen:	vervolgaanpak
•	 Overzicht	functies	RvT,	rooster	van	aftreden	en	

samenstelling commissies RvT 
•	 Kaderbrief	2018
•	 Activiteiten	ROC	Rivor	op	het	gebied	van	aansluiting	 

vo-mbo
•	 Besturing,	governance	en	winstdeling	personeels-bv’s

De te varen koers van ROC Rivor in de komende jaren 
stond voor de RvT in 2017 centraal. Gesprekken met de 
bestuurder, het management maar ook met de OR en de 
SR hebben de RvT inzicht gegeven in de contouren van 
de toekomst en het functioneren in het heden. Daarnaast 
stond de Raad tevens uitvoerig stil bij de wijze waarop 
de huisvesting kan bijdragen aan een toekomstbestendig 
ROC Rivor. Een aantal scenario’s, zoals nieuwbouw en 
renovatie, is door de RvT behandeld. Wat er ook uit mag 
komen, het scenario moet een structurele en bestendige 
bijdrage leveren aan de toekomst van ROC Rivor. Om 
goed toezicht te kunnen uitoefenen, is het van belang 
dat de Raad niet alleen achter de tekentafel blijft zitten. 
De RvT erkent het belang om op locatie het reilen en 
zeilen van de organisatie te proeven en te ervaren op 
welke wijze het ROC haar studenten op hun toekomst 
voorbereidt.
 
Een belangrijk punt van aandacht was voor de Raad 
de positie van ROC Rivor ten opzichte van de collega-
mbo’s, zowel waar het gaat om curriculum als op het 
terrein van de instroom. Voor de levensvatbaarheid van 
de opleidingen is een gezonde instroom vitaal, zodat 
nadrukkelijk de aandacht is uitgegaan naar de instroom 
van leerlingen vanuit de diverse vmbo’s.

Het is voor de RvT van groot belang dat door ROC Rivor 
in de regio een zo groot mogelijk marktaandeel wordt 
behaald en dat voor vmbo-leerlingen uit de regio, ROC 
Rivor de voor de hand liggende vervolgkeuze is.
In 2017 is door een werknemer een beroep gedaan op de 
Klokkenluidersregeling en in dat kader contact gezocht 
met de voorzitter van de RvT. Extern Adviesbureau 
Hiemstra & De Vries is ingeschakeld om nader onderzoek 
te doen naar de ingediende klacht en een voorzet te doen 
voor een oplossingsrichting. Ten tijde van het opmaken 
van dit verslag worden de uitkomsten van het onderzoek 
besproken. 

Met de externe accountant, PriceWaterhouseCoopers N.V., 
is overlegd over de financiële positie van ROC Rivor. De 
accountant heeft het financiële beleid positief beoordeeld.

Professionalisering Raad
De RvT heeft in mei 2017 een zelfevaluatie uitgevoerd. 
In deze bijeenkomst, die werd voorafgegaan door een 
uitgebreide vragenlijst, hebben de leden zichzelf en elkaar 
kritisch beoordeeld en onder leiding van Harm Klifman 
nader gekeken naar de rollen en verantwoordelijkheden 
en hun eigen functioneren. De RvT is voornemens jaarlijks 
een dergelijke bijeenkomst te houden.

Honorering Raad van Toezicht
Het honorarium van de toezichthouders is afgeleid van 
dat van de klasse waarin de bestuurder is ingedeeld. 
Voor de voorzitter bedraagt het maximale honorarium 
15% van de maximale bezoldiging van de bestuurder 
in de desbetreffende klasse; voor de leden van de RvT 
is dat 10%. In de financiële verantwoording verderop 
in dit bestuursverslag (zie Wet Normering bezoldiging 
Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector), is 
op te maken dat de honoraria van de toezichthouders zich 
binnen de gestelde maxima bevinden. 

Medezeggenschap
De RvT voerde in het verslagjaar eenmaal overleg met de 
Ondernemingsraad. In dit overleg is de algemene gang 
van zaken binnen de instelling besproken. Onderwerpen 
van het overleg waren de visie van de Raad van Toezicht 
op hun rol bij ROC Rivor, uitkomsten MTO-onderzoek, 
samenwerking met andere mbo’s, vmbo’s en andere 
partners in de regio, de begroting en huisvesting.

Branchecode goed bestuur in het mbo
De RvT functioneert ‘conform de Branchecode goed 
bestuur in het mbo’. De leden van de RvT zijn lid van de 
Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen 
(VTOI). Een delegatie van de RvT had tezamen met 
het CvB een kennismakingslunch met het bestuur van 
de VTOI. Tijdens de lunch spraken zij over de laatste 
ontwikkelingen bij de VTOI en over de doelstellingen, de 
stand van zaken en de nieuwste ontwikkelingen bij ROC 
Rivor. Tevens zijn het toezicht in het mbo in het algemeen 
en de toekomst van het mbo besproken.

Namens de Raad van Toezicht,  
mevrouw dr. mr. N.C. Streep, voorzitter
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2.1

strategie en BeleiD

Nieuw koersplan
In 2017 heeft ROC Rivor het Koersplan 2018-2021 “Samen 
op weg” voorbereid. Flexibel omgaan met en invulling 
geven aan de doelstellingen en ambities vormen het 
uitgangspunt. De wereld verandert immers snel. Niet 
alleen de economische groei, maar bijvoorbeeld ook de 
digitalisering en de technologische ontwikkelingen gaan in 
rap tempo voort. 
De koers biedt gedurende het jaar ruimte voor 
aanpassingen en nieuwe initiatieven. Dat gebeurt op basis 
van uitkomsten uit intensief overleg met de stakeholders in 
de regio Rivierenland. De behoeften van de stakeholders 
zijn zoveel mogelijk leidend. Deze wendbaarheid versnelt 
de ontwikkeling van onze ambitieuze onderwijsinstelling.
 
Het Koersplan 2018-2021 zet de ingezette koers voort, 
waarbij de focus komt te liggen op:
1. Krachtig onderwijsconcept
2. Verbinding met de regio
3. Leven lang ontwikkelen

1. Krachtig onderwijsconcept
Het onderwijsconcept van ROC Rivor zet het leren in 
de praktijk centraal. Het theoretisch onderwijs sluit 
daarop aan (omgekeerd leren). Het ROC geeft duidelijk 
invulling aan haar lijfspreuk ”Aandacht voor jouw ambitie”. 
We zorgen niet alleen voor onderwijs dat past bij de 
ambitie en het talent van de student, maar streven 
daarbij ook naar uitstekende begeleiding. In 2017 zijn 
arbeidsintensieve stappen gezet in het verder aanpassen 
van het lesmateriaal aan de nieuwe kwalificatiedossiers. 
Tegelijk is het lesmateriaal ook in modulaire vorm opgezet. 
Daarmee flexibiliseren we ons onderwijs en creëren zo 
mogelijkheden om (delen van) ons onderwijs - in de vorm 
van (e-learning) modules - aan te bieden. Ons onderwijs 
gaat met de tijd mee. Studenten, maar ook werkenden 

kunnen zo kiezen uit herkenbare modules en stellen een 
traject op maat samen, waarmee ROC Rivor de eerste 
stappen naar gepersonaliseerd onderwijs inzet. 

2. Verbinding met de regio
In het afgelopen jaar heeft ROC Rivor de verbinding met de 
regio verder versterkt. We weten steeds beter wat er speelt 
bij bedrijven en instellingen die met ons samenwerken 
voor de onderwijsinvulling. We passen ons onderwijs aan 
op wat de regionale arbeidsmarkt vraagt, waardoor het 
toekomstperspectief voor de student gunstiger wordt. 
Dit kan een passende baan na het mbo opleveren, een 
impuls geven aan een succesvoller carrièreverloop of een 
mogelijkheid om door te studeren. Voor het flexibiliseren 
van ons onderwijs werken we tevens intensief samen 
met partners in het onderwijsveld, te weten het vmbo, 
andere mbo’s en hbo’s. Ook met (zorg)instellingen, het 
Leerwerkloket,	Werkzaak	Rivierenland,	het	UWV	(Educatie,	
Entree), gemeenten en bedrijven in diverse branches in de 
regio, die wij betrekken bij onze onderwijsinvulling. Binnen 
publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) werken we 
zowel aan oplossingen voor regionale personeelstekorten, 
kwaliteitsverbetering in en van beroepen, als aan de 
vernieuwing van ons onderwijs. 

3. Leven lang ontwikkelen
ROC Rivor wil en kan een leven lang betrokken blijven bij 
de ontwikkeling van mensen. Deze nieuw toegevoegde 
doelstelling heeft gevolgen voor ons onderwijsaanbod, dat 
voortaan ook op de doelgroep werkenden is afgestemd 
voor her-, bij- en omscholing. Dit wordt een belangrijk 
aanvullend aanbod op het door het ministerie bekostigde 
onderwijs. De flexibilisering voor volwassenen betekent 
meer maatwerk in de vorm van contracten en (mini)
modules met certificering. Het curriculum koppelen we 
niet langer aan een beroep, maar ook aan vaardigheden. 
Zo spelen we continu in op nieuwe behoeftes van het 
bedrijfsleven (beroep van de toekomst). Bijvoorbeeld een 
chauffeur die apparaten bij consumenten aflevert, heeft 
ook scholing nodig in installatie en klantcontact. 

Voor iedereen in de regio een opleiding
ROC Rivor is er voor iedereen. Als mbo-opleider van 
de regio bieden we een breed palet aan opleidingen, 
inclusief duale trajecten. Het profiel is evenwichtig met 
veel kleine klassen. Voor jongeren die doorstromen naar 
het mbo, voor werkenden, maar ook voor mensen die 
buiten de arbeidsmarkt staan, inburgeringsplichtigen, 
laaggeletterden en kwetsbare jongeren. Aandacht voor 
jouw ambitie betekent dat ieder mens - ongeacht het 
niveau - stappen kan maken in zijn of haar leven en zich 
persoonlijk kan verrijken. In de sectoren zorg, techniek 
en logistiek bestaat nu al veel behoefte aan bijscholing 
van werknemers. Zo willen wij substantieel bijdragen aan 
de economische ontwikkeling van regio Rivierenland met 
maatschappelijke bewogenheid. Daarvoor gaan we actief 
op zoek naar (financiële) ondersteuning van diverse lokale 
partijen.

Kenniscentrum ROC Rivor
In de toekomst willen wij het kenniscentrum van de regio 
zijn: de centrale ontmoetingsplaats voor onderwijs en 
bedrijfsleven. Niet alleen voor diploma’s en certificaten, 
maar ook voor het opdoen van leerervaringen. In 2017 
organiseerden we al congressen en kennissessies 
binnen ons opleidingsinstituut en dat zal in de toekomst 
alleen maar uitbreiden. Zo organiseerden studenten het 
afgelopen jaar met succes het Talent Event Rivierenland, 
waar vraag en aanbod van werk elkaar ontmoetten. 

Budgetneutrale exploitatie
In 2017 zijn de voorgenomen maatregelen van bezuiniging 
om te komen tot een budgetneutrale exploitatie 
succesvol uitgevoerd. Naast het alledaagse proces van 
onderwijs zijn innovatieve activiteiten en plannen voor 
de toekomst opgepakt. Dankzij de inzet van docenten en 
ondersteunende staf groeit de kwaliteit van ROC Rivor 
gestaag.
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proces, vanaf de eerste ideeën tot en met de realisatie, 
leidt tot primaire processen die efficiënter verlopen. 
Daarmee wordt het werkplezier vergroot. 

In een organisatie met professionals - onderwijsgevend 
en onderwijsondersteunend - heeft iedereen kennis 
en ervaring en kan daarmee zelf invulling geven aan 
een eigen specifiek takenpakket. Natuurlijk gebeurt 
dat binnen een aantal strategische kaders en in 
samenspraak met andere collega’s. Medewerkers 
zijn ook medeverantwoordelijk voor de activiteiten en 
resultaten van hun opleiding of dienst. Zij kunnen vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid het voortouw nemen in 
de onderwijsontwikkeling en -uitvoering. Iedereen mag 
kleur bekennen! Tegelijk blijven medewerkers onderdeel 
vormen van de interactieprocessen, zodat we van elkaar 
weten wat de verwachtingen zijn en wat wij te bieden 
hebben. Op deze wijze heeft iedereen wel eens de leiding 
en moet iedereen wel eens volgen: gespreid leiderschap.

In 2017 heeft ROC Rivor extra aandacht gegeven aan het 
intensiveren van interacties binnen en tussen afdelingen 
en met externe partijen. Als maatwerk-leverancier vormt 
een goede interactie tussen alle interne partijen de 
basis voor ons succes. Belangrijk is dat onder docenten, 
ondersteuners en management herkenning ontstaat van 
elkaars denkbeelden, waarden en normen. De herkenning 
leidt weer tot de wederzijdse erkenning; van groot belang 
voor een goede samenwerking en plezier krijgen in het 
beroep.

Samenwerking met vo 
In 2017 heeft ROC Rivor het samenwerken met 
regionale scholen in het voortgezet onderwijs aan 
doorlopende leerlijnen verder doorgezet. Bij de nieuwe 
examenprogramma’s voor zowel het vmbo als het mbo en 
de landelijke aandacht voor loopbaanleren, kozen we de 
Vakmanschapsroute als referentiepunt. Docenten uit het 
vmbo en mbo maakten nader kennis en bezochten elkaars 
lessen. De mbo-docenten dachten mee met de vmbo-

docenten bij het schrijven van verschillende beroepsrijke 
leertaken. Ook gaven zij input voor leertaken in het 4de 
leerjaar vmbo, waarin mbo-leerinhoud opgenomen wordt. 
In de Pre-bachelorroute werden via een vergelijkbare weg 
projecten ontwikkeld die de vmbo tl-studenten een betere 
oriëntatie op de beroepscontext en vervolgopleiding 
geven.

Vernieuwing van het onderwijs  
ROC Rivor initieert verbetering en vernieuwing van het 
onderwijs. De vraag is leidend, waarbij flexibiliteit cruciaal 
is. Daarvoor werken we samen met zowel het bedrijfsleven 
als met diverse vo- en hbo-scholen. We streven naar 
onderwijsconcepten binnen een rijke leeromgeving. 
Hierin willen we dat studenten intrinsiek gemotiveerd 
raken en werken aan hun leerdoelen. We bereiden ze 
voor op vervolgkeuzes maken in onderwijs en beroep. 
Een dergelijke leeromgeving leidt tot minder uitval in het 
onderwijs, kansen voor niet-werkenden en bijleren voor 
werkenden. Zo volgen zij de snelle ontwikkelingen in de 
markt en vindt er minder (arbeids)uitval plaats. In deze 
omgeving hebben docenten en begeleiders soms de rol 
van studenten, wij kunnen immers ook van hen leren. 
Leren, doceren en werken lopen zo door elkaar, en als je 
elkaar hierin respecteert en stappen maakt, is dat ook een 
mooie vorm van gespreid leiderschap.

2.2 

leiDerschaP

Leiderschap verandert
Onze benadering van de student verandert, leiderschap 
verandert mee. In het nieuwe koersplan zijn de ambities 
voor de komende jaren vastgesteld. We bieden krachtig 
beroepsonderwijs aan. Ons credo “Aandacht voor jouw
ambitie” is ons kompas. Ieder mens heeft een ambitie. 
Die helpen wij waar te maken. Wij zorgen dat elke student 
op allerlei vlakken een stap verder komt in zijn of haar 
ontwikkeling. Wij creëren talrijke uitdagende situaties 
waarin hij of zij zich persoonlijk verrijkt. Daarvoor zoeken 
wij meer en meer de verbinding met partijen in onze regio. 
Deze verbinding stelt ons in staat om voor iedere student 
maatwerk te bieden, dat wij intern moeten organiseren. Bij 
het op orde brengen van onze slim en efficiënt ingerichte 
processen en de intensieve interactie met partners, 
hoort geen traditioneel centraal gestuurd leiderschap. 
Afhankelijk van de benodigde kennis en kunde zal iedere 
werknemer af en toe een stukje van de leiding op zich 
nemen. Leiderschap en volgerschap lopen in elkaar 
over en zijn in grote mate afhankelijk van de onderlinge 
interactie. 

Klantbehoefte en leiderschap
Bij kwalitatief hoogwaardig (maatwerk)onderwijs is het bij 
elkaar brengen van de juiste kennis en ervaring van groot 
belang. Leiderschap laat zich daarin vooral definiëren in 
termen als vermogen om je aan te passen, professioneel 
vermogen, organiserend vermogen in (projectmatig) 
teamverband en het vermogen om waar te maken wat 
je belooft in (steeds) kortere tijd. Aandacht voor al deze 
aspecten is nodig voor het realiseren van onze ambitie 
richting vraaggestuurd en innovatief onderwijs. Dit geldt 
voor alle afdelingen die onderling en met externe partijen 
moeten samenwerken aan onze gemeenschappelijke 
doelen. Een gemeenschappelijke inspanning van 
ondersteunende diensten en docenten uit het primaire 
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Internationalisering is ook in het Entreeonderwijs en bij 
MBO2 Dienstverlening een onderwerp. Ook deze groep 
leerlingen heeft behoefte aan perspectief en moet de kans 
krijgen de wereld te ontdekken. Speerpunten zijn hierbij 
niet alleen het aanscherpen van kwalificaties, maar ook 
het zelfstandiger worden en levenservaring opdoen. 
In 2017 zijn acht studenten van de Entreeopleiding twee 
weken naar een school in Kroatië geweest. Vanuit de 
academie wordt nu bekeken of er ook leerlingen uit 
Kroatië naar Nederland kunnen komen. In 2018 vertrekt 
een aantal leerlingen onder begeleiding van een docent 
naar Van der Valk in Bonaire. Voor MBO2 Dienstverlening 
zijn er bovendien mogelijkheden tot stagelopen in 
Suriname.

studenten mbo, absolute aantallen per opleidingscluster

2017 2016 2015
startacademie 
Entree 83 71 76
MBO2 139 61 0

de niveau 2-opleiding Dienstverlening. Deze opleiding is 
zeer breed en daarmee uniek. Leerlingen krijgen les in 
alle vakken en hoeven zich niet (direct) te specialiseren. 
Hierdoor zijn ze breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. 
Mochten ze zich later willen omscholen, dan zijn ze al 
een eind op weg. Ook kunnen ze na het behalen van 
hun diploma, of zelfs al tijdens hun niveau 2-opleiding, 
doorstromen naar niveau 3 en later mogelijk niveau 4. 
De Startacademie bouwt bovendien aan flexibele 
overstapmomenten van niveau 1 naar 2 en naar 3 waarbij 
niet het diploma, maar de talenten en de instelling van de 
studenten leidend zijn. 

In 2017 hadden leerlingen de keuze uit de volgende 
richtingen binnen deze opleiding:
•	 Medewerker	(financiële)	administratie
•	 Medewerker	secretariaat	en	receptie
•	 Logistiek	medewerker
•	 Verkoper
•	 Medewerker	facilitaire	dienstverlening
•	 Helpende	zorg	en	welzijn
•	 Medewerker	recreatie	en	sport
•	 Gastheer/Gastvrouw

Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt de opleiding 
Basiskok hieraan toegevoegd. 

Samenwerking
Voor zowel de MBO2 Dienstverlening als het 
Entreeonderwijs heeft ROC Rivor de samenwerking met 
het Koningin Wilhelmina College (KWC) in Culemborg het 
afgelopen jaar voortgezet. Zo kunnen leerlingen van het 
KWC in het vierde jaar vmbo-basis al een aantal mbo-
vakken volgen en geven de Entreedocenten van ROC 
Rivor les in het laatste jaar van het Praktijkonderwijs. 
Leren en werken lopen bij de Startacademie door elkaar. 
De samenwerkingsverbanden met Van der Valk in Tiel, en 
het Team van de Buurt, zijn het afgelopen jaar voortgezet 
en verlopen goed. 

2.3 

oPleiDingen

startacademie

De Startacademie bestaat uit de Entreeopleidingen 
niveau 1 en de brede opleiding MBO2 Dienstverlening. 
De afdeling Educatie, die eerder ook deel uitmaakte van 
de Startacademie, is met ingang van dit schooljaar een 
zelfstandige ‘poot’ binnen ROC Rivor. De Startacademie 
kreeg daarmee een nieuwe plaats binnen de 
organisatiestructuur. ROC Rivor heeft daarom in 2017 
veel aandacht besteed aan de herstructurering van de 
processen, het aannemen van nieuwe medewerkers en 
het opbouwen en ondersteunen van het nieuwe team. 
Omdat dit moest plaatsvinden ‘terwijl de winkel open 
bleef’ was dit een enorme investering in tijd en energie. 

Entreeopleidingen
Het Entree-onderwijs biedt (jong)volwassen die in het 
reguliere onderwijs zijn gestrand kans op een nieuwe 
start. Ook leerlingen met een Praktijkschoolachtergrond 
kunnen hier hun opleiding vervolgen. De opleidingen zijn 
praktijkgericht met veel stages. Zelfs het lesgeven vindt 
zoveel mogelijk plaats op de werkvloer. ROC Rivor bood 
het afgelopen jaar de volgende Entreeopleidingen:
•	 Assistent	Logistiek
•	 Assistent	Verkoop/retail
•	 Assistent	Dienstverlening	en	zorg
•	 Assistent	Bouwen,	wonen	en	onderhoud
•	 Assistent	Mobiliteitsbranche
•	 Assistent	Installatie-	en	constructietechniek
•	 Assistent	Horeca,	voeding	of	voedingsindustrie

MBO2 Dienstverlening
De opleiding Helpende zorg en welzijn niveau 2 van de 
Academie voor Zorg en Welzijn is in 2017 overgegaan 
naar de Startacademie en onderdeel gaan uitmaken van 
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academie voor ambacht en 
technologie

De opleidingen van de Academie voor Ambacht en 
Technologie zijn onder te verdelen in bouwgerelateerd, 
afwerking en onderhoud, elektrotechnische installatie-
techniek en werktuigbouwkundige installatietechniek. 
Studenten volgen binnen bovengenoemde clusters 
gespecialiseerde opleidingen in Geldermalsen. Op de 
hoofdlocatie in Tiel biedt deze academie metaalbewerking 
en mechatronica aan. Op de locatie Franklinstraat in 
Tiel worden de opleidingen Motorvoertuigentechniek 
aangeboden.

De doelgroep bestaat primair uit vmbo-leerlingen met een 
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. De instroom 
is in niveau 2 en 3. De meeste opleidingen zijn BBL-
trajecten waarbij de leerling vier dagen per week bij een 
bedrijf werkt. Ook starten enkele opleidingen met een 
BOL-traject dat vervolgens overgaat in een BBL-vorm. 
Het complete opleidingsprogramma is opgebouwd uit 
modules. Zo kan de student zijn of haar traject sneller of 
verdiepend doorlopen. 

Ontwikkelingen 2017
De economische crisis is voorbij. Dat was vorig jaar 
duidelijk waarneembaar door een verschuiving in de 
keuze van BOL- naar BBL-opleidingen. Bedrijven zitten 
te springen om personeel. Het aantal studenten is in 
2017 opnieuw toegenomen. Vooral de opleidingen in 
metaalbewerken en bouw hadden te maken met een groei 
van het aantal studenten. In de opleiding Mechatronica, 
twee jaar geleden opgestart, is het afgelopen jaar flink 
geïnvesteerd in huisvesting en inventaris. Dat geldt ook 
voor metaalbewerken met nieuwe lastechnieken, lasrobots 
en gespecialiseerde docenten uit het bedrijfsleven. De 
opleidingen hebben nu een eigen plek in het gebouw. 
De opleidingen Metselaar, Tegelzetter, Glaszetter 
en Industrieel lakverwerker vertoonden echter een 

dalende tendens. Goed nieuws is dat het cluster Bouw 
het afgelopen jaar voor het eerst sinds tien jaar weer 
kostendekkend bleek. Vooral de opleiding Timmerkracht 
telde veel nieuwe studenten.

Het cluster Mobiliteit en voertuigen heeft het afgelopen 
jaar belangrijke stappen gezet. De instroom is 
gestegen, mede dankzij het inrichten van een succesvol 
bedrijvenplatform. Ook de leerlingenbegeleiding is 
verbeterd. Het resultaat is dat de tussentijdse uitstroom 
flink is teruggedrongen. 

In 2017 zijn we gestopt met het aannemen van 
studenten voor de Middenkaderopleiding Engineering 
(Watermanagement). Deze BOL-opleiding niveau 4 
kende een sterk dalende instroom en paste niet langer 
bij de wensen van het bedrijfsleven. De studenten die 
in eerdere jaren zijn gestart, maken deze opleiding af. 
Over drie jaar maakt Middenkaderopleiding Engineering 
(Watermanagement) geen deel meer uit van ons aanbod. 

studenten mbo, absolute aantallen per opleidingscluster

2017 2016 2015
academie voor ambacht en technologie
Techniek Afbouw, hout en 
onderhoud 167 87 0

Technicus Middenkader 
Engineering (water) 0 15 24

Techniek Bouw en 
afwerkingstechniek 112 135 135

Techniek E&W 111 95 104
Techniek Mechatronica en 
Engineering 42 26 11

Techniek Metaal 114 104 83
Techniek Motorvoertuigen 105 85 67
Techniek Schilderen 48 26 3
totaal 699 573 427

TechExpress-financiering
Dankzij de gehonoreerde subsidieaanvraag bij het 
Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) bundelt de 
academie haar krachten binnen de publiek-private 
samenwerking (PPS) TechExpress. Bedrijven, overheid en 
onderwijsinstellingen (regionale vmbo-scholen) werken 
daarin samen om de technische sectoren in Rivierenland 
te versterken. ROC Rivor is penvoerder. Naast kwalitatieve 
doelstellingen willen we ook de regionale instroom in 
de techniek bevorderen. Het budget is bestemd voor 
onderwijsontwikkeling, huisvesting en inventaris. De 
kosten voor de nieuwe inventaris van de mechatronica-
opleidingen van deze academie zijn gefinancierd vanuit 
TechExpress. Partners denken mee over lesinvulling, 
stages, examinering en bevordering van instroom. 

Toename cursussen
Het personeelstekort en de economische groei 
leidden tot een toenemende vraag richting zij-
instromers. Regionale bedrijven wensen ook steeds 
meer bijscholing van personeel. Enerzijds verzorgt de 
academie avondcursussen binnen het ROC, anderzijds 
geeft zij in-company trainingen bij bedrijven. De 
meeste belangstelling gaat uit voor mechatronica en 
procestechniek. Immers, de logistieke markt in deze regio 
is groot. Een voorbeeld is het automatisch verpakken van 
fruit op de veiling of bij de teler. Vakmensen zijn nodig 
die weten hoe zo’n proces werkt en hoe ze problemen 
kunnen oplossen. 

Keuzedelen invulling
Het ministerie heeft nieuwe keuzedelen voor studenten 
ingevoerd. De academie is erin geslaagd de keuzedelen 
binnen haar programma aan te bieden. Alle studenten 
van deze academie volgen het keuzedeel Ondernemend 
gedrag. Voor de andere keuzedelen proberen wij onze 
studenten te sturen in een passende keuze. Daarbij spelen 
verzoeken van het regionale bedrijfsleven mede een rol, 
vanuit de banden met de regionale economie. 
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Verstrekkende samenwerking
De samenwerking gaat verder dan de vele organisaties 
binnen TechExpress, zoals toeleverende scholen, 
afnemende scholen, gemeenten, bedrijven, instellingen. 
Met andere ROC’s vindt informatie-uitwisseling plaats 
op talrijke gebieden. Met bijvoorbeeld de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN) overlegt de academie 
over het keuzevak wiskunde voor doorstroom naar 
het hbo. Op locatie Geldermalsen werkt ROC Rivor 
onder één dak samen met de opleidingsbedrijven OBM 
Rivierenland, Schildersvakopleiding Geldermalsen, 
Bouwmensen Rivierenland en Installatiewerk Midden. 
De partijen, gezamenlijk opererend onder de naam 
Opleidingscentrum Rivierengebied (OCR), versterken 
elkaar zodat de kwaliteit van onderwijs en leeromgeving 
toeneemt. Ze werken op tal van terreinen samen, zoals 
werving van vmbo-leerlingen, voorlichting op vmbo’s, 
intakeprocedures, onderwijsorganisatie, opleidingsinhoud 
en leerlingbegeleiding. Dankzij de TechExpress kunnen 
we deze samenwerkingsprocessen versnellen en 
verbeteren. Binnen alle technische opleidingsdomeinen 
zijn inmiddels kenniskringen actief.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een leerwerkbedrijf 
waar de Academie voor Ambacht en Technologie van 
ROC Rivor nauw mee samenwerkt; een uniek en inmiddels 
gewaardeerd concept. Jongeren leren hierbij in een 
realistische praktijksituatie in het gebied van de Hollandse 
Waterlinie. Studenten oefenen daarbij eerst in de 
werkplaats van het ROC in een beschermde omgeving. 

De stap naar de beroepspraktijk voor startende BOL-
studenten en vmbo’ers is voor sommige studenten groot. 
Daarom biedt de Nieuwe Hollandse Waterlinie de ideale 
tussenoplossing. Een voorbeeld is het opknappen van de 
eendenkooi in Herwijnen. De studenten verzorgen het 
onderhoud en beheer van de eendenkooi. Een ander  
voorbeeldproject is het herstellen van een houten 
brug in de Goilberdingerwaard of het schilderen van 

appartementen van het St. Hyacinthusklooster in Tiel. 
Kortom, de jongeren maken kennis met een (toekomstig) 
ambacht en zijn tegelijk waardevol bezig voor de 
maatschappij. Studenten worden ingezet voor beheer en 
onderhoud van het cultureel erfgoed langs de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, genomineerd als Werelderfgoed van 
UNESCO.

Samenvattend kunnen we stellen dat de Academie voor 
Ambacht en Technologie sterk verbonden is met het 
regionale bedrijfsleven. De bedrijven, die schreeuwen 
om gespecialiseerde vakmensen, zijn écht partner en 
nemen actief deel aan de invulling van het mbo-onderwijs. 
Gelukkig neemt het aantal studenten van de academie 
toe, maar daarmee zijn de tekorten in de regionale 
sectoren nog niet zomaar weggewerkt.
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ervaren hoe het werken voor echte klanten in de 
praktijk is. Dankzij het Praktijklab groeien studenten in 
creativiteit, zelfstandigheid, ondernemersvaardigheden 
en ondernemerschap. De belangstelling vanuit het 
bedrijfsleven is aanzienlijk: vorig jaar ongeveer 60 
bedrijven. De Rabobank West Betuwe speelt een 
voorname rol in opdrachten en co-financiering. Zowel 
praktijkcoaches van ROC Rivor als ondernemers uit de 
regio zorgen voor de begeleiding van de studenten. 

studenten mbo, absolute aantallen per opleidingscluster

2017 2016 2015
academie voor ondernemerschap en dienstverlening
O&D Administratie 65 69 91
O&D Beveiliging 46 49 38
O&D Commercieel 79 104 126
O&D Detailhandel 152 153 161
O&D ICT 142 168 157
O&D Logistiek 167 160 109
O&D Mediavormgeving 50 33 16
O&D Recreatie 18 31 36
O&D Secretarieel 40 37 28
eindtotaal 759 804 762

RIF-financiering

Praktijklab
De samenwerking binnen het opgerichte Praktijklab bleek 
een groot succes. Daarom besloot de academie tot een 
subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds 
mbo (RIF). Dit fonds heeft subsidie toegekend voor de 
privaat-publieke samenwerking PPS Ondernemend 
Rivierenland. De toekenning gaat over een periode van 
vier jaar. ROC Rivor is de penvoerder van dit omvangrijke 
en perspectiefrijke project. Binnen deze PPS bundelen 
bedrijfsleven, overheid en onderwijs hun krachten. Ze 
werken intensief samen aan een missie: mensen in de 
arbeidsmarkt ondernemender maken. Daarvoor zijn de 
volgende speerpunten geformuleerd:

Vorig jaar zijn de brede opleidingen niveau 2 
overgeheveld naar de Startacademie. 
Het cluster Informatie- en communicatietechnologie 
heeft in 2017 de nieuwe opleiding Applicatieontwikkelaar 
voorbereid. De opleiding start in september 2018. Reden 
hiervoor was de grote behoefte van het regionale 
bedrijfsleven. De academie staat nu voor de uitdaging 
geïnteresseerde studenten aan te trekken.
Binnen het cluster Transport, scheepvaart en logistiek 
verzorgt de academie tevens in-company trainingen. In 
2017 is de vraag van bedrijven naar deze opleidingsvorm 
sterk toegenomen. Bij deze interne trainingen gaat extra 
aandacht uit naar het bijscholen in technische kennis en 
klantvriendelijkheid van logistieke medewerkers. ROC 
Rivor werkt onder meer samen met Kuehne & Nagel aan 
het opleiden van hun werknemers tot een hoger niveau. 
Inmiddels zijn ook werknemers van andere bedrijven tot 
dit opleidingstraject toegelaten.
Naast naar logistiek personeel, neemt ook de regionale 
vraag naar medewerkers in ICT en retail sterk toe. De 
vraag naar administratieve medewerkers neemt niet af, 
maar verandert door nieuwe eisen die bedrijven stellen. 
Zo ligt meer de nadruk op digitale vaardigheden. 

Praktijklab
Rivierenland is te typeren als een echte mkb-regio. De 
vraag naar flexibele en breed opgeleide medewerkers 
is groot. Om studenten goed voor te bereiden op een 
ondernemende rol heeft de academie het Praktijklab 
opgericht. Wekelijks vindt een belangrijk deel van de 
opleiding in dit leerbedrijf plaats. Studenten voeren 
praktijkopdrachten uit voor regionale bedrijven en 
instellingen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren 
van een evenement, het bouwen van een website, 
het uitvoeren van onderzoek of het geven van ICT-
adviezen. Het Praktijklab ontwikkelde ook de werkwijze 
van het ‘omgekeerd leren’ bij ROC Rivor. Eerst staat 
een praktijkprobleem centraal, vervolgens komt voor 
studenten de daarvoor relevante theorie aan bod. 
Het Praktijklab, gerund door studenten, laat hen 

academie voor 
ondernemerschap en 
Dienstverlening

De Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening 
biedt een breed palet aan opleidingen aan. De zeven 
clusters variëren van Economie en administratie tot 
Informatie en communicatietechnologie (zie Bijlage 1 voor 
een compleet overzicht). Het aanbod bestaat voor het 
grootste deel uit BOL-opleidingen, een klein deel uit BBL-
opleidingen. Kenmerkend is dat deze academie opleidt 
tot beroepen die in praktisch elke branche te vinden zijn. 
Ondernemerschap en ondernemend gedrag lopen als een 
rode draad door alle opleidingen heen. 

De academie is onderscheidend in het samenwerken met 
partners in het hbo, mbo, vo, gemeenten en bedrijfsleven. 
Het doel is het onderwijs beter te laten aansluiten op de 
vraag van het bedrijfsleven. Zo ook passend bij de regio, 
zodat deze door gezamenlijke inspanning in de toekomst 
ondernemender opereert. 

Ook binnen Rivierenland is het afgelopen jaar met succes 
gewerkt aan de samenwerking tussen stakeholders. Zo 
organiseerden we werkconferenties, waarin deskundigen 
van het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid zich 
gezamenlijk bogen over het probleem van vacature-
invulling.

Ontwikkelingen 2017
Over de vorige twee jaren is het totale aantal studenten 
aanzienlijk gegroeid. In 2017 is dit aantal ongeveer gelijk 
gebleven. De belangstelling voor de opleidingen binnen 
evenementenorganisatie en recreatie neemt echter af. 
Vorig jaar heeft de academie voor de ICT-opleidingen 
(BOL) een verkort traject ingevoerd. De academie biedt nu 
voor alle clusters alleen driejarige opleidingen aan. 
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Internationalisering
Internationalisering kreeg in 2017 opnieuw prominente 
aandacht (Excellentieplan). ROC Rivor heeft een project-
groep Internationalisering ingericht, die een aanzet 
heeft gedaan tot een aantal internationale projecten. 
Het ROC heeft zich daarvoor aangesloten bij het 
Erasmus+programma. Studenten van de brede niveau 
2 opleidingen zijn in oktober 2017 in Kroatië geweest. 
Zij volgden lessen op een Duitse partnerschool, 
maakten excursies en voerden opdrachten uit. Zowel de 
zelfstandigheid als het taalniveau van de studenten is 
verbeterd. Daarnaast was er een bezoek van studenten 
en docenten van Recreatie en Evenementenorganisatie 
aan een partnerschool. Dat moet onder meer leiden tot 
een intensievere klassikale samenwerking en wederzijds 
bezoek (november 2017). 
In oktober 2017 hebben twee docenten zes dagen stage 
gelopen in Estland. Beiden kwamen geïnspireerd terug en 
deelden hun ervaringen met collega’s.
Voor 2018 staan er zes korte stages van studenten in 
Estland gepland, twee lange studentenstages in Duitsland 
en twee docentenstages in Estland. 

Keuzedelen
De recente invoering van de keuzedelen vervangt 
de invulling van de Vrije ruimte. Alle studenten van 
deze academie volgen het keuzedeel Ondernemend 
gedrag. Daarnaast hebben zij keuze uit de delen 
Ondernemerschap, Internationalisering en uit verdiepende 
keuzedelen die bij een specifieke studierichting horen.   

vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, het 
regionaal middelbaar beroepsonderwijs van ROC Rivor, 
Helicon en Kenniscentra, de regionale sectornetwerken in 
de techniek, tuinbouw, transport & logistiek, zorg & welzijn, 
UWV,	Werkzaak	Rivierenland/Lander	en	de	gemeenten.

Hoge scores keuzegids mbo
De financiële en secretariële opleidingen van ROC Rivor 
kregen de beste beoordeling van Nederland in de recente 
Keuzegids Mbo. De opleiding Mediavormgever behaalde 
voor het vijfde jaar op rij de tweede plaats, net als de 
opleiding Beveiliger. 

Pre-bachelorroute
In 2017 hebben groepen vmbo-docenten ROC Rivor 
bezocht. Zij gaven uitleg over hun vakgerichte werkwijze 
en maakten kennis met onze manier van projectmatig 
werken. 
ROC Rivor werkt samen met vmbo-partners en de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan een 
verbetering van de doorlopende leerlijnen vmbo-tl, mbo 
4 en hbo. Struikelblokken bleken vaak het niveauverschil 
bij taal en rekenen, de verschillende werkwijzen en 
didactiek, het vakoverstijgend werken op het mbo en 
hbo en de mate van zelfstandigheid en zelfsturing. Dit 
heeft geresulteerd in regionale vakgroepen rekenen, 
Nederlands en Engels. Daarin ontmoeten docenten vmbo, 
mbo en hbo elkaar twee keer per jaar. Rekendocenten 
volgen samen bijscholingscursussen. Daarnaast hebben 
docenten vmbo-tl en docenten mbo 4 gezamenlijke 
projecten ontwikkeld voor inzet in de bovenbouw van 
het vmbo. Door het werken met deze vakoverstijgende 
projecten oefenen we een andere didactiek. Ook dienen 
de projecten als voorbereiding op een richtingkeuze.

•	 het	ontwikkelen	van	ondernemend	gedrag;
•	 co-makership	voor	ondernemend	onderwijs;
•	 het	ontwikkelen	van	zelfstandig	ondernemerschap.

Een goede afstemming van het onderwijs op de 
vraag van de regionale arbeidsmarkt, de uitbouw 
en professionalisering van het Praktijklab en 
studentenbegeleiding door ervaren ondernemers en 
gespecialiseerde mbo-docenten staan hierbij centraal. 

Transport en logistiek
Transportcorridor Logistics Valley is een belangrijk 
economisch speerpunt van de regio Rivierenland. Ook 
is de logistieke sector een Topsector voor Provincie 
Gelderland. Het RIF heeft een gezamenlijke aanvraag van 
ROC Nijmegen, ROC Graafschap College en ROC Rivor 
gehonoreerd met een subsidie voor deze PPS. Provincie 
Gelderland en het regionale bedrijfsleven financieren mee. 
Dit project loopt nog drie jaar. De doelstellingen van de 
Logistics Valley zijn:
•	 het	vergroten	van	de	instroom	in	het	logistieke	

bedrijfsleven;
•	 vraaggericht	beroepsonderwijs;
•	 het	versterken	van	onderwijsontwikkelingen.

Het is vooral de bedoeling dat studenten beter worden 
voorbereid op wat er nodig is bij bedrijven in de 
scheepvaart, transport en opslag. Logistiek wordt ook 
steeds meer dienstverlenend. Zo moet een chauffeur 
bijvoorbeeld ook apparaten kunnen installeren en goed 
met klanten kunnen overleggen.

Samenwerking RW - POA
De academie neemt tevens deel aan het 
samenwerkingsverband Platform Onderwijs Arbeidsmarkt 
(RW-POA Rivierenland), gericht op het verbeteren van 
de regionale arbeidsmarkt. Het RW-POA ontwikkelt 
strategisch beleid dat de aansluiting van onderwijs op 
de vraag van de arbeidsmarkt verbetert. Het RW-POA 
Rivierenland is een bestuurlijke netwerkorganisatie van 
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bij ROC Rivor aan voor een heel opleidingstraject, maar 
steeds vaker voor een deel hiervan. Hiertoe biedt de 
academie losse modules aan, die zorgprofessionals in 
staat stellen bepaalde kwalificaties te behalen of aan 
te scherpen, aansluitend op de eisen van het werkveld. 
Dit contractonderwijs is ook populair vanwege het 
toenemende personeelstekort in de zorg. De modules 
bieden zorgpersoneel de kans naar een hoger niveau 
door te stromen zonder dat ze een volledige opleiding 
hoeven te volgen en daarmee langere tijd niet 
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. 
De toenemende flexibiliteit van de opleidingsstructuur 
bleek in 2017 ook steeds duidelijker binnen de BOL- en 
BBL-trajecten. De structuur van de opleidingen is steeds 
minder star en het is voor studenten eenvoudiger om al 
tijdens hun opleiding door te stromen naar een hoger 
niveau. Ook voor leerlingen die uiteindelijk geen gebruik 
maken van deze mogelijkheid, werkt dit motiverend en 
biedt het perspectief. Deze onderwijstransitie begint zich 
steeds duidelijker af te tekenen binnen de academie.

Nieuwe opleidingen
Een concreet voorbeeld van een opleiding waarmee 
ROC Rivor inspeelt op het veranderende zorglandschap 
is de combi-opleiding Verzorgende-IG/Maatschappelijke 
zorg. Deze opleiding brengt welzijnsaspecten binnen 
de zorg en zorgaspecten binnen het welzijnswerk. 
In de gehandicaptenzorg en in verpleegtehuizen zal 
steeds meer vraag komen naar personeel dat over 
beide vaardigheden beschikt. In 2017 behaalde de 
tweede lichting studenten een diploma met deze 
dubbelkwalificatie waardoor ze met een meerwaarde de 
arbeidsmarkt betreden. 
Ook speelt het ROC in op de door de overheid 
aangescherpte eisen aan medewerkers in de 
kinderopvang. Dit betreft niet alleen eisen op pedagogisch 
gebied, maar heeft ook betrekking op bijvoorbeeld de 
omgang met ouders en kennis op het gebied van onder 
meer voeding en voedselallergieën. Naast de reguliere 
BOL- en BBL-opleiding Pedagogisch Medewerker biedt 

waarin leerlingen meeliepen met een professional, 
gaan studenten tegenwoordig vaak aan de slag op 
een leerafdeling binnen een zorg- of welzijnsinstelling, 
waarvan er inmiddels vijf op een gewenst niveau 
functioneren. ROC Rivor trekt hierbij samen op met diverse 
andere ROC’s en ook het hbo is hierin een partner. Op 
deze leerafdelingen zijn de studenten, veelal samen met 
studenten vanuit andere opleidingen, zelf de ‘nieuwe 
professional’. Ze moeten als team zelfstandig aan de slag, 
met veel meer verantwoordelijkheden, onder leiding van 
ervaren medewerkers. 
Hoewel deze transitie soms lastig is voor de stage-
instelling, zeker in een periode waarin de druk op de 
zorgprofessional door de krapte op de arbeidsmarkt nog 
meer toeneemt, is de praktijkervaring die de leerlingen 
opdoen van grote waarde voor de toekomst. Bovendien 
leren zij niet alleen van de stage-instelling en van elkaar, 
maar kunnen stagebedrijven ook leren van studenten van 
ROC Rivor. Zij bekijken de praktijk immers met een frisse 
blik en komen met nieuwe ideeën.

Naast de contacten met het werkveld blijven ook de 
samenwerkingsverbanden met alle vmbo’s in de regio en 
de Pre-bachelorroute vanuit het vmbo-tl belangrijk. Alle 
inspanningen moeten ervoor zorgen dat de komende 
jaren voldoende leerlingen met een mbo-diploma op het 
gebied van zorg en welzijn de arbeidsmarkt betreden.

Flexibele opleidingsstructuur
In het licht van het sterk in beweging zijnde 
werkveld bekijkt ROC Rivor haar opleidingen en de 
opleidingsstructuur binnen Z&W steeds met een kritische 
blik. Zo is het afgelopen jaar besloten de mbo-opleiding 
Helpende niveau 2 onder te brengen binnen de 
Startacademie. Alleen de opleidingen op mbo-3 en mbo-
4-niveau vallen nog onder de Academie voor Zorg en 
Welzijn. 
In 2017 was met name een zeer duidelijke stijging 
waarneembaar in de interesse voor het contractonderwijs. 
Studenten en werkgevers kloppen lang niet meer alleen 

academie voor zorg en 
welzijn

Volop in beweging
De Academie voor Zorg en Welzijn was in 2017 volop in 
beweging. Het sterk veranderende zorglandschap van 
de 21ste eeuw vereist nieuwe kennis en vaardigheden 
van de zorgprofessional. Vanwege de grote krapte op de 
arbeidsmarkt vraagt de zorg- en welzijnssector bovendien 
om snelheid en andere systemen die leiden tot duurzaam 
opleiden. Dit heeft zijn weerslag op het opleidingsaanbod 
van ROC Rivor, waarbij de vraag vanuit de markt steeds 
meer leidend is. Het ROC wil studenten en beginnende 
beroepsbeoefenaars afleveren die op meerdere fronten 
inzetbaar zijn, met een diploma dat een solide basis vormt 
voor een functie in de sector. 

Het aantal studenten dat een BOL-traject volgde 
binnen de academie nam in 2017 af, maar het aantal 
BBL-studenten steeg. Dat laatste gold ook voor het 
contractonderwijs, dat op maat gemaakte opleidingen 
biedt aan zorgprofessionals die zich op bepaalde fronten 
willen bijscholen. Ook het omscholen van baanswitchers 
en werkzoekenden nam een vlucht, met name vanwege 
het grote personeelstekort.

Samen met het werkveld 
Het invullen van de inhoud van de opleidingen gebeurt 
in steeds nauwere samenwerking met het werkveld. In 
2017 heeft ROC Rivor hiertoe verdere stappen gezet. 
Het ROC hecht veel belang aan het onderhouden van 
goede contacten met de arbeidsmarkt. Bijna wekelijks 
zijn er ontmoetingen en wordt de samenwerking onder 
de loep genomen. Hierbij kijken we naar nieuwe kansen 
en uitdagingen. Dat geldt voor het ROC, maar ook voor 
de werkgevers, die hun vraag goed moeten kunnen 
verwoorden zodat ROC Rivor hierop kan inspelen. 
In plaats van de traditionele stageperiode, die meer 
afgescheiden was van het opleidingsgedeelte en 
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de inzet van nieuwe leermiddelen en nieuwe technologie, 
is dit land een echte koploper. Deze samenwerking staat 
echter nog in de kinderschoenen en moet in 2018 verder 
worden geconcretiseerd. 

studenten mbo, absolute aantallen per opleidingscluster

2017 2016 2015
academie voor zorg en Welzijn
Z&W Verzorging/Verpleging 447 443 343
Z&W Welzijn 195 233 280
Z&W Zorghulp/Helpende 0 22 84
eindtotaal 642 698 707

ROC Rivor daarom korte modules voor het bijscholen 
van pedagogisch medewerkers die al werkzaam 
zijn in de kinderopvang. Daarnaast is in 2017 een 
kopopleiding Pedagogisch Medewerker niveau 4 van 
start gegaan, gericht op personeel in de kinderopvang 
dat wil doorgroeien vanaf niveau 3. Zo is met een 
avondprogramma van één jaar een niveau 4-kwalificatie te 
behalen.
Dat de energie die ROC Rivor in de opleidingen en de 
opleidingsstructuur steekt niet voor niets is, blijkt uit het 
inspectiebezoek het afgelopen jaar. Zowel de opleiding 
Onderwijsassistent als (toen nog) Helpende zorg en 
welzijn werden met een mooie voldoende beoordeeld. 
Uit	het	inspectiebezoek	bleek	bovendien	dat	ook	de	
examinering goed op orde is.

Interne ontwikkelingen
De veranderende opleidingsstructuur binnen de 
academie vraagt om een grote inzet van de medewerkers. 
Lesgeven is veel meer dan kennisoverdracht: het 
vergt ondernemerschap en het kunnen opbouwen en 
onderhouden van netwerken binnen het werkveld. 
Om de medewerkers hierbij te ondersteunen, is de 
organisatiestructuur het afgelopen jaar aangepast. Ook is 
de hiërarchie zoveel mogelijk teruggebracht. De academie 
heeft teams gevormd met elk hun eigen expertise. Hierbij 
is een rolverdeling gemaakt die past bij de sterke kanten 
van iedere medewerker. Om dit te faciliteren, heeft ROC 
Rivor ook veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld teambuilding. 
Symbolisch hierbij is de sloop van de muren tussen de 
verschillende docentenkamers binnen de academie in 
2017. Het contact tussen de docenten van de verschillende 
opleidingen is hierdoor verbeterd. Ze kunnen meer van 
elkaar leren en zijn meer in verbinding waardoor de 
fundering van de academie nog steviger is geworden.

Internationalisering 
Internationalisering is instellingbreed een doelstelling voor 
ROC Rivor. Zorg en Welzijn richt zich daarbij als eerste 
stap op Estland. Op onderwijsgebied en dan met name 

opleidingen Leerweg, 
niveau Waardering

92640 Helpende zorg & welzijn 
25498 Helpende zorg & welzijn 

BBL,  
niveau 2

Voldoende

93500 Onderwijsassistent 
25485 Onderwijsassistent 

BOL,  
niveau 4

Voldoende

93802 Commercieel medewerker 
((Junior) accountmanager) 
23064 Commercie 

BOL,  
niveau 4

Onvoldoende

95321 ICT- en mediabeheer (ICT- 
beheerder) 
23089 ICT- en mediabeheer 

BOL,  
niveau 4

Onvoldoende

94850 Particuliere beveiliging 
(Beveiliger) 
25407 Beveiliger 

BOL,  
niveau 2

Onvoldoende

onDerwijsinsPectie
De Onderwijsinspectie heeft bij ROC Rivor vijf opleidingen 
onderzocht. Van deze opleidingen kregen er drie op 
onderdelen een onvoldoende. De redenen voor de 
onvoldoendes hadden (o.a.) te maken met onvoldoende 
kwaliteitscultuur en -borging (waaronder de onvoldoende 
borging van de kwaliteit van de examinering en diploma), 
onvoldoende studiesucces op grond van een toekomstige 
norm,  het niet voldoen aan de wettelijke eisen van een 
eenjarige opleidingsvariant (die indertijd was opgezet 
omdat de opleiding veel instroom kende van volwassen 
deelnemers met een arbeidsverleden en al eerder 
verworven competenties) en onvoldoende didactisch 
handelen. 

De teams en examencommissie zijn met de te verbeteren 
punten aan de slag gegaan, herstelacties zijn al 
ingezet en zullen naar verwachting voor een deel in 
het eerste kwartaal van 2018 reeds zijn uitgevoerd. De 
verbeteracties, vervat in verbeter- en teamplannen, 
worden standaard in de teamoverleggen  besproken in het 
kader van de voortgang  en moeten er toe leiden dat er 
een voldoende beoordeling komt van de inspectie tijdens 
het herstelonderzoek  in het najaar 2018. 
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studenten, absolute aantallen instroom en doorstroom per 
opleidingscluster
Sector / Domein 2017 2016 2015

startacademie 165 108 43

Entreeopleidingen 63 47 43

MBO2 Dienstverlening 102 61 0
academie voor ambacht en 
technologie 268 332 234

A&T Afbouw, hout en onderhoud 19 52 0

A&T Middenkaderfunctionaris BOL4 0 6 10

A&T Bouw en afwerkingstechniek 74 84 83

A&T E&W 45 48 51

A&T Mechatronica en Engineering 20 13 6

A&T Metaal 45 60 49

A&T Motorvoertuigen 46 46 32

A&T Schilderen 19 23 3
academie voor ondernemerschap 
en dienstverlening 390 412 372

O&D Administratie 44 33 47

O&D Beveiliging 24 33 21

O&D Commercieel 47 49 50

O&D Detailhandel 76 81 80

O&D ICT 71 81 63

O&D Logistiek 75 90 65

O&D Mediavormgeving 17 16 16

O&D Recreatie 8 11 11

O&D Secretarieel 28 18 19

academie voor zorg en Welzijn 233 279 308

Z&W Verzorging/Verpleging 157 185 163

Z&W Welzijn 76 90 120

Z&W Zorghulp/Helpende 0 4 25

eindtotaal 1056 1131 957

Niveau 2017 2016 2015
startacademie 41 11 2
entreeopleidingen 2 5 2
Niveau1 2 5 2
MBo2 dienstverlening 39 6 0
Niveau2 39 6 0
academie voor ambacht en 
technologie 71 94 79

a&t afbouw, hout en onderhoud 0 1 0
Niveau2 0 1 0
technicus middenkader engineering 
(water) 0 1 0

Niveau4 0 1 0
a&t Bouw en afwerkingstechniek 39 35 33
Niveau2 13 13 4
Niveau3 20 17 25
Niveau4 6 5 4
a&t e&W 8 13 18
Niveau2 1 0 8
Niveau3 7 13 10
a&t Mechatronica en engineering 5 0 0
Niveau3 4 0 0
Niveau4 1 0 0
a&t Metaal 8 21 13
Niveau2 3 3 2
Niveau3 5 18 11
a&t Motorvoertuigen 7 12 14
Niveau2 0 2 2
Niveau3 7 10 12
a&t schilderen 4 11 1
Niveau2 2 0 0
Niveau3 2 11 1

Niveau 2017 2016 2015
academie voor ondernemerschap en 
dienstverlening 165 126 132

o&d administratie 17 9 12
Niveau2 0 2 6
Niveau3 6 2 3
Niveau4 11 5 3
o&d Beveiliging 2 10 8
Niveau2 2 10 8
o&d commercieel 17 20 19
Niveau3 8 3 6
Niveau4 9 17 13
o&d detailhandel 33 24 41
Niveau2 15 7 20
Niveau3 9 9 5
Niveau4 9 8 16
o&d ict 42 22 25
Niveau2 12 2 2
Niveau3 14 8 13
Niveau4 16 12 10
o&d logistiek 32 32 19
Niveau2 12 13 10
Niveau3 3 8 5
Niveau4 17 11 4
o&d Mediavormgeving 2 1 2
Niveau4 2 1 2
o&d recreatie 1 1 1
Niveau3 1 1 1
o&d secretarieel 19 7 5
Niveau2 0 0 2
Niveau3 11 5 0
Niveau4 8 2 3

studenten, absolute aantallen instroom vanuit lager niveau per opleidingscluster
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studenten, absolute aantallen instroom vanuit lager niveau 
per opleidingscluster

studenten, absolute aantallen uitstroom overige opleidingen        

rendement in percentages        

studentensucces absolute aantallen diploma’s mbo

studentensucces, absolute uitstroom educatie

studenten, absolute aantallen nieuwe instroom vanuit lager 
niveau
Niveau 2017 2016 2015

Niveau 1 2 5 2

Niveau 2 99 60 67

Niveau 3 141 160 144

Niveau 4 106 104 90

eindtotaal 348 329 303

Niveau 2017 2016 2015
academie voor zorg en Welzijn 71 98 90
z&W verzorging/verpleging 47 56 54
Niveau 3 36 41 34
Niveau 4 11 15 20
z&W Welzijn 24 41 33
Niveau 3 8 14 18
Niveau 4 16 27 15
z&W zorghulp/helpende 0 1 3
Niveau 2 0 1 3

eindtotaal 348 329 303

  2017 2016 2015
00 Administratief 0 0 0
06 Logistiek 4 1 0
09 Zorg & Welzijn algemeen 64 474 427
11 Zorg 0 0 0
12 Welzijn 0 0 0
20 Algemeen (AKA) 3 28 11
21 Volwassenenonderwijs Vmbo/Havo 211 209 203
22 Avondopleidingen secretarieel en 

admininistratief 32 62 97

23 Computercursussen 0 0 8
24 Techniekcursussen 47 73 65
25 Educatie NT2 alfabetisering 18 29 21
26 Educatie Basisvaardigheden NT2 200 187 262
27 Educatie NT2 (niveauverhoging 

Staatsexamen) 32 41 68

29 Educatie Inburgering 395 225 64
30 Educatie cursussen 0 1 10

  2016-2017 2015-2016 2014-2015
Aantal diploma's 824 765 837

2017 2016 2015
Aantal nieuwe trajecten gestart in 
kalenderjaar 765 610 641

Waarvan succesvol voltooid 381 259 115
Waarvan niet succesvol voltooid 264 224 310
Totaal beëindigde trajecten 645 483 425

2016-2017 2015-2016 2014-2015

Niveau Jaar-
rendement

Diploma-
rendement

Jaar-
rendement

Diploma-
rendement

Jaar-
rendement

Diploma-
rendement

Niveau 1 92 87 82 78 75 77

Niveau 2 77 75 82 80 75 67

Niveau 3 72 74 75 77 69 70

Niveau 4 76 81 76 78 77 80

Gemiddelde 75 76 78 78 73 72

Bron bestuursverslagen 2014, 2015 en 2016



2 8

r o c  r i v o r  B e s t u u r s v e r s l a g  2 0 1 7

en benaderen via instanties in hun nabije omgeving. Ook 
maken we de drempel voor het volgen van taallessen zo 
laag mogelijk. 

Als uitwerking van het Taalakkoord heeft Educatie in 2017 
sterk ingezet op intensievere samenwerking met onder 
meer	de	GGD,	UWV,	Werkzaak	Rivierenland,	Bibliotheek	
Rivierenland, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, 
leerwerkloketten, collega-aanbieders en bedrijfsleven. Dit 
heeft ertoe geleid dat we taallessen voor laaggeletterden 
op veel meer locaties aanbieden. Bijvoorbeeld ook in 
buurthuizen of bibliotheken. Soms onder een andere 
naam, wanneer ROC Rivor taallessen op maat verzorgt. 
Bovendien bereiken we meer laaggeletterden op 
een creatieve en doortastende wijze. Bijvoorbeeld 
via een baliebezoek van een laaggeletterde aan een 
overheidsinstelling. Tevens zetten we zogenoemde 
ambassadeurs in. Zij hebben immers in het verleden 
de stap durven zetten en weten hoe taallessen hun 
leven hebben verrijkt. Gemeente Nijmegen omschreef 
de Tielse aanpak als een voorbeeld voor andere 
onderwijsinstellingen en regio’s.

Tel mee met Taal
Het bedrijf Itho Daalderop B.V. heeft een subsidie-
aanvraag gedaan om hun medewerkers te scholen 
op laaggeletterdheid. In 2017 is een groep van 15 
werknemers gestart met een cursus basisvaardigheden, 
verzorgd door een Educatiedocente op locatie. Ook met 
andere bedrijven, waaronder de AVRI, overleggen we over 
het vormgeven van een dergelijk NT1- of NT2-traject.

Nieuwe taalhuizen
In 2017 hebben we opnieuw diverse nieuwe taalhuizen en/
of leerpunten opgestart, deze keer in Culemborg, Buren 
en Nederbetuwe. In Tiel zijn vorig jaar de voorbereidingen 
voor een nieuw taalhuis getroffen. De onderwijsspecialiteit 
van ROC Rivor speelt een voorname rol binnen de 
samenwerkingen. Ons ROC zorgt voor de intake, een 
traject en training, en begeleiding van vrijwilligers.  

Wet Educatie Beroepsonderwijs
Met de gelden vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs 
(WEB) kon ROC Rivor in de regio Rivierenland een breed 
onderwijsaanbod blijven aanbieden voor laaggeletterden, 
allochtonen en uitkeringsgerechtigden.
Zo kon ROC Rivor ingaan op de vraag van gemeenten 
naar taal- en rekenonderwijs voor deze doelgroepen.

Bereiken laaggeletterden
In regio Rivierenland wonen relatief veel laaggeletterden. 
Onder laaggeletterden bestaat veel schaamte over 
problemen met de Nederlandse taal, zowel bij werkenden 
als niet-werkenden. Ze zijn dan ook moeilijk te bereiken. 
De landelijke campagne, geïnitieerd door het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), beoogt 
deze doelgroep in de schoolbanken te krijgen. Deze actie 
zorgde voor meer aanmeldingen. Maar in potentie zijn er 
nog veel mensen in de regio te bereiken. Daarom is het 
ROC actief betrokken binnen een samenwerkingsverband 
met circa 40 instellingen (Taalakkoord). De collectieve 
belofte is het terugdringen van de laaggeletterdheid in de 
regio. ROC Rivor probeert laaggeletterden te ontmoeten 

afdeling educatie en 
inburgering

Educatie en Inburgering is een zelfstandige afdeling 
binnen ROC Rivor. Het onderdeel Educatie viel in 
voorgaande schooljaren onder de Startacademie, 
waarvan de positie is veranderd. Het opleidingsaanbod 
vindt op veel verschillende locaties plaats, mede om de 
drempel voor cursisten en studenten te verlagen. Ook de 
intensieve samenwerkingsverbanden spelen een rol. De 
hoofdlocatie is in Tiel (Voor de Kijkuit). De overige locaties 
liggen in Geldermalsen, Culemborg, Zaltbommel, West 
Maas en Waal, Maasdriel, Nederbetuwe, Druten en Buren. 

Educatie

Ontwikkeling aantallen
In 2017 namen 445 cursisten deel aan een Educatie-
opleiding. Dit betekende een aanzienlijke toename 
ten opzichte van 2016. De Educatie-deelnemers van 
18 jaar en ouder hebben meestal een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. Deze mensen voeren Nederlands 
niet als moedertaal, zijn analfabeet of laaggeletterd. 
We constateren een toenemende behoefte om na de 
Educatie-opleiding door te leren.

Belangrijk om te vermelden is dat de gemeente Tiel, 
regiegemeente voor het Rivierengebied, vorig jaar geen 
nieuwe aanbesteding heeft uitgeschreven. Zo hebben 
wij zekerheid over het continueren van onze opleidingen 
en initiatieven in de komende jaren. Voor onze locatie in 
Druten was wel sprake van aanbesteding door gemeente 
Nijmegen. In samenwerking met ROC Nijmegen hebben 
we gewerkt aan een ontwikkelplan. De toekenning is 
ontvangen. Wij fungeren daar nu als onderaannemer van 
ROC Nijmegen. 
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twee opleidingen blijkt lastig. De deelnemer verliest 
dan namelijk zijn uitkering, terwijl die een veel lagere 
studiefinanciering ontvangt. Werkzaak Rivierenland heeft 
meegewerkt aan een oplossing. Voor de eerste groep 
hebben ze het tekort aangevuld. 

Nieuwe aandachtsgebieden 2017
Naast het inrichten van duale trajecten hebben we in 2017 
veel aandacht besteed aan  rendabel werken. We zijn een 
aantal nieuwe groepen gestart en we hebben het aantal 
deelnemers per groep verhoogd. Daarnaast hebben alle 
docenten NT2-nascholing gevolgd. Daarmee verhogen 
we de kwaliteit van ons onderwijs. Behalve het maken 
van een portfolio kregen de docenten nascholing in de 
nieuwe ONA-eisen. Daarbij lag het accent op onder meer 
het Nederlands arbeidsrecht en trajectbegeleiding richting 
werk. 
De examens voor de cursisten zijn vernieuwd. Daardoor 
is de inhoud van onze lessen aangepast. Ook hebben we 
in 2017 voldaan aan scherpere eisen voor contracten en 
presentieregistratie van cursisten.  

aantallen educatie en inburgering 

Peildatum 1-10-2017 2017 2016
Educatiecursisten (inclusief Druten) 445 318
Inburgeringscursisten 423 345
Getrainde vrijwilligers 45 45
Deelnemers non-formele trajecten 300 70
Offertetrajecten 80 17

Inburgering

Ontwikkeling aantallen
In 2017 was wederom sprake van een enorme toename 
van het aantal aanmeldingen. Vorig jaar hebben circa 
423 deelnemers een opleiding gevolgd. De doelgroep, 
van 18 tot 65 jaar, bestaat uit niet-Europese inwoners 
die inburgeringsplichtig zijn. De afdeling leidt op tot het 
deelnemen aan het Inburgeringsexamen of Staatsexamen. 
Diploma halen is verplicht. We zien een toenemende 
belangstelling onder inburgeraars om na het traject door 
te leren. 

Het traject Inburgering bestaat uit het leren van 
de Nederlandse taal, Kennis van de Nederlandse 
Maatschappij (KNM) en Oriëntatie Nederlandse 
Arbeidsmarkt (ONA). De opleiding kent drie niveaus, 
namelijk alfabetisering, laag opgeleiden en midden- en 
hoogopgeleiden. Ook binnen deze niveaus leveren we 
maatwerk. Het hele jaar door vindt in- en uitstroom plaats.

Beoordelingssystematiek
Inburgering kent een andere beoordelingssystematiek 
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. Blik op Werk heeft ook voor 
2017 het keurmerk toegekend.

Start duale trajecten
Inburgering startte in 2017 voor het eerst ook met het 
aanbieden van duale trajecten. De cursisten volgen 
dan naast hun Inburgering meteen een opleiding op 
mbo-niveau 1 aan ROC Rivor. We werken daarvoor 
samen met onze collega’s van het Entree-onderwijs. 
Denk onder andere aan het afstemmen van de lessen 
en het begeleiden van de deelnemers. Provincie 
Gelderland maakte de duale trajecten mogelijk door 
subsidie te verlenen voor deze pilot. De combinatie van 

We bieden ons onderwijs dus niet alleen op maat aan, 
afhankelijk van de wensen per individu, maar ook steeds 
meer decentraal dichtbij de doelgroep.  

Gezondheidsbevordering Tielenaren
Het project Tiel aan de gezonde zijde, gesubsidieerd 
door stichting Fonds Nuts Ohra (FNO), heeft als doel 
de gezondheid van inwoners in Tiel te bevorderen. In 
dit project werken de gemeente Tiel, GGD, ROC Rivor, 
Dynamiek en Mozaïek samen aan deze doelstelling. Eén 
van de pijlers is taal. In de wijken zijn drie taalgroepen 
gestart. Een docent geeft taallessen die functionele 
taalvaardigheden stimuleren. De insteek is gezond leven 
in brede zin. Bijvoorbeeld een gesprek met de dokter 
voeren of bewustmaking van suikers en vetten in het 
eten. Deze taallessen zijn ontwikkeld door een docent van 
Educatie met een achtergrond in de gezondheidszorg.

Aansluiting op arbeidsmarkt
Ons doel is om voor jonge Educatie-cursisten onder de 
30 jaar een betere aansluiting op de arbeidsmarkt of een 
opleiding te realiseren. De cursus hiervoor hebben we in 
2017 voortgezet. De cursisten oefenen met het opstellen 
van een cv, solliciteren, vacatures zoeken en het opdoen 
van werknemersvaardigheden. Bovendien schetsen we 
een reëel beroepsbeeld.

Toekomst
We willen nog meer in netwerken gaan samenwerken. 
Door krachtenbundeling bereiken we meer om de 
hoge en verborgen laaggeletterdheid in de regio 
terug te dringen. Ook met concurrerende instellingen 
samenwerken biedt voordelen. Denk bijvoorbeeld aan een 
bibliotheek, waarbij we het budget gezamenlijk inzetten. 
Wij proberen meer buiten het ROC actief te zijn voor het 
leggen van contacten met bedrijven. Ook daar signaleren 
medewerkers tekortkomingen van collega’s, bijvoorbeeld 
bij het lezen van instructies of het invullen van digitale 
formulieren. 
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examenproces garandeert zaken als een examenrooster, 
op tijd toetsen, aanwezigheid van geschikte surveillanten 
etc. Naast het examenbureau hebben in 2017 ook de 
ondersteunende diensten als het Bureau Planning en de 
Facilitaire dienst een goede bijdrage geleverd. Dit vergde 
de nodige inspanningen, omdat het VAVO binnen ROC 
Rivor een geheel eigen dynamiek heeft (studiewijzers, 
Programma van Toetsing en Afsluiting, etc). Het creëren 
van meer draagvlak heeft geleid tot een volwassen positie. 

Kostendekkend VAVO
De bekostiging van het VAVO-onderwijs is in de 
afgelopen jaren versoberd. Ondanks de nieuwe 
bekostigingssystematiek is het VAVO erin geslaagd om het 
onderwijs in 2017 kostendekkend te maken. We hebben 
kritisch gekeken naar de samenstelling van de groepen. 
De klassen zijn vergroot en de nodige combinaties zijn 
gemaakt. Deze keuzes gingen niet ten nadele van het 
onderwijs, want de didactische vaardigheden blijken meer 
bepalend voor de kwaliteit. Daarom richt het vorig jaar 
opgestelde Plan van Aanpak 2018-2019 zich vooral op het 
investeren in deskundigheidsbevordering van de docent.  

Huiswerkbegeleiding
In het afgelopen jaar is de academie gestart met 
huiswerkbegeleiding voor VAVO-leerlingen. De leerlingen 
maken dan in de klas hun huiswerk onder toezicht van een 
docent of begeleider. De extra begeleiding vindt plaats op 
de middagen van maandag tot en met donderdag. Door 
onder meer hulp te bieden bij het huiswerk en de planning 
van werkzaamheden, verkleint de kans op uitval van 
leerlingen. Overigens wil de academie nieuw beleid op 
uitval formuleren. De invoering van aanwezigheidsplicht 
wordt overwogen.    

Doelstellingen 2018
In 2018 zet het VAVO de professionalisering voort binnen 
zowel de academie als het Loopbaancentrum en de 
examencommissie. De kennisuitwisseling tussen docenten 
wordt verder bevorderd. Zo ook de verbinding met andere 

aandacht. Zo gaat het VAVO een stap verder in het 
monitoren van de ongeveer 170 leerlingen op dit moment. 
De sterk onderscheidende persoonlijke begeleiding 
gaat uit van wat individuele leerlingen nodig hebben. 
Naast een vaste mentor kan de leerling gebruikmaken 
van de ondersteuning van een loopbaanbegeleider. 
Die regelt extra hulpprogramma’s als trainingen in 
studievaardigheden, faalangstreductie en coaching. 
Daarnaast biedt een loopbaanbegeleider persoonlijke 
hulp bij de keuze van een vervolgstudie.

Ontwikkelingen 2017
Het totale aantal VAVO-leerlingen van ROC Rivor is in 2017 
licht gedaald. Op 1 oktober 2018 bedroeg het aantal
172 ten opzichte van 184 leerlingen een jaar eerder. Het 
VAVO van ROC Rivor ziet dat steeds meer leerlingen 
die extra aandacht nodig hebben, zich aanmelden. 
Ook voor jongeren met bijvoorbeeld gedrags- en 
motivatieproblemen, dyslexie en autisme is het VAVO een 
geschikte opleiding. Naast veel persoonlijke aandacht 
zorgt het team voor maatwerk bij examinering. Voor 
leerlingen die last hebben van examenstress, die moeten 
deelnemen aan het landelijk examen, regelt het VAVO een 
aparte ruimte. Zo verzint het team ook oplossingen voor 
bijvoorbeeld dyslectici die last hebben van het vertrek van 
leerlingen uit het examenlokaal, of voor leerlingen die hun 
toetsen alleen op een laptop kunnen maken. 

Positie versterkt
In 2017 heeft het VAVO veel aandacht besteed aan 
het versterken van verschillende in- en externe zaken. 
De positie van zowel de examencommissie als de 
secretaris van de examencommissie binnen het VAVO, 
is verbeterd. Ook is er extra loopbaanbegeleiding voor 
leerlingen geregeld. Binnen het VAVO is de samenstelling 
van het Management Team versterkt. Het is nu een 
breed gedragen team, met mensen afkomstig uit het 
VAVO-onderwijs. Bovendien heeft het VAVO vorig jaar 
een nieuwe coördinator aangesteld. Daarnaast is de 
examenstructuur aanzienlijk verbeterd. De borging van het 

vavo academie

De VAVO academie van ROC Rivor biedt versnelde 
trajecten voor het behalen van een mavo-, havo- of vwo-
diploma. Bij elk vak volgen de leerlingen de leerstof van 
de laatste twee jaren in één jaar tijd. Voor het vwo geldt 
een beperking tot alleen de vakken Engels en wiskunde. 
VAVO-onderwijs betekent voor veel leerlingen, die van 
een andere school of opleiding komen, een tweede 
kans. Zij zijn eerder in het voorgezet onderwijs gestrand 
op één of enkele vakken. Daarom is het bij het VAVO 
ook mogelijk om per vak te studeren, waarbij één of 
meerdere certificaten behaald kunnen worden. Voldoende 
certificaten zijn inwisselbaar voor een einddiploma.    

Doelgroepen
De doelgroep van potentiële VAVO-leerlingen bestaat uit 
meer dan alleen de vo-leerlingen die gezakt zijn op één 
of enkele vakken. Leerlingen die twee keer gedoubleerd 
hebben op hun vorige school of die bijvoorbeeld zijn 
gaan werken en spijt hebben van deze keuze, kiezen 
ook voor het VAVO. Daarnaast zijn er leerlingen vmbo-tl 
die via een certificaat het vereiste cijfer voor toelating op 
de havo willen halen. Of leerlingen die het mbo willen 
verlaten omdat het VAVO beter bij ze past. Een VAVO-
opleiding is ook geschikt voor werkenden die zich verder 
willen ontwikkelen. Dit volwassenenonderwijs kent een 
uitzondering voor leerlingen tussen 16 en 18 jaar dankzij 
de zogenoemde Rutte-regeling. Zo kan een andere school 
een leerling uitbesteden aan het VAVO, als dat de kans op 
een diploma vergroot. 

Kleinschalig en persoonlijk
Het VAVO-onderwijs van ROC Rivor in Tiel is kleinschalig 
met vijftien docenten. De lijnen tussen de collega’s zijn 
kort en de leerlingen hebben frequent contact met de 
docenten. Bovendien zijn de klassen kleiner dan in het 
‘normale’ voortgezet onderwijs. Het team heeft een goede 
controle, biedt structuur en rust, naast veel persoonlijke 
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scholen. Bovendien wil het VAVO ook havo-modules gaan 
aanbieden voor mbo-studenten die willen doorstromen 
naar het hbo. Daarvan maken generieke havo-vakken 
onderdeel uit. Bijvoorbeeld een techniek-student volgt 
een module wiskunde of een secretaresse een module 
Nederlands. Dit plan vereist het nodige van de interne 
organisatie, maar zo levert het ROC beter maatwerk 
voor studenten. Enerzijds zijn deze mbo-studenten beter 
voorbereid op het hbo, anderzijds verhoogt hun waarde 
op de arbeidsmarkt. Een ander voordeel is dat het 
VAVO de klassen efficiënter kan indelen. Dit heeft een 
positief effect op de kosten. Daarnaast gaat de academie 
volgend jaar onderzoeken hoe zij in de toekomst meer zij-
instromers kan aantrekken. 

vavo-leerlingen

   2017 2016 2015
Peildatum 1-10-2017 211 197 166

VAVO-studenten geslaagd 79 45 48
VAVO behaalde certificaten 391 378 382

ontwikkeling aantal vavo-leerlingen

Peildatum 1-10-2017 2017 2016 2015
Vmbo 40 37 50
Havo 126 136 98
Vwo 6 11 9
totaal 172 184 157

rivordiplomaroute

ROC Rivor is sinds 2010 landelijk aanbieder van 
diplomaroutes. Bij dit concept legt de deelnemer op basis 
van werkervaring alleen examens af. De Rivordiplomaroute 
verzorgt een examentraject van doorgaans vijf tot acht 
maanden. Het afgelopen jaar zijn het aanbod en de 
dienstverlening van de afdeling aanzienlijk uitgebreid. Na 
een strategieaanpassing ligt de focus niet alleen op het 
examentraject, maar ook op het voortraject. Inmiddels 
vormt de Rivordiplomaroute een vast organisatieonderdeel 
van ROC Rivor.  

Uniek concept 
Bij dit unieke concept behaalt de deelnemer in relatief 
korte tijd een erkend diploma op mbo-niveau 2 of 3. 
Zonder het volgen van lessen (alleen zelfstudie), bewijst 
de deelnemer zijn competenties bij een positieve 
examenuitslag. Ook is dit een mooi concept voor 
volwassenen die niet terug willen naar de schoolbanken. 
Dit traject binnen de zogenoemde derde leerweg valt niet 
onder bekostigd onderwijs door de overheid. Tegelijk sluit 
Rivordiplomaroute uitstekend aan bij de toekomstvisie 
van het Ministerie van OCW: Een leven lang ontwikkelen. 
Nieuwe doelgroepen als laagopgeleiden, herintreders 
en zij-instromers krijgen nu de kans om zich persoonlijk 
te verrijken en hun marktwaarde te vergroten. Deze 
visie wordt breed in de markt gedeeld. Zeker binnen de 
sectoren techniek en zorg, waar sprake is van een zeer 
groot personeelstekort.  

Via zorg naar nieuwe sectoren
Het eerste examenproject van ROC Rivor was de 
Gastouderdiplomaroute, bij de opstart bekostigd door de 
overheid. Ouders van kinderen die gebruik wilden maken 
van de kinderopvangtoeslag, waren wettelijk verplicht 
tot het inhuren van een gediplomeerde gastouder 
met startkwalificatie. Als landelijke aanbieder leidde 
deze maatregel tot een totaal van ongeveer 20.000 
gediplomeerde gastouders tot eind 2017 (sinds 2015 de 
enige aanbieder). Vanaf 2014 is de overheidsfinanciering 
vervallen. De laatste jaren heeft ROC Rivor het concept 
Diplomaroute verder uitgerold binnen de sectoren 
zorg, techniek, logistiek en administratie. Naast de 
gastoudertrajecten bestaat het aanbod uit Helpende Zorg 
en Welzijn, Medewerker sport en recreatie, Verzorgende-
IG, Secretarieel medewerker en Logistiek medewerker. 
Vorig jaar is Rivordiplomaroute gestart met Procesoperator 
A. De voorbereidingen voor Mechatronica zijn tevens 
afgerond. De organisatie is gereed voor inschrijvingen. 
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de examens voor de specifieke beroeps- en keuzevakken. 
Elke route bevat meerdere examens en levert een 
volwaardig mbo-diploma op in gemiddeld zes tot acht 
maanden tijd. Nederlands en rekenen worden afgenomen 
via een centraal en schriftelijk examen. Vervolgens testen 
wij de beroepsgerichte kennis via een theorietoets. 
De volgende fase houdt een praktijkexamen in op de 
werkplek van de deelnemer. Wij regelen daarvoor een 
assessor. Aanvullend volgt een examen Nederlands 
spreken en gesprekken voeren. In de laatste fase legt de 
deelnemer examens in de keuzedelen af. 

Extra ondersteuning
Voor de inhoudelijk zeer specialistische diplomaroutes, 
zoals Procesoperator A, is in 2017 voor extra onder-steu-
ning gezorgd. Naast het samenstellen en organiseren 
van de examens heeft de Rivordiplomaroute een studie-
wijzer, studievragen en diverse andere hulpmiddelen 
geïntroduceerd. Hierbij wordt ook de voortgang van 
het examentraject beter in de gaten gehouden. Zijn er 
problemen met het onder de knie krijgen van bijvoorbeeld 
het vereiste taalniveau, dan wordt meegedacht over een 
adequate oplossing. Daarnaast is de infrastructuur achter 
de examinering vorig jaar sterk verbeterd. Denk onder meer 
aan de belangrijke intakeprocedure en de administratieve 
processen rondom elk examenonderdeel. De deelnemer 
kan op elk gewenst moment zijn examentraject starten. 
Door dit maatwerk is de flexibiliteit van deze professionele 
organisatie (die overigens een eigen examencommissie 
heeft) groot. Als deelnemers een centraal examen (Neder-
lands lezen, luisteren en rekenen) af willen nemen in 
de regio, dan wordt dit gefaciliteerd. Een deelnemer uit 
Groningen naar Tiel af laten reizen is niet meer van deze tijd.

Toekomstverwachting
Het cluster Rivordiplomaroute bestaat uit zes vaste en 
parttime medewerkers, naast een flexibele schil van dertig 
assessoren. Naar verwachting breidt dit aantal zich de 
komende jaren uit en groeien de activiteiten in twee jaar 
tijd met 20%. De ambitie is om een relevante partij te 
worden voor versnelde maatwerk-onderwijstrajecten. 

diplomaroute 

Inschrij- 
vingen  

2017

Diplo- 
meringen  

2017
Helpende zorg en welzijn, herziene 
kwalificatiestructuur 21 2

Helpende zorg en welzijn, bestaande 
kwalificatiestructuur 0 7

Helpende zorg en welzijn, 
specialisatie gastouder, bestaande 
kwalificatiestructuur

0 46

Helpende zorg en welzijn, specialisatie 
gastouder herziene kwalificatiestructuur 572 357

Logistiek medewerker, herziene 
kwalificatiestructuur 41 0

Procesoperator A, herziene 
kwalificatiestructuur 42 0

Secretarieel administratief medewerker, 
bestaande kwalificatiestructuur 9 0

Verzorgende-IG, VVT, herziene 
kwalificatiestructuur 56 0

Verzorgende-IG, VVT, bestaande 
kwalificatiestructuur 9 19

Logistiek medewerker, bestaande 
kwalificatiestructuur 0 4

Pilot STOOF succesvol
In 2015 is de Rivordiplomaroute een pilot gestart met 
de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche 
(STOOF), het opleidingsfonds van de uitzendbranche. 
De samenwerking heeft eind 2017 geresulteerd in een 
belangrijk succes. Vanwege het grote vertrouwen in het 
concept vergoedt dit fonds 50% van de kosten van de 
Rivordiplomaroute. Dit besluit opent de deuren naar de 
hele uitzendbranche. De verwachting is dan ook een 
flinke stijging van het aantal exameninschrijvingen via 
de uitzendbureaus, die tevens belang hebben bij de 
diplomering van door hen te bemiddelen personeel.

Examenonderdelen
De examens leiden op tot mbo-niveau 2, met uitzondering 
van Verzorgende-IG (niveau 3). Naast de generieke 
examens in taal, rekenen en Burgerschap organiseren wij 

Groeiende marktbehoefte
De behoefte van productiebedrijven aan snel kwalificeren 
groeit. Eerst de startkwalificatie en vervolgens wensen zij 
een opleiding op niveau 3. Enerzijds stelt de organisatie 
hogere kwaliteitseisen aan werknemers, anderzijds komt 
de behoefte voort uit de cao. Behalve de snelheid is het 
voordeel dat de werknemers niet in bedrijfstijd, maar in 
hun eigen tijd leren. Bovendien neemt de interesse van 
de uitzendbranche met duizenden flexwerkers steeds 
meer toe. Gekwalificeerde werknemers zijn immers 
makkelijker bemiddelbaar. Omdat het aanbod van 
personeel jaarlijks daalt, moeten de sectoren techniek en 
zorg in de toekomst een beroep doen op zij-instromers. 
Denk bijvoorbeeld aan werkzoekenden met jarenlange 
ervaring in andere sectoren, Wajongers en statushouders. 
Rivordiplomaroute maakt snel kwalificeren mogelijk, 
waardoor de economische groei in de regio minder 
vertraging ondervindt. 

Ontwikkeling aantallen
Het gastoudertraject vormde in de afgelopen jaren de 
core-business. In 2017 heeft ROC Rivor 750 nieuwe 
examenkandidaten ingeschreven, waarvan 613 
gastoudertrajecten (664 in 2016). De verwachting is dat 
het aantal gastoudertrajecten zich in de komende jaren 
stabiliseert. Het aantal uitgereikte diploma’s bedroeg 
vorig jaar 435. Daarvan deelden we 403 diploma’s uit aan 
gastouders. Een groot deel van de nieuwe inschrijvers 
zet het examentraject in 2018 voort. Dit verklaart voor 
een belangrijk deel het verschil tussen het aantal 
inschrijvingen en gediplomeerden. De aantallen voor 
Logistiek medewerker 2, Helpende Zorg en Welzijn 
2, Procesoperator A en Mechatronica gaan volgens 
verwachting stijgen. De afdeling Diplomaroute heeft vorig 
jaar een marketingplan opgesteld. Het doel is om in 2018 
meer mensen te werven die bij uitzendbureaus staan 
ingeschreven.   
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2.5 

inforMatieManageMent

Onderwijs en innovatie 
 
De activiteiten van de stafdienst Onderwijs en Innovatie 
(O&I) zijn onder te verdelen in twee werkvelden. Enerzijds 
de informatievoorziening die onder meer betrekking heeft 
op de processen en het applicatielandschap. Anderzijds 
de infrastructuur met onder andere beveiliging en beheer 
van systemen, netwerken en laptops. 

Informatievoorziening

Aanmeldprocedure
De aanmeldprocedure voor studenten is aanzienlijk 
verbeterd. O&I heeft de procedure herontworpen en in 
2017 verder geïmplementeerd. Het herontwerp vond 
plaats in samenwerking met tientallen participanten. 
Daarbij is het inrichten van het computerprogramma 
Eduarte vorig jaar afgerond. Tevens zijn alle betrokken 
collega’s binnen ROC Rivor geïnstrueerd. In de oude 
situatie kregen alle inkomende studenten een persoonlijk 
intakegesprek en volgden ze een zelfde intakeprocedure. 
In de nieuwe procedure verschilt dit per individu 
en daarmee is de opzet efficiënter. Bovendien is de 
aanmelding nu klantvriendelijker. De nieuwe procedure 
in vier stappen is niet alleen eenvoudiger, maar ook 
duidelijker en sneller voor de gebruiker. Het herontwerp 
sluit aan op de wet Vroegtijdige aanmelddatum en
toelatingsrecht tot het mbo. Als de student zich voor 1 april 
aanmeldt, is toelating tot de opleiding in principe verplicht.  

Integrale (her)organisatie Keuzedelen
Vorig jaar is O&I gestart met een integrale (her)organisatie 
van de in 2015 ingevoerde Keuzedelen. Daarbij hebben 
wij zes deelgebieden gedefinieerd, waaronder beleid, 
onderwijskundige afspraken en administratieve taken. 
Het doel is een uniforme implementatie voor heel ROC 

Goed werkgeverschap
In het kader van goed werkgeverschap heeft ROC Rivor 
aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van onze 
medewerkers, stimuleren we een professionele cultuur, 
dragen we zorg voor een optimale formatie passend 
binnen de financiële contouren en beogen we een 
aantrekkelijke werkomgeving te bieden. Zo investeren we 
in onze mensen, niet alleen door scholingsmogelijkheden 
te bieden, maar ook begeleiding bij werk- en 
privégerelateerde vraagstukken. Nieuwe medewerkers 
bieden we een introductieprogramma aan en voor 
alle medewerkers zijn interne en externe coaches of 
adviseurs beschikbaar. Tevens zijn er diverse personele 
regelingen beschikbaar, zoals het fietsplan, bedrijfsfitness 
en een cultureel abonnement. Om (on)mogelijkheden, 
professionaliseringswensen en ambities te bespreken 
worden op frequente basis gesprekken gevoerd met 
de medewerkers. Interne mobiliteit wordt waar mogelijk 
gestimuleerd en gefaciliteerd. Er is aandacht voor 
het voorkomen van werkgerelateerd ziekteverzuim, 
ondersteund door onze arbodienst Perspectief.

Dat we er nog niet helemaal zijn, bleek uit de uitkomst 
van het MTO 2016 (zie pagina 13). In 2017 zijn hier al 
verbeterstappen in gezet en ook in 2018 zal hier volop 
aandacht aan worden besteed.  

Functioneren en beoordelen
In 2017 is met 43% van het OBP en 49% van het OP 
een formeel gesprek gevoerd. De verwachte stijging in 
het aantal gevoerde gesprekken is daarmee zeker nog 
niet gerealiseerd, wat betekent dat er in 2018 nog een 
behoorlijke inhaalactie moet plaatsvinden. De kwaliteit 
van de gesprekken is mede naar aanleiding van de 
aanpassing van de documenten en formulieren behorende 
bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken wel al 
verbeterd.  

2.4

ManageMent van  
MeDewerkers

Professionalisering/kwaliteit 

De professionaliseringsactiviteiten zijn onderverdeeld in 
de volgende thema’s:
•	 bekwaamheid	van	het	management,	waaronder	de	

versterking van het onderwijskundig leiderschap
•	 professionalisering	van	het	onderwijsgevend	personeel	
•	 kwaliteitsverbetering	HRM-beleid
•	 professionalisering	van	examenfunctionarissen
•	 professionalisering	bestuur	en	vergroten	professionele	

cultuur.
In 2017 is in alle thema’s geïnvesteerd. 

Voor professionalisering was in 2017 € 423.032 
begroot. Dit budget is volledig benut voor  alle 
professionaliseringsactiviteiten.
 

Thema uit kwaliteitsplan Besteed bedrag Percentage 
totaal budget

Management € 3.200 0,76%
Centraal € 4.243 1%
Examenfunctionarissen € 8.250 1,95%
Kwaliteitsverbetering HRM € 98.662 23,32%
Ondersteuning € 32.148 7,6%
Onderwijsgevend 
personeel € 276.529 65,37%

totaal € 423.032 100%

Voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3:  
Sociaal Jaarverslag.
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Infrastructuur

Stabiele infrastructuur
In 2017 zijn drie, acht jaar oude servers vervangen. 
Hiermee	zijn	de	snelheid	én	stabiliteit	vergroot.	Uitval	
van ICT is zo tot een minimum beperkt voor zowel 
studenten als personeel. Daarnaast is de hele back-up 
faciliteit vernieuwd (harddisk en server). De beveiliging 
van gegevens op computers van medewerkers is op 
deze wijze goed geregeld. Bij verlies van gegevens als 
gevolg van een computervirus is te allen tijde een back-
up van de vorige dag beschikbaar. Om onder andere de 
kans op wifi-uitval te verkleinen hebben we drie switches, 
(kasten waarin het netwerk verder verdeeld wordt) 
vervangen. Zo voorkomen we dat studenten, docenten 
en ondersteunend personeel bij uitval, niet op hun pc of 
laptop kunnen verder werken. 

Ons nieuwe gebouw in de Beethovenstraat in Tiel is 
eveneens voorzien van een nieuwe en moderne ICT-
infrastructuur. De locatie is niet alleen geschikt voor 
onderwijs, maar heeft ook een nieuw examenlokaal 
gekregen voor het afnemen van centrale examens.

Rivor. Dit project omvat een samenwerking tussen 
O&I, Marketing en Communicatie (M&C) en Onderwijs 
en Kwaliteit (O&K) en de onderwijscoördinatoren. De 
implementatie vindt in 2018 plaats. Tot die tijd blijven wij 
de keuzedelen op de huidige wijze decentraal aanbieden. 

Managementinformatie
In 2017 heeft O&I zich bezig gehouden met een 
verbeterde toegang tot managementinformatie. De 
afdeling realiseerde een website waarop stuurcijfers (KPI’s) 
zichtbaar zijn, naast gegevens die inzicht geven in onze 
onderwijskwaliteit. Deze verbetering betekent dat alle 
cijfers direct beschikbaar zijn voor medewerkers.  

Informatiebeveiligingsplan
Nieuwe privacywetgeving heeft grote gevolgen 
voor scholen. Zo moet de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) leiden tot een 
nieuw informatiebeveiligingsplan binnen onze 
onderwijsinstelling. In september 2017 zijn wij gestart 
met de voorbereidingen hiervoor. Net als andere ROC’s 
maken wij ook gebruik van het framework saMBO-ICT. 
De eerste stap, de nulmeting, is gerealiseerd. We hebben 
een scan gemaakt van de huidige situatie, waaronder het 
wachtwoordbeleid en het privacyreglement. 

Nieuw studentenportaal
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het 
inrichten van een nieuw studentenportaal. Studenten 
kunnen relevante informatie op een betere wijze inzien. 
Denk onder meer aan roosters, behaalde cijfers en 
studievoortgang. Dit portaal is niet alleen een modernere 
versie van de oude, maar is ook gebruiksvriendelijker.  
Het project is begin 2018 opgeleverd en operationeel.

3 5

Multi-touchscreens
Een deel van de digiborden hebben we vervangen door 
multi-touchscreens. De ‘oude’ smartborden verbruikten 
veel energie en waren onderhoudsgevoelig. De tien 
nieuwe touchscreens zijn groter en onderhoudsarm. Ook 
geven ze een haarscherp beeld en verbruiken weinig 
stroom. Deze mobiele touchscreens vergen een grote 
investering. Daarom gaan we jaarlijks steeds een deel 
vervangen. In totaal streven we naar de aanschaf van 50 
multi-touchscreens in een periode van drie jaar. 

Aansluiting Bron registers
De aansluiting op de nieuwe Bron registers is succesvol 
afgesloten. Dit landelijke project, waarop wij ons systeem 
hebben aangesloten, is bestemd voor het doorgeven 
van studentengegevens aan het ministerie van OCW. We 
hebben een koppeling met onze studentenadministratie 
gerealiseerd. 

Modern onderwijs ondersteunen
Onze doelstelling volgens het ICT Beleidsplan 2016-
2018 is de realisatie van een consistent en coherent 
ICT-landschap. Enerzijds willen we informatie zoveel 
mogelijk standaardiseren, anderzijds proberen we zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij landelijke best practices. We 
zijn in deze doelstelling al goed geslaagd. De komende 
jaren ligt de focus op de verdere integratie van het 
applicatielandschap, waaronder uniformering van 
stageprocessen. Daarnaast breiden we de infrastructuur 
uit richting de cloud. Denk bijvoorbeeld aan e-mail, 
storage en intranet. De kern is dat we de ICT zodanig 
inrichten dat we modern onderwijs kunnen ondersteunen 
(elektronische leeromgeving, onderwijsadministratie, et 
cetera).  
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onjuist opgegeven examenadres bij theorie-examen 
(gegrond verklaard), geluidshinder (gegrond verklaard), 
optreden assessor (kandidaat en assessor geven 
hier een verschillende interpretatie), ontoereikende 
terugkoppeling bij uitslag (gegrond verklaard), niet goed 
geïnformeerd over herkansingsregeling (ongegrond 
verklaard) en gang van zaken bij afname Nederlands 3F 
(gegrond verklaard). Er vond vervolgens geen bezwaar 
of beroep plaats.  

Alle overige academies ontvingen vorig jaar geen 
klachten, bezwaar of beroep tegen examens.

Beroep tegen examens
Er zijn geen beroepszaken ingediend. 

2.6 

klachten, Bezwaar en 
BeroeP

Hoewel ROC Rivor alles in het werk stelt om alle 
procedures rondom examens zo goed mogelijk te 
laten verlopen, gaat er heel soms iets niet goed. In 
dergelijke gevallen heeft onze onderwijsinstelling een 
klachtenregeling. Studenten kunnen binnen deze regeling 
in eerste instantie een formele klacht over een examen 
indienen bij de examencommissie. Als een student 
ontevreden is over het besluit van deze commissie, dan 
kan de student een beroep doen op een onafhankelijke 
externe commissie.

Binnen ROC Rivor komen er traditioneel weinig formele 
klachten binnen. Bovendien wordt er weinig tot geen 
bezwaar dan wel beroep ingesteld tegen de examens. Dat 
heeft te maken met de filosofie van ROC Rivor. Dat heeft 
tot gevolg dat het ROC betrokken is en in contact staat 
met de student. 

Klachten en bezwaar examens
Bij de Academie voor Zorg en Welzijn is in 2017 één 
bezwaar tegen een examen ingediend. Deze klacht is 
ongegrond verklaard.

De Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening 
ontving twee klachten. Een klacht betrof een verzoek 
tot toelating. De directeur en een docent hebben een 
gesprek gehad met de klager en hem alsnog toegelaten 
tot de opleiding. De andere klacht had betrekking op een 
examen (opleiding ICT-beheerder, niveau 4).

Rivordiplomaroute heeft in 2017 acht bezwaren tegen 
een beoordeling en uitslag ontvangen. Daarvan zijn er 
vier ongegrond verklaard, drie deels gegrond en één 
gegrond verklaard. De klachten hadden betrekking op: 

Je hebt als student een klacht

Heb je een incident 
meegemaakt of een 
klacht inzake seksuele 
intimidatie, discriminatie, 
racisme, agressie, geweld 
of schending van de 
privacy thuis, op school of 
tijdens de stage?
Neem contact op 
met  je studie-
loopbaanbegeleider.

Je kunt ook direct contact 
opnemen met de interne 
vertrouwenspersoon 
van ROC Rivor. Deze 
informeert (eventueel) het 
College van Bestuur.

Nadat geprobeerd is 
interne oplossingen 
te vinden, stelt het 
College van Bestuur 
een onderzoek in 
naar aanleiding van 
de klacht en neemt 
binnen drie weken na 
de interne melding een 
beslissing. Eventueel 
wordt een nieuwe termijn 
vastgesteld.

Zie het Reglement 
klachten inzake 
seksuele intimidatie, 
discriminatie, racisme, 
agressie en geweld, 
het Privacyreglement 
en het Reglement 
van de Landelijke 
Klachtencommissie BVE

Als je niet tevreden bent 
over de afhandeling 
van de klacht door het 
College van Bestuur, 
kun je binnen één jaar 
na het ontstaan van de 
klacht een klaagschrift 
indienen bij de Landelijke 
Klachtencommissie BVE

Heb je een klacht met 
betrekking tot examens?

Neem eerst contact op 
met je beoordelaar. Zie 
het Examenreglement

Als je niet tevreden bent 
over de afhandeling 
van je klacht, dien je 
binnen tien werkdagen 
na bekend worden van 
het examenresultaat een 
bezwaarschrift in bij de 
Examencommissie.
Zie het 
Examenreglement

Zie Reglement 
Commissie van Beroep 
voor Examens

Als je niet tevreden bent 
over de uitspraak van de 
Examencommissie, kun 
je binnen tien werkdagen 
na dagtekening van 
de uitspraak van de 
Examencommissie een 
beroepschrift indienen 
bij de Commissie van 
Beroep voor Examens

Heb je een klacht over je 
persoonlijke leersituatie?

Neem eerst contact op 
met je docent, slb-er of 
trajectbegeleider

Als je niet tevreden bent 
over de afhandeling van 
de klacht, dien je binnen 
tien werkdagen nadat op 
de klacht is beslist een 
bezwaarschrift in  bij de 
Directeur opleidingen

Zie Reglement 
Commissie 
Deelnemerszaken ROC 
Rivor

Ben je niet tevreden 
over de afhandeling van 
de klacht, dan kun je 
binnen tien werkdagen 
na de beslissing van de 
Directeur opleiding een 
beroepschrift indienen 
bij de Commissie 
Deelnemerszaken
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2.7 

voortijDige 
schoolverlaters en 
kwetsBare jongeren

Niemand mag buiten de maatschappij vallen. Daarom 
besteedden we ook in 2017 veel aandacht aan voortijdige 
schoolverlaters (VSV) en kwetsbare jongeren. Het 
voorkomen van uitval zit in onze genen. We hebben oog 
voor ieder individu. Ons doel is dat iedere student ROC 
Rivor verlaat met minimaal een startkwalificatie. Een regio-
analyse, diverse bestuurlijke overleggen en aanvullende 
werkbijeenkomsten met betrokken partijen leidden vorig 
jaar tot een aantal gefinancierde maatregelen: 
•	 Rebound
•	 Doorstart	(GRIP)
•	 Leerwerkbedrijf

Rebound
Studenten die hun opleiding (tussentijds) stoppen, kunnen 
een beroep doen op de Rebound-voorziening. Deze 
jongeren hebben moeite met het kiezen van de juiste 
opleiding. Veelal kozen ze de verkeerde beroepsrichting 
of waren gedragsproblemen de oorzaak van het stoppen 
van de opleiding. ROC Rivor biedt deze jongeren 
intensieve begeleiding. Zij krijgen hulp bij het oplossen 
van hun knelpunten. Hierbij werken we samen met externe 
partijen zoals leerplicht/RMC, Leerwerkloket, SMW en 
gedragsdeskundigen. Het doel is dat de studenten een 
passende opleiding gaan volgen om hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. 

In 2017 heeft Rebound 75 studenten begeleid. De afspraak 
volgens het regioconvenant was het begeleiden van 100 
studenten. Daarmee is de doelstelling niet gehaald. De 
daling kent een aantal oorzaken:  

•	 Optimalisering	van	de	zorgstructuur	binnen	het	mbo
•	 Meer	begeleiding	in	het	voortraject,	denk	aan	trainingen	

naast het primaire proces
•	 Veel	inzet	op	preventieve	verzuimmaatregelen
•	 Laagdrempelige	instroom	Loopbaancentrum
•	 VSV-aanpak	behelst	een	breed	maatregelenpakket	om	

Rebound-instroom te verminderen.

De tijdige signalering is verbeterd binnen ROC Rivor. 
We weten potentiële uitvallers eerder te bereiken. 
Daarom verwachten we dat de daling in uitval, zich in 
2018 voortzet. In de toekomst kan het aantal voortijdig 
schoolverlaters mogelijk beïnvloed worden door nieuwe 
toelatingseisen. Iedereen (met een diploma) die zich op 
tijd aanmeldt moeten we verplicht toelaten. 

Doorstart (GRIP)
Jongeren uit de regio met een grote afstand tot school 
en met een grote afstand tot leren zijn wel gebaat bij 
enige vorm van onderwijs en worden door middel van 
een aangepaste vorm van onderwijs en ondersteuning 
beter toegerust (bemiddeld) naar werk of stromen, indien 
mogelijk, zo snel mogelijk door naar mbo niveau 2. 
Jongeren worden bij GRIP gestimuleerd in het ontdekken 
van zichzelf en hun mogelijkheden met een niet-schools 
programma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
programma op maat met gastlessen, praktijklessen en een 
werkervaringsplaats. Doel is hen te laten ervaren welke 
vaardigheden hij/zij heeft of wil gaan ontwikkelen.

Wat houdt de maatregel in? Jongeren:
•	 verwerven	competenties	om	beter	toegerust	de	weg	

naar school te bewandelen
•	 verwerven	competenties	om	beter	toegerust	de	weg	

naar werk te bewandelen
•	 worden	door	school	ondersteund	in	de	totale	

ontwikkeling rekening houdend met het individu
•	 krijgen	schoolse	activiteiten	aangeboden	opgepakt	

vanuit het individuele niveau

•	 worden	getraind	om	naast	school	ongeveer	20	uur	te	
werken of stage te lopen

•	 verwerven	competenties	op	het	gebied	van	
weerbaarheid

•	 verwerven	competenties	op	het	gebied	van	doorzetten
•	 verwerven	competenties	voor	het	omgaan	met	

tegenslag
•	 worden	getraind	om	2	dagen	per	week	naar	school	te	

komen.

In 2017 hebben in totaal 38 jongeren gebruik gemaakt van 
deze maatregel.

Leerwerkbedrijf
Team van de Buurt is een samenwerkingsproject van 
Zorgcentra de Betuwe en ROC Rivor en biedt wijkgerichte 
hulp en ondersteuning die aanvullend is op de reguliere, 
geïndiceerde zorg. De uitvoering wordt vormgegeven 
door stagiaires die worden begeleid door medewerkers 
van Zorgcentra de Betuwe en ROC Rivor.
Op elk moment is professionele begeleiding aanwezig. 
Deze heeft kennis van de inhoud van de klussen én 
ervaring met hoe deze specifieke doelgroep stap 
voor stap moet worden begeleid. Daardoor kunnen er 
studenten worden geplaatst die zich in een reguliere 
opleidingssituatie niet zouden kunnen handhaven.
Denk hierbij aan studenten die bijvoorbeeld door ADD- 
problematiek moeite hebben met het organiseren van 
verschillende opdrachten en die op deze manier aan de 
hand kunnen worden genomen om in alle rust te leren 
wat er van hen wordt verwacht. Deze studenten behoren 
tot de groep potentiële VSV’ers en kunnen door deze 
intensieve begeleiding tijdens hun stage toch (minimaal) 
een niveau 2 diploma behalen.

In 2017 hebben 67 studenten bij Team van de Buurt stage 
gelopen. 
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2.7.1 

Preventie en PassenD 
onDerwijs 

Omdat het Loopbaancentrum vooral preventief werkt, 
bundelen we individuele begeleidingsvragen vaker in 
groepsgewijze trainingen. Zo zijn de frequentie en het 
aanbod van trainingen uitgebreid met onder meer plannen 
en organiseren en faalangstreductietrainingen. Ook zijn 
meer docenten geschoold in het groepsgewijs verzorgen 
van de Rots en Water trainingen. Deze verbeteringen 
zorgen voor minder individuele aanmeldingen bij het 
Loopbaancentrum. 

Passend Onderwijs bijlage Onderwijsovereenkomst 
Sommige studenten geven tijdens de intake aan dat ze 
behoefte hebben aan extra ondersteuning. Indien niet 
direct duidelijk is wat dit gedurende de opleiding kan gaan 
betekenen, stellen we een Passend Onderwijs bijlage 
Onderwijsovereenkomst op. Dit doen we ook samen met 
hun ouders. De OOK wordt door alle partijen ondertekend 
en geregistreerd in het studentvolgsysteem. Zodra de 
begeleidingsbehoeften duidelijk zijn, zorgen we zo nodig 
voor het invullen van een ondersteuningsarrangement. 
Hierin beschrijven we wat de student gedurende de 
opleiding nodig heeft om naar behoren te kunnen 
functioneren. 

In het ondersteuningsarrangement kunnen we ook 
beschrijven wat de nodige faciliteiten zijn tijdens de 
toetsen en examens. Hiertoe is in nauw contact met 
de examencommissie en het Examenbureau een 
zorgvuldig opgesteld keuzemenu gemaakt. Er wordt 
gewerkt aan een protocol Passend Onderwijs. In 
2017 zijn in totaal 150 Passend Onderwijs-studenten 
begeleid. Voor studenten die tussentijds instromen, 
stelt het Loopbaancentrum in overleg met de gewenste 
opleiding een schakelprogramma samen. Dit programma 

Aansluiting op arbeidsmarkt
De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt 
in Rivierenland is verbeterd. De arbeidsmarkt is 
aangetrokken, waardoor de vraag naar gekwalificeerd 
personeel is toegenomen. Om studenten voor te bereiden 
op deze ontwikkeling hebben wij gemoduleerd onderwijs 
ontworpen. Een module komt in samenwerking met het 
bedrijfsleven tot stand. Een voorbeeld is hotelketen Van 
der Valk. Binnen een module leren studenten meerdere 
taken uit te voeren, onder andere het verrichten van 
baliewerkzaamheden, toezicht houden bij het zwembad 
et cetera. Zo bieden wij nieuwe kansen voor jongeren die 
moeite hebben bij het vinden van een duurzame plek op 
de arbeidsmarkt. 

Visie op verzuim
We maken de onderverdeling in geoorloofd en 
ongeoorloofd verzuim door studenten. De oorzaak van 
ongeoorloofd verzuim is vaak onduidelijk, terwijl de 
gevolgen ingrijpend en kostbaar kunnen zijn. Verzuim 
is vaak een voorteken van vroegtijdig schoolverlaten. 
Wij denken dat verzuimgedrag beïnvloedbaar is. 
We willen verzuim zo snel mogelijk signaleren en 
vervolgens adequaat ingrijpen. Daarom ondernemen 
we zowel intern als met samenwerkingspartners in de 
regio (leerplichtambtenaren en het Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten) een aantal 
initiatieven. Onze afdeling Aan- en Afwezigheidsregistratie 
(AAR), waar de ziekmelding binnenkomt, belt en 
e-mailt met de student. Bij langdurig verzuim plant een 
medewerker van de AAR een bezoek.
Het verzuimbezoek is een effectief instrument. In een 
persoonlijk contact stimuleren we de student om weer zo 
snel mogelijk aanwezig te zijn. Onze medewerker maakt 
hierover concrete afspraken met de student.

vindt plaats in samenwerking met de trajectbegeleider 
van de opleiding en wordt onder supervisie van het 
Loopbaancentrum uitgevoerd. Na instroom in de gekozen 
opleiding monitoren we de student. Ook bieden we 
zo nodig extra begeleiding aan. Bij deze preventieve 
individuele coachingstrajecten werken we samen met 
onder meer de partners uit de plusvoorziening, het SMW 
en andere regionale projecten die zich bezighouden met 
coaching en begeleiding. 
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afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, directe 
interactie, samenwerkingsvaardigheden en evaluatie van 
het groepsproces. Zo leren deze studenten reflecteren, 
vooruit denken, prioriteiten stellen, keuzes maken en 
constructief omgaan met conflictsituaties en verschillen 
om hen heen.

rebound 2017
aantal deelnemers 75
Heroriëntatie 20
Gedragsproblematiek 3
Geen BPV 9
Verzuim/spijbelen 8
Psychosociale problematiek 9
Nog geen werkgever/BBL opleiding 1
In de BPV ondersteuning 25

uitstroom 2017
aantal deelnemers 75
Opleiding binnen het ROC Rivor 59
Opleiding buiten het ROC Rivor 9
Gaan werken 3
VAVO ROC Rivor 2
VSV 2

In het nieuwe schooljaar 2016-2017 is ROC Rivor 
gestart met een brede niveau 2-opleiding. Dit betekent 
dat studenten pas later in het traject, na een breed 
oriëntatieprogramma, een definitieve opleidingskeuze 
maken. Dit voorkomt een verkeerde studiekeuze en 
voortijdige uitval. Er is bovendien een trajectbegeleider/
coach van het Loopbaancentrum beschikbaar die 
de studenten intensief begeleidt bij het maken van 
hun studiekeuze. Door deze interventie is het aantal 
aanmeldingen uit niveau 2 voor de Reboundvoorziening 
sterk teruggelopen.

verdeling sMW per afdeling in 2017
Ondernemerschap & Dienstverlening 37
Techniek 21
Zorg en Welzijn 63
Entree 63
VAVO 14
ICT 8
Niet geregistreerd 14

Rebound
Pitstop heeft ons inzicht gegeven in de succesfactoren 
waarop we binnen Rebound verder willen bouwen. Alle 
succesfactoren van deze regionale Reboundvoorziening 
willen we blijven behouden. Echter, drie uitgangspunten 
vinden we zo waardevol dat we die verder willen 
verdiepen en uitbreiden. De student moet feeling houden 
en ervaren met de academie van herkomst. Verder staat 
binnen Rebound levensecht en coöperatief leren centraal. 
Ten slotte willen we binnen Rebound recht doen aan alle 
hulpvragen van iedere student.  

Studenten die bij Rebound aangemeld zijn, volgen een 
intern traject en blijven zo mogelijk tevens lessen volgen 
op de academie van herkomst. De student blijft op deze 
manier feeling houden en zal zo minder snel vervreemden 
van de gekozen studierichting. Op dit moment zijn er 
echter ook studenten die alleen een Rebound-traject 
volgen omdat zij gestopt zijn met de opleiding. Of omdat 
zij een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt of om 
gedragsredenen niet de studie kunnen vervolgen. Een 
andere belangrijke factor is dat binnen Rebound het 
levensecht en coöperatief leren centraal staat. Studenten 
krijgen dan hulp die zij kunnen relateren aan zowel hun 
eigen dagelijks leven als dat van anderen. Zo ontstaat 
lesstof die betekenisvol(ler) is voor deze studenten. 
Middels levensecht leren maken studenten de koppeling 
tussen de school en de wereld. Het geleerde wordt 
relevant binnen een voor studenten toepasbare en 
toegankelijke context. Zij leren vanuit de vijf basisprincipes 
van coöperatief leren, namelijk positieve wederzijdse 

2.8

BegeleiDing en zorg
Loopbaancentrum
Het Loopbaancentrum is de afdeling die extra zorg biedt 
aan studenten die dat nodig hebben. De zorg blijft dus niet 
beperkt tot studenten vanuit het Passend Onderwijs met 
een diagnose. De trajectbegeleiders en coaches bieden 
specialistische begeleiding. Zo nodig roepen zij hulp in van 
externe professionals uit de derde lijn (de sociale kaart van 
de regio). Dit kunnen onder meer schoolmaatschappelijk 
werk (SMW) GGD en/of GGZ zijn. In 2017 zijn 240 
studenten met specifieke hulp- en ondersteuningsvragen 
doorverwezen naar het Loopbaancentrum. Hier gaat het om 
de tweede lijn (coaches).
 
resultaten zorgstudenten in 2017
Voortzetting huidige opleiding intern ROC Rivor 41
Wijziging opleiding intern ROC Rivor 6
Plaatsing opleiding binnen het ROC Rivor 19
Niet geplaatst in een opleiding binnen  
ROC Rivor (verlengde intakes) 5

Opleiding buiten ROC Rivor 11
Verwijzing naar hulpverlening 3
Exit, geen VSV 6
Exit, VSV 12
In traject 61
SMW 76

De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking 
met de opleidingsteams, waarbij de mentoren en 
studieloopbaanbegeleiders de basisbegeleiding uitvoeren.

aantal studenten doorverwezen naar de derde lijn in 2017
GGD GGZ SMW
104 43 76

Het loopbaancentrum is verantwoordelijk voor de 
plaatsing van alle studenten (vanaf 01-01 2017). Dit 
betekent dat de trajectbegeleiders de spin in het web zijn, 
als het om plaatsing en doorverwijzing van studenten gaat. 
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Daarnaast geldt een meldplicht aan het College van 
Bestuur voor alle medewerkers, wanneer sprake is van 
seksueel misbruik binnen het ROC of tijdens stage.

In 2017 is het Schoolveiligheidsplan verder uitgewerkt, 
inclusief Stappenplannen Meldcode/Meldplicht en de 
Vertrouwenswijzer. In samenwerking met de Gelderse 
ROC ’s zijn drie thema’s afgerond, namelijk Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, Pesten en Mensenhandel. 
Deze belangrijke informatie wordt in 2018 op een ROC-
brede studiedag verstrekt. Ook komt de informatie op het 
intranet. De collega’s die verantwoordelijk zijn voor de 
goede uitvoering van het Schoolveiligheidsplan, geven 
uitleg over hun taak.

De bereikbaarheid en voorlichting hebben meer aandacht 
gekregen. De informatietekst Vertrouwenspersoon 
staat op de website en op It’s Learning. De tekst 
verschijnt daarnaast regelmatig op de infoborden. 
Het voorlichtingsmateriaal over Meldcode/Meldplicht 
gebruiken docenten ook in de lessen bij de Academie 
voor Zorg en Welzijn. De twee VP’s verzorgen op 
aanvraag gastlessen.

Voor de deskundigheidsbevordering gaan de VP’s naar 
de jaarlijkse conferentie voor Vertrouwenspersonen in 
het mbo van School en Veiligheid. Op 12 januari 2017 
luidde het thema Grenzen aan gedrag. Het accent lag 
op het omgaan met grensoverschrijdend gedrag van 
medewerkers. Ook de externe vertrouwenspersoon was 
aanwezig. Op 18 januari 2018 was het thema Psychologie 
in het vertrouwenswerk. Een paar keer per jaar heeft het 
team VP intervisie voor het bespreken van casuïstiek 
en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Dit vindt plaats 
onder leiding van de externe vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersonen zijn nauw betrokken bij 
de beleidsontwikkeling ten aanzien van het School 
Veiligheidsplan. Meer informatie over school en veiligheid 
staat op www.schoolenveiligheid.nl/mbo.

Naast het afhandelen van de hulpvragen hadden 
de vertrouwenspersonen in 2017 regelmatig 
adviesgesprekken met studieloopbaanbegeleiders, 
docenten en het Loopbaancentrum. 
In het kader van het veiligheidsbeleid blijft de 
aandacht voor de meldcode actueel. De meldcode is 
de meldingsplicht bij kindermishandeling en huiselijk 
geweld. ROC Rivor werkt samen met SMW en gebruikt 
hun meldcode. In 2015 is op basis van de meldcode 
van SMW een stappenplan opgesteld. Daarin staan de 
stappen die een medewerker moet volgen als hij signalen 
van kindermishandeling of huiselijk geweld opvangt. 

2.8.1

vertrouwensPersoon

Studenten van ROC Rivor kunnen hulpvragen hebben 
over seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie, 
geweld of schending van de privacy. Dit kan thuis gebeurd 
zijn, binnen het ROC of extern, bijvoorbeeld tijdens de 
stage. In dit geval kunnen zij contact opnemen met de 
twee interne vertrouwenspersonen (VP’s) van ROC Rivor. 
In 2017 hebben in totaal zeven studenten hulp gevraagd 
aan de vertrouwenspersonen: twee vrouwelijke studenten 
en vijf mannelijke studenten. Onderstaande tabel geeft de 
soorten hulpvragen weer.

Soorten hulpvragen in 2017

hulpvraag aantal 
Problematische thuissituatie 2
Huiselijk geweld (meldcode) 0
Pesten 4
Fysieke en verbale ongewenste intimiteiten 0
Internetintimidatie 1
Agressie/geweld 0
Bedreigingen 0

Twee keer werd er doorverwezen naar het 
schoolmaatschappelijk werk (SMW). Vijf keer verwezen 
ze terug naar het team of de studieloopbaanbegeleider. 
Niet alle signalen van studenten komen bij de 
vertrouwenspersonen terecht. In 2017 zijn studenten 
ook door de mentor, studieloopbaanbegeleider 
of trajectbegeleider doorverwezen naar het 
schoolmaatschappelijk werk. Twee keer is een 
personeelslid doorverwezen naar de externe 
vertrouwenspersonen.
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Oriëntatie op beroepen
De oriëntatie op beroepen is vorig jaar eveneens 
vernieuwd. Daarvoor hebben we het oriëntatieprogramma 
voor vmbo-leerlingen doorontwikkeld. Het programma 
start met de populaire Doeweken Praktische 
Sector-Oriëntatie (PSO). Vorig jaar kwamen circa 
1.500 tweedejaars leerlingen met bussen naar 
Opleidingscentrum Rivierengebied in Geldermalsen. 
Docenten verzorgden talrijke workshops. Zij gaven de 
leerlingen een beeld van de verschillende beroepen in 
het werkveld. Vanwege de toenemende belangstelling 
hebben we de laatste jaren meer aandacht aan de 
Doeweken besteed. Vorig jaar is de aanmelding 
gedigitaliseerd en zijn de evaluaties verbeterd, zowel 
intern als onder de begeleiders van de bezoekende 
scholen. In 2017 vindt de inhoudelijke doorontwikkeling 
plaats. Dit succesvolle programma draagt bij aan een 
gefundeerde studiekeuze van de vmbo-leerling. 

Herijking corporate identity
Uit	onderzoek	komt	naar	voren	dat	het	huidige	imago	
van ROC Rivor niet slecht is, maar meer ontwikkeld 
moet worden. Het is nog te weinig expliciet en niet 
gedifferentieerd naar onze zeer uiteenlopende 
doelgroepen. 
Per doelgroep onderzoeken we welke kanalen, commu-
nicatiemiddelen en tone of voice het beste passen voor 
een zo effectief mogelijke benadering. Ook werken we 
aan het verbeteren van onze naamsbekendheid en het 
communiceren van onze unique selling points op het 
gebied van onderwijsinhoud, -kwaliteit en cultuur. Zo ook 
op het aangaan van relaties en samenwerkingsverbanden. 
Daarnaast zijn we vorig jaar gestart met het vernieuwen 
van gebruikte foto’s en films. Die willen we in lijn brengen 
met de identiteit van ROC Rivor en beter afstemmen op 
onze doelgroepen. Daarvoor organiseren we sessies 
met medewerkers en sluiten we aan op de bestuurlijke 
strategie. 

De inzet van moderne communicatiemiddelen als Search 
Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising 
(SEA) in Google speelde een belangrijke rol in de moderne 
onderwijsmarketing.   

CRM en e-mailmarketing
ROC Rivor ontwikkelt een customer relationship 
management tool (CRM). Hiermee kan M&C opgehaalde 
informatie van potentiële en bestaande studenten en 
relaties registreren, monitoren en vertalen naar doelgroep 
gerichte	marketingactiviteiten.	Uiteindelijk	kunnen	we	
zo studenten vanaf het eerste contact tot jaren na het 
afronden van een ROC Rivor-opleiding (werkende alumni) 
volgen. Met dit instrument kunnen we ze op de juiste 
momenten benaderen met voor hen relevante informatie, 
aanbiedingen en uitnodigingen. We hebben de eerste 
stappen gezet voor het online in beeld krijgen van 
potentiële studenten. De nieuwe e-mailmarketingsoftware 
en website, naast ons bestaande datawarehouse, moeten 
automatisch dit CRM gaan voeden. 
De vorige jaar aangeschafte e-mailmarketingsoftware 
maakt het mogelijk om alle interactiemomenten met 
geïnteresseerde studenten en relaties te managen. 

2.8.2 

Marketing en 
coMMunicatie

De afdeling Marketing en Communicatie (M&C) heeft in 
2017 een professionaliseringsslag gemaakt. Naast de 
opzet van een dienstencatalogus is de verbinding gelegd 
met Onderwijs en Innovatie (O&I). In de dienstencatalogus 
staan tevens de activiteiten per medewerker 
beschreven. De afdeling is vorig jaar uitgebreid met een 
managementassistent en de decaan. De eerste stappen 
zijn gezet voor zowel een nieuwe website als huisstijl, 
voor een geperfectioneerde marketing en externe 
communicatie in 2018. 

M&C streeft naar verbeteringen van de vijf hoofdtaken van 
de afdeling:
•	 Werving	van	studenten
•	 Oriëntatie	op	beroepen
•	 Corporate	communicatie
•	 Interne	communicatie
•	 Relatiemanagement

Werving studenten
Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in het 
werven van studenten. Ook heeft M&C alle marketing- en 
communicatieactiviteiten beter op de potentiële student 
afgestemd. Dankzij de toevoeging van de decaan aan 
de afdeling zijn de contacten met vmbo’s en andere 
toeleverende scholen sterk verbeterd. De werving van 
studenten varieert van het verzorgen van advertenties, 
online marketing, content voor websites tot de organisatie 
van Open Dagen. Daarbij is er een groot deel van het 
budget verschoven van offline naar online marketing 
(multi-channel advertising). In 2018 willen we onder meer 
onze nieuwe huisstijl, brochures, website en ons herziene 
beeldmateriaal presenteren. Ook hebben we gewerkt aan 
het opzetten en testen van nieuwe online campagnes. 
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Relaties alumni
Een van onze doelen is het versterken van de relaties 
met alumni en ouders. Vorig jaar uitgevoerd onderzoek 
geeft aan dat alumni behoeften hebben waarin ROC Rivor 
kan voorzien. Denk bijvoorbeeld aan netwerken, na- en 
bijscholing en het geven van gastlessen. We gaan in 
gesprek met diverse organisatieonderdelen (bestuurders, 
docenten, ondersteuners en studenten) om de wensen en 
ambities in beeld te brengen. 

2.9

MeDewerkers

Medewerkers
In dit aandachtsgebied komt naar voren in hoeverre ROC 
Rivor toegevoegde waarde levert voor haar medewerkers. 
Hoe denken zij over de organisatie? Wat vinden zij van 
de beloning, ontwikkeling, uitdaging, motivatie? Wordt 
dit gemeten en zijn er doelstellingen bepaald? En wordt 
er daadwerkelijk iets gedaan met de uitkomst van de 
metingen. 

Tevredenheid 
De tevredenheid van onze medewerkers wordt eenmaal 

per	twee	jaar	gemeten.	In	2017	is	geen	MTO	uitgezet.	Uit	
MTO van 2016 bleek dat de algemene tevredenheid over 
het werken bij ROC Rivor licht was gedaald ten opzichte 
van het MTO in 2014. In 2014 was de score 7,3 en in 2016 
7,0.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage lag in 2017 op 4,88%. Dit 
betekent een lichte stijging van 0,15% ten opzichte van 
2016. 
Het aantal langdurig zieken bedroeg 29 personen (in 2016 
waren er 24 langdurig zieken). 
De komende jaren streven we naar een daling van het 
ziekteverzuim tot maximaal 4,5%. 
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is circa zes meter lang, heeft zestien treden en de 
nodige leuningen. In het wandelgebied graast veel 
vee. Bezoekers hebben nu toegang tot de trap via een 
klaphek, waarvan onze studenten er meerdere maakten. 
Dit klaphek voorkomt dat het vee in het verkeerde weiland 
terechtkomt.  

Hulp bij kiezen voor 1800 vmbo-leerlingen
Een tiental vmbo-scholen kreeg unieke hulp bij de 
sector-/profielkeuze van hun leerlingen. Dit vond plaats 
via de PSO Doeweken van ROC Rivor, Helicon MBO 
Geldermalsen en technische opleidingsbedrijven. Ruim 
1.800 tweedejaars vmbo-leerlingen maakten kennis 
met richtingen binnen techniek, economie, zorg en 
welzijn en/of groen. Via interactieve doe-activiteiten 
van 20-30 minuten verkenden ze tijdens dit evenement 
de werkvelden binnen deze richtingen. Vooral de 
eigen mbo-studenten, maar ook praktijkinstructeurs en 
enkele docenten begeleidden per activiteit maximaal 
twaalf vmbo-leerlingen. Bijvoorbeeld het aankleden van 
patiënten op een ziekenhuisbed, het maken van een 
bouwkundige tekening, het entertainen van een groep 
bij toerisme/recreatie, en het meten van de hardheid en 
het suikergehalte bij teelt. 

Samenwerking ROC Rivor versterkt vmbo
Sinds twee jaar biedt ROC Rivor samen met het Gilde 
Vakcollege Techniek in Gorinchem een BBL-traject aan 

2.10 

MaatschaPPij

Een organisatie levert niet alleen diensten aan de 
maatschappij, maar maakt daar ook deel van uit. Het 
is daarom noodzakelijk dat we rekenschap geven van 
medeverantwoordelijkheid voor de omgeving: het milieu, 
de natuur, de maatschappij en de ontwikkelingen daarin. 
In het aandachtsgebied Maatschappij tonen we projecten 
van studenten waarmee zij en het ROC uiting geven aan 
maatschappelijke betrokkenheid.  

Recordbedrag voor SERIOUS RIVOR!
Elk jaar verzorgen eerstejaars studenten van ROC 
Rivor in december een feestelijke middag om geld in te 
zamelen voor 3FM Serious Request. Met een variëteit 
aan inzamelacties haalden de studenten van ROC 
Rivor in 2017 € 7500 op. Het hoogste bedrag ooit bij 
een	SERIOUS	RIVOR-actie!	Met	dit	geld	kan	het	Rode	
Kruis ouders en kinderen die door een ramp of conflict 
van elkaar gescheiden zijn, opsporen en met elkaar 
herenigen. BBL-studenten van Team Detailhandel waren 
het meest succesvol. Ze peuterden bij diverse bedrijven 
uit omgeving Tiel prijzen los. Vervolgens haalden ze geld 
op met de verkoop van loten voor een loterij. Daarnaast 
verkochten ze zelfgemaakte chocoladeappels en andere 
lekkernijen.

Bouwstudenten maken trap in wandelroute
Bouwstudenten van ROC Rivor en Bouwmensen 
Rivierengebied maakten een trap in een wandelroute 
rond Fort Vuren, onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De opdracht voerden de studenten uit binnen 
het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie onder 
begeleiding van De Ruiter Bouw te Deil. Studenten van 
de opleiding Middenkaderfunctionaris bouw maakten 
de ontwerpen. Allround timmermannen en een Allround 
constructiewerker in opleiding voerden uit. De trap 

dat het vmbo versterkt, conform de plannen van het 
ministerie van OCW. Dit traject, waarbij vmbo en mbo 
voor een deel overlappen, verkleint de overstap voor de 
vmbo-leerling. Vmbo’ers volgen daarbij enkele lessen op 
het mbo of volgen een mbo-vak op hun eigen school. Dit 
samenwerkingsproject van ROC Rivor en Gilde Vakcollege 
Techniek heeft vorig jaar zelfs de landelijke pers gehaald. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid bevorderen
In opdracht van Werkzaak Rivierenland maakten studenten 
elf filmportretten bij regionale werkgevers die werken 
met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De serie portretten is bedoeld als voorbeeld en inspiratie 
voor werkgevers die geen of weinig ervaring hebben 
met de zogenoemde Banenafspraak. Een van die 
voorbeeldwerkgevers is Jarno Goesten Champignons 
in Ammerzoden, die al geruime tijd succesvol werkt met 
medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
Studenten van de opleiding Mediavormgeving van ROC 

Rivor maakten de films. Voor hen is dit een uitstekende 
leeromgeving. Ze leren op deze manier hoe het is om een 
echte film te produceren voor een echte opdrachtgever. 
En tegelijk bevorderen ze de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van regionale bedrijven.
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Herstel brug in Goilberdingerwaard
Studenten van ROC Rivor en Bouwmensen Rivierengebied 
van de opleiding (allround) timmerman hebben de houten 
brug in de Goilberdingerwaard hersteld. Dit deden zij 
in opdracht van gebiedseigenaar Geldersch Landschap 
& Kasteelen (GLK). Het loopdek, de leuningen inclusief 
zijplanken en de staanders van de circa 35 meter 
lange brug zijn vervangen. In de werkplaats van het 
Opleidingscentrum Rivierengebied in Geldermalsen vond 
het voorbewerkingtraject plaats: op maat zagen, vlakken, 
haaksen, schaven, etc. 

Twee weken naar Kroatië: kennis uitwisselen met 
Kroatische studenten.  

Op zaterdag 14 oktober vertrokken acht studenten van 
ROC Rivor voor een uitwisselingsproject naar Kroatië. 
In Varazdin, een stad in het noorden, bezochten ze een 
vakschool. De groep volgde er een programma van 
twee weken dat paste bij hun leerdoelen. Ook deden 
studenten in het centrum van Varazdin onderzoek 
naar de afzetmarkt voor Nederlandse producten als 
stroopwafels. Tijdens de studiereis bezochten de 
studenten ook een lokaal foodindustriebedrijf en een 
VSO-school (voor jongeren met een beperking). Het was 
een interessant kijkje achter de schermen. Dankzij de 
internationalisering maakten leerlingen tevens kennis 
met de cultuur, de taal en de verschillen binnen de zorg.

De opdracht voerden de studenten uit binnen het 
Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het 

historische uiterwaardengebied Goilberdingerwaard 
(boven Culemborg) maakt deel uit van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het is een waardevol vogelgebied 
en wordt gebruikt als recreatiegebied.

Studenten bezorgen ouderen een glimlach
Dertig studenten van Zorg en Welzijn hadden een 
zwemuitje met veertien bewoners van Zorgcentra 
de Betuwe. Veel ouderen hadden al jaren niet meer 
gezwommen. De studenten hielpen de ouderen waar 
nodig. Voor de eerstejaars studenten Verpleegkunde-
IG was dit een fijne eerste stage-ervaring. De ouderen 
genoten met volle teugen van het zwemuitje. Niet alleen 
het zwemmen zelf, maar ook een gezellig praatje met 
de studenten oogstte veel waardering. Dit zwemuitje, 
georganiseerd in samenwerking met Zorgcentra de 
Betuwe en het Sportfondsenbad Tiel, leverde veel blije 
gezichten op van zowel ouderen als studenten. 
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Opknappen historische Tielse bus 
Een gehavende oldtimer Citroën T23 autobus 
uit 1938 komt terug in Tiel. De komende twee 
jaar restaureren studenten van ROC Rivor onder 
supervisie van vrijwilligers van de Stichting Veteranen 
Autobussen (SVA) deze oude bus. Tot 1955 deed deze 
zeldzame plattelandsbus dienst in een deel van de 
Betuwe. De volledig te strippen bus vormt daarmee 
een uitdaging voor studenten van de opleidingen 
Mobiliteit en Voertuigen. Zij sleutelen aan een stuk 
historisch erfgoed met een regionaal tintje. Na de 
restauratie wordt de bus ingezet voor Tielse promotie-
evenementen.

Studenten restaureren Fort Everdingen
Studenten van ROC Rivor, Bouwmensen Rivierengebied 
en Schilder^sCOOL hebben een restauratie aan Fort 
Everdingen uitgevoerd. Een lange en complexe restauratie 
waarbij twee luiken van de unieke contre escarpe zijn 
teruggeplaatst. Zowel de eigenaar van het fort als de 
betrokken studenten en docenten zijn tevreden over het 
eindresultaat. De twee luiken dienden als oefenmateriaal 
voor de overige 40 luiken. De zware eikenhouten 
luiken van ruim 140 jaar oud vertoonden op veel punten 
gebreken. Zo was het ijzerwerk ver doorgeroest, op 
veel punten het hout verrot en het verfwerk vergaan. 
De mooi uitgevoerde restauratie draagt bij aan de fraaie 
uitstraling van het fort. Bovendien is de veiligheid enorm 
verbeterd. De studenten voerden het project uit binnen 
Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bouwstudenten maken trap in wandelroute
Bouwstudenten van ROC Rivor en Bouwmensen 
Rivierengebied maakten een trap in een wandelroute 
rond Fort Vuren, onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De opdracht voerden de studenten uit binnen 
het Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie onder 
begeleiding van De Ruiter Bouw te Deil. Studenten van 
de opleiding Middenkaderfunctionaris bouw maakten 
de ontwerpen. Allround timmermannen en een Allround 
constructiewerker in opleiding voerden uit. De trap 
is circa zes meter lang, heeft zestien treden en de 
nodige leuningen. In het wandelgebied graast veel 
vee. Bezoekers hebben nu toegang tot de trap via een 
klaphek, waarvan onze studenten er meerdere maakten. 
Dit klaphek voorkomt dat het vee in het verkeerde weiland 
terechtkomt.  
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2.11

interne stakeholDers

STUDENTEN
De meest recente en integrale meting van de 
tevredenheid van studenten in de JOB-monitor 2016 laat 
een overall score zien van 6,8 en een score van 7,3 voor 
de opleiding die men volgt. Dit ligt beneden de norm die 
wij gesteld hebben voor 2017 (>7,5). De volgende JOB-
monitor wordt in 2018 afgenomen.

MEDEWERKERS
Uit	het	meest	recente	medewerkerstevredenheids-
onderzoek (MTO) dat in het najaar van 2016 is gehouden, 
bleek dat de algemene tevredenheid over het werken bij 
ROC Rivor licht was gedaald ten opzichte van het MTO in 
2014. In 2014 was de score 7,3 en in 2016 7,0. De uitkomst 
van het MTO is met alle teams besproken en er zijn binnen 
de teams diverse verbeteracties geweest. Op centraal 
niveau is er een projectteam gestart met het opstellen van 
een verbeterplan waarvan de resultaten gemeten worden 
in het najaar van 2018. 

eXterne stakeholDers
 
Op ROC-niveau zijn nog geen cijfers van een 
tevredenheidsmeting onder de BPV-bedrijven 
beschikbaar, maar een integrale (landelijke) meting is in 
voorbereiding. Conform ons academiemodel, met een 
intensieve verticale verbinding in de onderwijskolom 
en een horizontale verbinding met interne en externe 
stakeholders, voeren we de komende jaren integrale en 
samenhangende metingen uit.
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3. sociaal jaarverslag

In dit sociaal jaarverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 benoemd. 
Tevens wordt inzicht gegeven in de personeelsbezetting in dit kalenderjaar. Met 
betrekking tot cijfers en percentages maken we, indien mogelijk, steeds een vergelijking 
met de voorgaande jaren. Hierbij is als peildatum 31 december 2017 gehanteerd.
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Het primair proces en het management worden 
ondersteund door vijf stafdiensten: 
•	 Bedrijfsvoering	(voorheen	Beheersing	en	

Verantwoording)
•	 Marketing	en	Communicatie	
•	 Onderwijs	en	Innovatie
•	 Onderwijs	en	Kwaliteit
•	 Personeel	en	Organisatie.

3.1

organisatie

Lijnstructuur 
ROC Rivor is georganiseerd in vijf academies:
•	 Academie	voor	Ambacht	en	Technologie
•	 Academie	voor	Ondernemerschap	en	Dienstverlening
•	 Academie	voor	Zorg	en	Welzijn
•	 Startacademie
•	 VAVO	Academie.

Naast deze academies zijn nog het Loopbaancentrum, 
Educatie en de Rivordiplomaroute gepositioneerd.

Organogram ROC Rivor

OR SRCollege van 
Bestuur

Raad van 
Toezicht

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

Academie voor 
Zorg en Welzijn

Academie voor 
Ambacht en 
Technologie

Academie voor 
Ondernemerschap en 

Dienstverlening
Startacademie VAVO academieEducatie LoopbaancentrumRivor  

diplomaroute

Stafdiensten

Functiebouwwerk
Alle functies binnen de academies en de stafdiensten zijn 
opgenomen in het functiebouwwerk van ROC Rivor. De 
functies zijn in 2015 geactualiseerd. 
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Formatie
Het aantal medewerkers in dienst van ROC Rivor is 
licht gestegen van 268 in 2016 naar 271 in 2017. De 
totale formatie is ten opzichte van 2016 gestegen met 6 
medewerkers. 

De opbouw van de formatie in aantallen medewerkers zag 
er in 2017 als volgt uit:

De verhouding tussen de aantallen vast personeel, 
tijdelijk personeel en personeel derden wordt hieronder 
weergegeven.

In onderstaande tabel is de totale formatie inclusief 
derden in fte’s gesplitst in de categorieën OP, OOP en 
OBP.

totale formatie in aantallen in 2017

Vast contract Tijdelijk contract Personeel derden Totaal

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

OP 62 80 19 25 10 2 198

OOP 4 5 1 6 2 0 18

OBP 18 43 3 6 2 3 75

Totaal 84 128 23 37 14 5 291
OP = onderwijzend personeel, OOP = onderwijsondersteunend personeel,  
OBP = onderwijsbeheerspersoneel.

72,9%

20,6%

6,5%

categorie fte's %
OP 145 66%
OOP 11 5%
OBP 63 29%
totaal 219 100%

  Vast    Tijdelijk     Personeel derden
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Verhoudingsgewijs ziet de verdeling van het OP er als 
volgt uit:

op-formatie in percentages 2017 2016 2015
Docent LB 72% 72% 70%
Docent LC 19% 19% 21%
Coördinator 9% 9% 9%
totaal 100% 100% 100%

De opbouw van het OOP met een vast en tijdelijk contract 
in de afgelopen drie jaar is zichtbaar in onderstaande 
grafiek.

1,4

3,6

70

0,8

3,6

73,8

0,0

4,3

6,3 4,7
6,8

2017 2016 2015

OOP in fte

  Onderwijsassistent

  Instructeur  

  Hoofdinstructeur

Verhoudingsgewijs ziet het er als volgt uit: 

oop-formatie in percentages 2017 2016 2015
Onderwijsassistent 0% 9% 12%
Instructeur 41% 40% 30%
Hoofdinstructeur 59% 51% 58%
totaal oop 100% 100% 100%

In onderstaand overzicht is de opbouw van het OP met 
een vast en tijdelijk contract in de afgelopen drie jaar 
weergegeven. 

OP-formatie in fte’s

  Docent LB     Docent LC     Coördinator

2017 2016 2015

12,9 10,9 10,4

25,58 24,8 25,0

99,78

90,9 85,0     op                  oop                  oBp

160,00

140,00

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

 2017
 2016
 2015

Aantal fte per functiecategorie
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Voor gehandicapten zijn diverse faciliteiten beschikbaar, 
zoals aparte parkeerplaatsen, een lift (op de hoofdlocatie) 
en aangepast meubilair. Waar mogelijk worden 
voorzieningen op maat aangeboden.

In 2017 zijn er twee medewerkers met een 
arbeidsbeperking aangenomen. Deze medewerkers vallen 
onder de banenafspraak.

Het management van ROC Rivor (de directeuren en 
College van Bestuur) bestaat voor 50% uit vrouwen. 
Hiermee wordt voldaan aan de Wet evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in het management 
(WEV).

De schoonmaakdiensten worden ingekocht bij Werkzaak 
Rivierenland werk & participatie, voorheen bekend als 
sociale werkvoorziening. 

Er hebben 7 medewerkers gebruik gemaakt van de 
ouderschapsverlofregeling met een totale omvang van 1,1 
fte.  

De senioren maken gebruik van de cao-regelingen 
zoals het seniorenverlof, de seniorendagen en de 
werktijdverkorting. Daarnaast worden vrijblijvende 
gesprekken aangeboden met een onafhankelijke 
financieel adviseur voor senioren die overwegen gebruik 
te maken van het ABP Keuzepensioen.

In 2017 maakten 35 personen gebruik van de regeling 
Seniorenverlof. De totale omvang bedroeg 4,3 fte. 

De verhouding loonkosten tussen het OP, OOP en OBP 
(inclusief kosten personeel derden) is in onderstaande 
grafiek weergegeven.

Leeftijdsopbouw 

Specifieke doelgroepen  
Ten behoeve van onze nieuwe medewerkers is er 
in 2017 voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een 
introductieprogramma georganiseerd waarin kennis werd 
gemaakt met de organisatie en collega’s en instructie over 
systemen werd gegeven. Aan de nieuwe medewerkers 
werd ook een werkplekbegeleider en desgewenst een 
coach toegewezen. 

Om jongeren te boeien en te binden, houden we 
zoveel mogelijk rekening met hun persoonlijke 
omstandigheden en ambities. Zo wordt er geïnvesteerd 
in de professionalisering van de medewerkers (o.a. door 
coaching en intervisie) en worden werktijden indien 
mogelijk afgestemd op kinderopvangtijden. Ook wordt het 
ouderschapsverlof gestimuleerd.

De loonkosten voor het management (CvB, directeuren 
en hoofden stafdienst) bedragen 5,57% van de totale 
loonkosten.

Ziekteverzuim

2017 2016 2015
aantal deelnemers 7 6 4
totale omvang fte 1,1 0,9 0,9

2017 2016 2015
aantal deelnemers 35 35 36
totale omvang fte 4,3 4,55 4,65

OP
68,5%

OBP (incl. 
management)

27,4%

OOP
4,1%

ziekteverzuimpercentage uitgesplitst naar functiecategorie
OBP + OOP 2,76%
OP 2,12%
totaal 4,88%

20-24 25-29 30-34 35-39    40-44    45-49    50-54   55-59       60+

70

60

50

40

30

20

10

0

 2017
 2016 
 2015
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Centrale studiedag 
De studiedag stond voor het onderwijzend personeel in 
het thema van Loopbaanleren. 
De centrale opening werd verzorgd door Marc van der 
Meer. Hij heeft het belang van loopbaanleren duidelijke 
gemaakt aan de hand van de veranderde arbeidsmarkt. 
Daarnaast zijn er twee leer- en deelsessies geweest: 
•	 hoe	kan	ik	de	loopbaancompetenties	inzetten	voor	de	

studenten en voor onszelf;
•	 de	leer-	en	deelsessie	positie	van	SLB-er	binnen	

loopbaanleren. 
De sessies werden verzorgd door interne trainers. 
 
Het ondersteunend personeel kon een tweetal 
workshops kiezen. Het aanbod betrof: projectmatig 
werken, vitaliteit, office voor gevorderden, assertiviteit 
en organisatieloyaliteit, CIEP, hoe om te gaan met een 
incident/ongeval? De workshops werden deels verzorgd 
door externe trainers, daarnaast is de interne expertise 
ingezet. 

Herfstlezing
Na een presentatie van studenten over de uitkomsten 
van een onderzoek naar wensen ten aanzien van wonen, 
werken en leven in onze regio heeft Thom Verheggen een 
lezing gehouden over het werken vanuit de bedoeling in 
plaats vanuit systeemdenken.

ROC Rivor Kenniscafé
In 2017 is er 1 centraal Kenniscafé 
georganiseerd door het 
Loopbaancentrum over roken, 
slikken en dealen. Daarnaast is er 
binnen enkele teams een Kenniscafé 

georganiseerd. Het Kenniscafé anticipeert op de vraag 
van personeel om kennis en kennisuitwisseling rondom de 
zorg voor onze studenten.

Een groep docenten heeft de training ‘Rots en Water’ 
gevolgd. Daarnaast zijn er trainingen gegeven op het 
gebied van leren leren, faalangstreductie en dyslexie, 
polarisatie en radicalisering, cursussen Nederlands 2F en 
3F en een trainingsdialoog onder druk.

Individuele trajecten
Er zijn 22 ondersteunende medewerkers die een vorm van 
scholing hebben gevolgd. Dit is exclusief de cursussen die 
gevolgd zijn via de digitale leeromgeving van ROC Rivor. 
Er zijn via deze omgeving 758 cursussen gevolgd. 

Ook is er geïnvesteerd in de individuele professiona-
lisering van docenten. Zo hebben 55 medewerkers 
een vorm van individuele scholing gevolgd. De digitale 
leeromgeving van ROC Rivor is eind december ook 
beschikbaar gesteld voor alle docenten.

98% van alle docenten voldoet aan de wettelijke 
bekwaamheidseisen. Er zijn 20 personen op stage 
geweest in 2017. 

Samenwerking Gelderse ROC’s
De samenwerking tussen de Gelderse ROC’s heeft de 
afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Mede 
dankzij enkele aanmoedigingssubsidies is er een 
leernetwerk gecreëerd waarin op verschillende niveaus 
wordt samengewerkt aan professionaliseringsthema’s. 
Dat heeft onder andere geresulteerd in de projecten leren 
en lesgeven met ICT en beroepsgerichte didactiek. Maar 
ook de samenwerking in de opleidingsscholen en de 
samenwerking in het curriculum van de lerarenopleiding 
zijn belangrijke opbrengsten van de Gelderse 
professionaliseringsagenda. Om de samenwerking tussen 
de Gelderse ROC’s nog verder te stimuleren is er een 
gezamenlijke website gelanceerd. 

Professionalisering

Budget
In het scholingsbeleid “Investeren in en door
medewerkers” zijn beleidsdoelstellingen opgenomen 
evenals de criteria waarop scholing wordt toegewezen 
en het budget voor professionalisering wordt 
besteed. Jaarlijks wordt op basis van voorgenoemd 
beleid, de doelstellingen in het kwaliteitsplan 
MBO thema professionalisering en de individuele 
professionaliseringwensen budget toegewezen aan teams 
en individuen. Aan het eind van het jaar wordt bezien of 
de beoogde resultaten zijn bereikt en welke activiteiten 
gecontinueerd moeten worden.
Voor professionalisering was in 2017 € 423.032
begroot. Dit budget is volledig benut voor alle 
professionaliseringsactiviteiten.

Groepstrajecten
In 2017 hebben 65 docenten geparticipeerd in een 
teamontwikkeling traject. Ook het managementteam en de 
stafdienst P&O hebben aandacht besteed aan de verdere 
ontwikkeling van hun team.

Aan nieuwe medewerkers is een introductieprogramma 
aangeboden. Daarnaast zijn er werkplekbegeleiders en 
coaches toegewezen.

In 2017 zijn we gestart met een incompany traject 
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG). In dit traject 
is veel ruimte voor maatwerk en flexibiliteit en er wordt 
naast de expertise van de opleider ook gebruik gemaakt 
van de interne expertise waardoor het traject beter is 
afgestemd op de praktijk van ROC Rivor. Alle deelnemers 
aan dit traject worden intensief begeleid. Naast docenten 
participeren ook instructeurs waarbij wordt aangesloten 
op de wettelijke bekwaamheidseisen. Het betreft in totaal 
11 deelnemers.
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•	 het	vernieuwen	van	de	alarmeringsprocedure	in	geval	
van incidenten;

•	 het	actualiseren	van	het	arbobeleid.
 
Incidentenregistratie 
In 2017 zijn er totaal 5 incidenten geregistreerd in het 
incidentenregister (in 2016 waren er 25 meldingen). 

Op alle incidenten is gepaste actie ondernomen.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage (het deel van de werktijd in 
2017 dat verloren is gegaan wegens ongeschiktheid om 
te werken als gevolg van ziekte) bedroeg 4,88%. (Mbo 
benchmark: 5,60%. Dit betekent een lichte stijging van 
0,15% ten opzichte van 2016. 

De meldingsfrequentie (aantal ziekmeldingen op jaarbasis 
gedeeld door het gemiddeld aantal medewerkers) is 
gedaald van 1,2 in 2016 naar 0,9.

In 2017 waren 29 medewerkers langdurig ziek (langer 
dan 43 dagen), waarvan 5 met deels werkgerelateerde 
klachten. In 2016 betrof het 24 langdurig zieken, waarvan 
8 met deels werkgerelateerde klachten. 

In onderstaande tabellen is het ziekteverzuimpercentage 
uitgesplitst naar leeftijds- en functiecategorieën en duur 
ziekte.

zorg

Begeleiding van medewerkers 
De interne coaches hebben in 2017 40 begeleidings-
trajecten verzorgd voor medewerkers die een opleiding 
Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift, een leraren- of 
een masteropleiding volgden. Daarnaast zijn ze ingezet 
voor de (aanvullende) begeleiding van nieuwe maar ook 
zittende medewerkers en intervisietrajecten. Voor enkele 
medewerkers is een externe coach ingezet. 

Resilians 
Via Resilians kunnen medewerkers op eigen initiatief en 
kosteloos gebruikmaken van begeleiding op het gebied 
van zowel werk- als privé-gerelateerde vraagstukken. 
Zeven medewerkers hebben gebruik gemaakt van deze 
dienstverlening. In twee gevallen betrof het een privé-
vraagstuk. De overige hulpvragen waren gericht op de 
thema’s loopbaan/carrière (1), persoonlijke effectiviteit (3) 
en timemanagement (1). 

Bedrijfsfitness 
De regeling die de medewerkers in de gelegenheid stelt 
om met korting te sporten bij diverse sportscholen is door 
9 medewerkers benut. 

Arbo en BHV
De arbocommissie heeft zich in 2017 o.a bezig gehouden 
met:
•	 de	uitvoering	van	de	knelpunten	van	het	plan	van	

aanpak Risico Inventarisatie & Evaluatie;
•	 het	opstellen	van	protocollen	en	procedures	(vooral	op	

het gebied van schoolveiligheid);
•	 voorlichting	aan	studenten	m.b.t.	schoolveiligheid;
•	 Monitor	Sociale	Veiligheid;
•	 de	voorlichting	aan	medewerkers	over	relevante	

arbozaken; (d.m.v. workshop en themabijeenkomst);
•	 het	vernieuwen	van	de	aanpak	van	trainingen	voor	de	

BHV’ers en EHBO-ers;

categorie aantal
Verbaal geweld 1
Ongeval 1
Vermoeden van wapenbezit 3

ziekteverzuimpercentage uitgesplitst naar leeftijdscategorieën

20 - 29 0,22 %
30 - 39 0,45 %
40 - 49 1,45 %
50 - 59 1,24 %
60 - 1,52 %
totaal 4,88 %

ziekteverzuimpercentage uitgesplitst naar perioden

Kort (tot en met 7 dagen) 0,54 %
Middellang (8 tot en met 42 dagen) 0,71 %
Lang (vanaf 43 dagen) 3,63 %
totaal 4.88 %

Ziekteverzuimpercentage 2015-2017

 jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

8

7
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1

0

 2015
 2016
 2017

ziekteverzuim per functiecategorie

OBP + OOP 2,76 %
OP 2,12 %

In 2017 heeft er 1 medewerker gebruik moeten 
maken van de IVA  (inkomensvoorziening volledig 
arbeidsongeschikten).
ROC Rivor is sinds 1 januari 2015 aangesloten bij de 
arbodienst Perspectief.
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arbeidsvoorwaarden

Cao 
De Cao mbo 2016-2017 is verlengd tot 1 oktober 2018.

Overleg met vakbonden
Met de vakbonden is in 2017 tweemaal overleg gevoerd. 
Er is onder andere gesproken over de uitkomsten van het 
MTO, de begroting, het koersplan en het beloningsbeleid.  

Beheersing van uitkeringen na ontslag 
Binnen de Stichting is alles er op gericht om een uitkering 
na ontslag te voorkomen. Indien sprake is van functionele 
of formatieve discrepantie binnen een team, wordt dit 
zoveel mogelijk opgelost door her- of bijscholing en/of 
interne mobiliteit. Indien intern geen mogelijkheden blijken 
te zijn, wordt ingezet op begeleiding naar ander werk. 

Fietsregeling 
Van de aangeboden fietsregeling hebben in 2017 11 
medewerkers gebruik gemaakt. 

Bedrijfscultureel abonnement 
ROC Rivor biedt medewerkers via het Bedrijfs 
Cultureel Abonnement kortingen aan voor cabaret- en 
toneelvoorstellingen, musicals, musea en concerten. 
Hiervan wordt frequent gebruikgemaakt. 

klacht en bezwaar

In de regeling Klacht en Bezwaar worden de procedures 
en de diverse reglementen van de onderliggende interne 
en externe commissies toegelicht. In 2017 is er één 
formele klacht ingediend.  

Gedragscode 
ROC Rivor verwacht van haar medewerkers dat zij zich, 
conform de gedragscode, integer opstellen ten opzichte 
van de organisatie, collega’s, studenten en externe 
contactpersonen. 

Vertrouwenspersoon 
Onze externe vertrouwenspersoon heeft in 2017 met één 
medewerker gesprekken gevoerd. 

Tevredenheid
Het 2-jaarlijks MTO stond niet gepland in 2017. Wel zijn 
de resultaten van het vorige onderzoek besproken in 
alle teams en zijn er verbeterpunten per team benoemd. 
Op centraal niveau is er een projectteam gestart met het 
opstellen van een verbeterplan waarvan de resultaten 
gemeten worden in het najaar van 2018. 

kwaliteit

Functioneren en beoordelen
Eind maart is in samenwerking met een interne 
klankbordgroep de regeling functioneren en beoordelen 
geactualiseerd en is het Beloningsbeleid opgesteld. 
Aansluitend hebben alle teams toelichting en instructie 
ontvangen. In het voorjaar van 2018 zullen de documenten 
en de effecten van het nieuwe Beloningsbeleid worden 
geëvalueerd. De regelingen worden dan waar nodig 
bijgesteld. De implementatie van de regelingen heeft nog 
niet geresulteerd in een toename van het aantal gevoerde 
gesprekken. Met 43% van het OBP en 49% van het OP is 
in 2017 een formeel gesprek gevoerd.

Strategisch HRM-beleid
Medio 2017 is het strategisch beleidsplan ROC Rivor 
2017-2020 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de 
beleidsdoelstellingen, de concrete maatregelen en de 
activiteiten op de diverse deelgebieden voor de komende 
jaren weergegeven. 

Taakbeleid
De wijze waarop de taken binnen de teams worden 
verdeeld en de weging van de taken plaatsvindt, is niet in 
alle teams hetzelfde. Dit blijft een aandachtspunt binnen 
de organisatie. 
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4. financieel verslag
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2. Baten
De baten van ROC Rivor bestaan uit de 
overheidsbijdragen van het Rijk, de gemeenten, de 
opbrengsten uit de contractactiviteiten en overige baten.

De verschillen in realisatie vs. begroting 2017 en t.o.v. 
realisatie 2016, worden als volgt verklaard:

Verschil 
realisatie t.o.v. 

begroting 2017

Verschil 
realisatie 2017 

t.o.v. 2016
Lumpsum regulier 129 -748
Lumpsum 
overgangsbekostiging 0 -962

Inhouding cursusgeld 0 -27
Studiewaarde -88 -115
Kwaliteitsafspraken BPV 64 238
Kwaliteitsafspraken -14 -56
Excellentie 2 -5
VSV Samenwerkingsverband -37 -347
VSV variabel budget 0 -50
Zijinstromers, Studieverlof -74 -66
Ondernemend Rivierenland 38 38
Wachtgeld 11 -45
TechExpress 38 175
Overige 16 -3
Totaal 85 -1.973 

4.1 

financiële gang van 
zaken
1. Algemeen

Grondslagen
Met ingang  van 1 januari 2008 zijn Titel 9 Boek 2 
BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van 
toepassing verklaard op alle onderwijsinstellingen. 
Specifiek voor onderwijsinstellingen is daarbij RJ 660 
“onderwijsinstelling” opgesteld.  Dit verslag beantwoordt 
aan deze wetgeving en richtlijnen.

Het resultaat 2016 van de Stichting ROC Rivor is als 
volgt te splitsen: x € 1000

ROC Rivor Normale bedrijfsvoering -1.267 

ROC Rivor Overgangsbekostiging 1.924

Rivordiplomaroute -140

Totaal 517 

Resultaat

Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

x € 1000 x € 1000 x € 1000
16.803 16.718 18.776

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.

Vanwege het beëindigen van diplomabekostiging van 
extranei, ontving ROC Rivor in 2015 ruim 2 milj. minder aan 
reguliere lumpsum vergoeding. Deze lagere vergoeding 
is door het ministerie van OCW gecompenseerd 
door middel van het toekennen van een aflopende 
overgangsbekostiging gedurende 4 jaren vanaf 2015.
 
Op 1 oktober 2016 realiseerde ROC Rivor gedeeltelijk de 
doelstellingen t.a.v. het terugdringen van voortijdig school 
verlaters (VSV). 

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

x € 1000 x € 1000 x € 1000
 517  821  1.758 
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De verschillen in realisatie versus begroting 2017 en ten 
opzichte van realisatie 2016, worden als volgt verklaard:

Verschil 
realisatie 

t.o.v. 
begroting 

2017

Verschil 
realisatie 

2017 t.o.v. 
2016

Contractonderwijs 265 232
Rivordiplomaroute -233 66
Subsidie Nuts-Ohra fonds 21 43
Tiel Gemeentelijke bijdrage  VSV 
2017-2020 13 141

Overige projecten 103 73
Contracten WI deelnemers 238 365
Totaal 407 920

Realisatie
2017

x € 1000

Begroting
2017

x € 1000

Realisatie
2016

x € 1000

Overige baten

523

419 422

Realisatie
2017

x € 1000

Begroting
2017

x € 1000

Realisatie
2016

x € 1000

Overige overheidsbijdragen

573

480

509

Realisatie
2017

x € 1000

Begroting
2017

x € 1000

Realisatie
2016

x € 1000

Baten werk in opdracht van derden

2.555

2.148

1.635

Realisatie
2017

x € 1000

Begroting
2017

x € 1000

Realisatie
2016

x € 1000

Cursusgelden

446

308

374

De bijdrage voor Educatie voor 2017 is ten opzichte van 
2016 gestegen met € 64.000. 

De  opbrensten cursusgelden 2017 zijn € 72.000 hoger 
dan in 2016, vanwege de stijging van het aantal BBL-
studenten.

De stijging van de overige baten ten opzichte van de 
begroting 2017 is voornamelijk toe te schrijven aan 
opbrengsten uit deelnemersbijdragen, detacheringen en 
diverse incitentele opbrengsten.
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Dotatie en vrijval voorzieningen
In het verslagjaar 2017 zijn extra voorzieningen 
opgenomen, te weten een voorziening voor landurige 
arbeidsongeschiktheid (€ 178.000),  In de begroting  van 
2017 is hier geen rekening mee gehouden.

Uitkeringen
De ontvangen uitkeringen zijn in 2017 per 
saldo € 31.000 hoger dan begroot door hogere 
zwangerschapsuitkeringen.

Afschrijvingen
Realisatie 2017 972   
Begroting 2017 1.023  
Realisatie 2016 915   

De afschrijvingslasten in 2017 zijn  € 51.000 lager dan 
begroot vanwege uitgestelde investeringen.

3. Lasten

Personele lasten Realisatie Begroting Realisatie Verschil Verschil

2017 2017 2016 realisatie t.o.v. 
begroting 2017

 realisatie 2017
t.o.v. 2016

x € 1000 x € 1000 x € 1000 x € 1000 x € 1000
Lonen en salarissen 11.605 10.673 10.691 932 914
Uitzendkrachten 3.627 3.641 4.080 -14 -453
Dotatie/vrijval voorzieningen personeel -100 0 376 -100 -476
Overige  personele lasten 398 363 290 35 108
Ontvangen uitkeringen -52 -21 -112 -31 60
Totaal 15.478 14.656 15.325 822 153

  

Salarissen en uitzendkrachten
De kosten in 2017 van ROC Rivor overschreden de 
begroting met € 822.000. In de post uitzendkrachten zijn 
de salariskosten van de gelieerde bv’s te weten SAROC 
bv en SAROC/RBO BV opgenomen. De kosten hiervan 
bedroegen in 2017 voor ROC Rivor €  2.609.952 De 
belangrijkste oorzaken van de stijging van de salariskosten 
zijn de toename van pensioenpremies en premies voor 
sociale lasten. Tevens heeft er een uitbreiding van 
personeel plaatsgehad.
 

Huisvestingslasten
Realisatie 2017 1.395   
Begroting 2017 1.240  
Realisatie 2016 1.299   

De huisvestingslasten zijn € 155.000 hoger dan begroot 
vanwege voorbereidingskosten op verbouwingen en 
noodzakelijke niet te activeren verbouwingskosten.  
De kosten van schoonmaak en de kosten voor 
buitenonderhoud bleken te laag begroot.

Overige instellingslasten
Realisatie 2017 2.541  
Begroting 2017 2.342  
Realisatie 2016 2.436   
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het ministerie van OCW medio 2017 is gepubliceerd. 
Ultimo	2017	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.

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.

Thema 1: Uitbesteding
Er heeft geen uitbesteding plaatsgevonden in 2017. 
Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs 
zoals bedoeld in de notitie zijn niet van toepassing in 2017.

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 2017 zijn er 
8 studenten met een dubbele studentinschrijving. Interne 
controle wijst uit dat we deze inschrijvingen elk niet meer 
dan één keer voor bekostiging hebben opgevoerd.
 
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 switchen van opleiding. Wanneer een 
student switcht, 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 15 studenten van opleiding veranderd in de 
periode van 1 oktober tot 31 december 2017.

Thema 7: bekostiging van maatwerktrajecten voor 
bedrijven of organisaties
In 2017 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 2017 verzorgt ROC Rivor onderwijs voor 
47 studenten met een buitenlandse nationaliteit, zijnde 
2% van de totale populatie. ROC Rivor verzorgt geen 
onderwijs in het buitenland.

9. Continuïteit 
ROC Rivor is actief in het verzorgingsgebied 
Rivierenland. Het is een regio met een zich stabiliserende 
demografische ontwikkeling, waaruit kan worden afgeleid 
dat het potentieel aantal leerlingen vanuit het voortgezet 
onderwijs de komende vier jaren gelijk blijft.  

4. Eigen vermogen, solvabiliteit en  
kapitalisatiefactor

Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2017 € 13.398.174  
en is ten opzichte van 2016 gestegen met € 516.564
De solvabiliteit (eigen vermogen in procenten van het 
balanstotaal) bedraagt ultimo 2017 70,6% (2016 70,7%).

Het weerstandsvermogen (eigen vermogen in procenten 
van de totale baten ) bedraagt ultimo 2017: 64,1 (ultimo 
2016: 59,3).

Gezien de positie van het eigen vermogen, de liquiditeit- 
en sovabiliteitratio’s en het weerstandsvermogen 
van de organisatie, in relatie tot het Strategisch Plan 
voor de periode 2014-2017, is er geen sprake van een 
financieringsbehoefte.

5. Voorzieningen
De omvang van de voorzieningen ten opzichte van ultimo 
2016 is met € 92.328 gedaald, van € 1.423.392 naar 
€ 1.331.064. De daling van de voorzieningen is met name 
veroorzaakt door een afname van de diverse personele 
voorzieningen van € 116.539 en een toename van de 
voorziening onderhoud met € 24.211.

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 2017: 3,32 (ultimo 
2016: 3,56). De liquide middelen zijn afgenomen 
met € 111.558 doordat de investeringen in inventaris 
en gebouwen van € 1.565.383 hoger waren dan de 
operationele kasstroom van € 1.453.825.

7. Treasurybeleid
Met de beleggings- en beleningsregeling wordt een 
kader gegeven waarbinnen onderwijsinstellingen hun 
financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten 
en organiseren. Door ROC Rivor is het treasurystatuut 
aangepast, waarbij rekening is gehouden met de Regeling 
beleggen en belenen en dirivaten 2016 zoals deze door 
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prognose ontwikkeling formatie
OP OOP Man.* OBP Totaal

2017 realisatie   31-12-17
Vast  114,8  7,8  7,6  45,3  175,5 
Tijdelijk  29,8  3,4  -   10,0  43,2 
Totaal  144,6  11,2  7,6  55,3  218,7 
2018
Vast  111,6  7,7  7,6  46,4  173,3 
Tijdelijk  31,2  4,4  -   11,1  46,7 
Totaal  142,8  12,1  7,6  57,5  220,0 
2019
Vast  109,2  7,7  6,6  43,5  167,0 
Tijdelijk  33,6  4,4  1,0  14,0  53,0 
Totaal  142,8  12,1  7,6  57,5  220,0 
2020
Vast  104,1  7,7  6,6  42,4  160,8 
Tijdelijk  38,7  4,4  1,0  15,1  59,2 
Totaal  142,8  12,1  7,6  57,5  220,0 

* Management

prognose bekostigde studenten
2017 

realisatie
2018 2019 2020

BBL 1240 1252 1265 1278
BOL 1125 1136 1147 1158
Totaal 2365 2388 2412 2436

Meerjarenbegroting 2018-2020 (inclusief realisatie 
2017)
 
In het jaar 2015 is een nieuw bekostigingssysteem 
ingevoerd. De belangrijkste wijziging voor ROC Rivor is 
dat de diplomabekostiging voor Rivor.net is komen 
 te vervallen. De overige wijzingen zijn een maximale 
verblijfsduur en een aanpassing van de diplomawaarden. 
Het macrobudget (het totaal voor alle mbo onderwijs-
instellingen) is niet aangepast. Eenmalig is in 2015 een 
overgangsbekostiging voor 4 jaar vastgesteld. Voor ROC 
Rivor is deze overgangsbekostiging vastgesteld op 9.3 
miljoen voor de periode 2015 - 2018, vooral door de 
beëindiging van de diplomabekostiging van extranei-
deelnemers van Rivor.net. 

Uitgangspunten
Er is een aantal jaren relatieve financiële rust om ROC 
Rivor te verankeren in haar regio, met de betreffende 
stakeholders overeenstemming te bereiken over een 
passend onderwijs aanbod en de onderwijsvernieuwingen 
te implementeren. 
Vanwege de overgangsbekostiging zal ROC Rivor tot en 
met 2017 een positief resultaat realiseren. De meerjarige 
raming van de financiële positie van ROC Rivor vanaf 2018 
is zorgelijk.
 
De verwachte verminderde Rijksbekostiging vanaf 2016, 
noopten in het najaar van 2015 tot een herijking van het 
financieel beleid. Het jaar 2017 is benut om een aantal 
beleidsmaatregelen op te stellen en te implementeren, 
die enerzijds leiden tot een vermindering van de lasten 
en anderzijds leiden tot een toename van de inkomsten, 
zodat in 2021 een kostendekkende exploitatie wordt 
bereikt. 
De begroting voor 2018 is opgesteld op basis van de 
bekostigingsinformatie van 2016. De investeringsbegroting 
2018 voor ICT, verbouwingen en inventaris bedraagt 
€ 575.000.
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Meerjarenbegroting 2018-2020 (inclusief realisatie 2017)
2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting
Baten x € 1000 x € 1000 x € 1000 x € 1000
Rijksbijdragen OCW 16.803 17.597 17.176 17.605
Overige overheidsbijdragen/subsidies 573 545 545 545
Cursusgelden 446 367 370 374
Baten werk i.o.v. derden 2.555 2.362 2.362 2.362
Overige baten 523 404 404 404

20.900 21.275 20.857 21.290

lasten
Personele lasten 15.478 16.651 16.932 17.188
Afschrijvingen 972 924 875 624
Huisvestingskosten 1.395 1.339 1.345 1.350
Overige instellingslasten 2.541 2.404 2.339 2.371

20.386 21.318 21.491 21.533
saldo baten en lasten 514 -43 -634 -243
Financiële baten 3 10 10 10
Financiële lasten
Saldo uit financiële baten en lasten 3 10 10 10
Resultaat deelnemingen 0 0 0 0
Resultaat ROC Rivor 517 -33 -624 -233

resultaat opbouw
Exploitatieresultaat -1.407 -995 -624 -233
Overgangsbekostiging 2015-2018 1.924 962 0 0

517 -33 -624 -233

Meerjaren begrote Balans 2018- 2020 (inclusief realisatie 2017)
2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting
x € 1000 x € 1000 x € 1000 x € 1000

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa 4.763 4.598 4.248 4.049 
Financiële vaste activa 109 110 110 110 
TOTAAL VASTE ACTIVA 4.872 4.708 4.358 4.159 

VLOTTENDE ACTIVA 14.110 14.103 13.784 13.727 

totaal activa 18.982 18.811 18.142 17.886 

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve publiek 12.568 12.535 11.911 11.678 
Algemene reserve privaat 830 830 830 830 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 13.398 13.365 12.741 12.508 

VOORZIENINGEN 1.331 1.227 1.182 1.159 

LANGLOPENDE	SCHULDEN 0 0 0 0 

KORTLOPENDE	SCHULDEN 4.253 4.219 4.219 4.219 

totaal passiva 18.982 18.811 18.142 17.886 

Financiële kengetallen 2017 2018 2019 2020
realisatie begroting begroting begroting

Liquiditeit (current ratio) 3,32 3,34 3,27 3,25
Solvabiliteit 70,58% 71,05% 70,23% 69,93%
Rentabiliteit 2,47% -0,16% -2,99% -1,09%

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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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 het najaar van 2015 is begonnen 
met periodieke rapportage aan de verschillende 
onderdelen in de organisatie. Deze deel-rapportages 
zullen gelijke tred houden met de viermaandsrapportages 
aan de Auditcommissie en de Raad van Toezicht. De Raad 
van Toezicht adviseert en ondersteunt het College van 
Bestuur op tal van beleidsterreinen en verwijst u naar 
hoofdstuk 1 van dit bestuursverslag.

Rapportages

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: 
a. een verbindende rol in het beroepsonderwijs 

teneinde de beroepskolom van VMBO, MBO en HBO 
in het onderwijsconcept systematisch en structureel te 
vervlechten. 

b. 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 koersplan 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.  

Intern risicobeheersings- en controlesysteem
ROC Rivor heeft een werkend risicoheheersings- 
en controlesysteem. De AO/IC-functie, organiek 
ondergedracht bij het team Financiele 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. De 
accountant kwalificeert de AO/IC-functie als adequaat.
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4.2 jaarrekening 2017
Algemeen

Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De rechtspersoon ROC Rivor gevestigd te Tiel is een 
stichting en opgericht op  21 april 1993 in het kader van 
de ROC vorming. De ROC-licentie is afgegeven door 
het Ministerie van OC & W 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 BV’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 RJO en RJO 
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  resultaat bepaling 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. Ook de statutaire 
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het 

management van de instelling en nauwe verwanten zijn 
verbonden partijen. 

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. 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen 
aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan 
worden uitgeoefend.  

De huurcontracten worden verantwoord als operationele 
leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met 
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis 
verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd 
van het contract.

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.  
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij 
gehanteerd:

Meubilair en grote machines 8,33
Hard- en software 25/33,33
Overige inventaris 10/20
Verbouwingen 6,67
Gebouwen OKF 4,35
Gebouwen overige 6,67
Terreinen Nihil

Er is geen sprake van bijzondere waardeverminderingen 
van de vaste activa.

Afschrijvingskosten vormen een aparte regel in de staat 
van baten en lasten.
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Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het 
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, 
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatie- 
methode 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 staat van 
baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare 
transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Voorraden
De voorraden hebben betrekking op vouchers Taal en 
Rekenen ten behoeve van de studenten. Waardering vindt 
plaats tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De 
kostprijsmethode is FIFO.

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.

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. Tenzij anders aangegeven worden de 
voorzieningen opgenomen tegen de contante waarde. 
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. 

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. Schulden 
worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
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. 
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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 niet-geconsolideerde 
deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde 
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet 
verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen 
worden beschouwd.  
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte 
methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als 
basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de 
verslaggevingsperiode beschikbaar gekomen gelden zijn 
besteed.

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. 

Overige Baten
De overige baten bestaan uit baten uit deelnemers-
bijdragen, verhuur, detachering, katineverstrekkingen en 
diverse overige opbrengsten.

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 
balans opgenomen. De dekkingsgraad van ABP  
per 31 december 2017 is 104,4%. 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.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

activa
31-12-17 31-12-16

€ €
vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen  3.106.378  2.861.664 
1.2.2 Inventaris en apparatuur  1.574.929  1.311.917 
1.2.3 Aktiva in uitvoering  81.650  - 

 4.762.957  4.173.581 

1.3 Financiële vaste activa
1.3.1 Deelnemingen  108.801  109.121 
1.3.2 Ministerie van OCW  1  1 

 108.802  109.122 
totaal vaste activa  4.871.759  4.282.703 

vlottende activa
1.4.1. Digitale leermiddelen  66.398  71.787 

1.5 vorderingen
1.5.1 Debiteuren  803.111  646.609 
1.5.2 Deelnemers/cursisten  161.762  94.447 
1.5.4 Overige vorderingen  309.124  178.830 
1.5.5 Overlopende activa  222.642  282.655 

 1.496.639  1.202.541 

1.7 Liquide middelen  12.547.166  12.658.724 

totaal vlottende activa  14.110.203  13.933.052 

totaal activa  18.981.962  18.215.755 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

passiva
31-12-17 31-12-16

€ €

2.1 eigen vermogen  13.398.174  12.881.610 

2.4 voorzieningen

2.4.1 Onderhoudsvoorzieningen  917.699  893.488 
2.4.2 Formatieaanpassingen  19.800  97.620 
2.4.3 Jubileumrechten  89.174  85.217 
2.4.4 Wachtgeld  6.024  22.112 

2.4.5 Langdurige 
arbeidongeschiktheid  298.367 324.955

 1.331.064  1.423.392 

    
2.6 Kortlopende schulden

2.6.1 Crediteuren  757.619  604.517 
2.6.2 Groepsmaatschappijen  210.055  204.304 
2.6.3 Belastingen, Sociale premies  608.855  591.902 
2.6.4 Pensioenen  151.630  121.934 
2.6.5 Overige kortlopende schulden  117.682  281.847 
2.6.6 Overlopende passiva  2.406.883  2.106.249

 4.252.724  3.910.753 

totaal passiva  18.981.962  18.215.755 
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ExPLOITATIEREKENING 2017

realisatie Begroting realisatie
2017 2017 2016

€ € €
3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 16.803.351 16.718.120 18.775.621
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 572.545 480.000 509.401
3.3 Cursusgelden 445.738 308.350 374.411
3.4 Baten werk i.o.v. derden 2.554.509 2.148.122 1.634.558
3.5 Overige baten 523.113 418.525 421.579

   
20.899.256 20.073.117 21.715.570

4 Lasten

4.1 Personele lasten 15.478.147 14.656.373 15.324.502
4.2 Afschrijvingen 971.507 1.023.477 915.425
4.3 Huisvestingslasten 1.395.399 1.240.129 1.298.605
4.4 Overige instellingslasten 2.541.159 2.342.160 2.436.433

   
20.386.212 19.262.139 19.974.965

   
Saldo baten en lasten 513.044 810.978 1.740.605

5.1 Financiële baten 3.840 10.000 18.311
5.2 Financiële lasten 0 0 0

5 Saldo uit financiële baten en lasten 3.840 10.000 18.311

Resultaat 516.884 820.978 1.758.916

6 Resultaat deelneming -320 0 -417

Netto resultaat 516.564 820.978 1.758.499

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 2017

2017 2016
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 513.044 1.740.605
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 976.007 915.425
Mutaties voorzieningen -92.328 47.461

883.679 962.886

Verandering in vlottende middelen:
Voorraad 5.389 -71.787
Vorderingen -294.098 -381.807
Kortlopende schulden 341.971 740.127

53.262 286.533
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.449.985 2.990.024

Ontvangen interest 3.840 18.311
3.840 18.311

totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.453.825 3.008.335

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen MVA 1.565.383 332.014
Desinvesteringen MVA -20.468 -705.911
Desinvesteringen afschrijvingen MVA 20.468 705.911

1.565.383 332.014

  
Mutatie liquide middelen -111.558 2.676.321

Beginsaldo liquide middelen 12.658.724 9.982.403
Mutatie liquide middelen -111.558 2.676.321
Eindstand liquide middelen 12.547.166 12.658.724
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017

vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2
gebouwen inventaris activa totaal

en terreinen apparatuur in uitvoering

€ € € €
Aanschafwaarde per 1-1-2017 10.980.801 4.367.202 0 15.348.003
Cum. afschrijvingen per 1-1-2017 8.119.137 3.055.285 0 11.174.422

Boekwaarde per 1-1-2017 2.861.664 1.311.917 0 4.173.581

Investeringen 2017 730.807 752.926 81.650 1.565.383
Desinvesteringen 2017 -20.468 0 -20.468

730.807 732.458 81.650 1.463.265

Afschrijvingen  2017 486.093 489.914 0 976.007
Desinv. afschrijvingen 2017 -20.468 0 -20.468

486.093 469.446 0 955.539

Aanschafwaarde per 31-12-2017 11.711.608 5.099.660 81.650 16.892.918
Cum.afschrijvingen per 31-12-2017 8.605.230 3.524.731 0 12.129.961
Boekwaarde 31-12-2017 3.106.378 1.574.929 81.650 4.762.957

In 2017 is het pand aan de Beethovenstraat 22 aangekocht voor een bedrag van € 395.336.

1.2a ozB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
Waarde peildatum

€
Ozb-waarde gebouwen en terreinen  6.357.000 01-01-18
Verzekerde waarde gebouwen  15.952.922 01-01-18



7 5

r o c  r i v o r  B e s t u u r s v e r s l a g  2 0 1 7

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017

1.3 Financiële vaste activa 31-12-17 31-12-16
€ €

1.3.1 deelnemingen

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 109.121 109.538
Resultaat -320 -417
Stand per 31 december 108.801 109.121

1.3.2 vorderingen op het ministerie van ocW 31-12-17 31-12-16
€ €

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
1 1

Alle vorderingen die in de financiële vaste activa zijn opgenomen hebben 
een resterende looptijd langer dan een jaar.

1.4 voorraden 31-12-17 31-12-16
€ €

1.4.1 Digitale leermiddelen 66.398 71.787
66.398 71.787
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017

1.5 vorderingen

1.5.1 debiteuren 31-12-17 31-12-16
Hieronder zijn opgenomen de gefactureerde 
vorderingen op overheden en bedrijfsleven.

€ €
859.346 646.609

Voorziening oninbaarheid -56.235
803.111 646.609

1.5.2 deelnemers/cursisten 31-12-17 31-12-16
€ €

Dit betreft vorderingen uit hoofde van (eigen) 
cursusgelden en vrijwillige leerlingbijdrage. 179.011 144.126
Voorziening oninbaarheid -17.249 -49.679
Stand per 31 december 161.762 94.447

1.5.2.a Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

Stand per 1 januari 49.679 21.057
Onttrekking -1.256 -6.772
Dotatie 25.061 35.394
Stand per 31 december 73.484 49.679

1.5.4 overige vorderingen 31-12-17 31-12-16
€ €

1.5.4.1 Voorschotten personeel 0 200 
1.5.4.2 Overige vorderingen 54.685 76.540 
1.5.4.3 Nog te factureren bedragen 44.725 66.233 
1.5.4.4 Verrekening	UWV	Meijers 3.968 3.616 
1.5.4.5 Bijdragen WI deelnemers 20.375 32.241 

1.5.4.6 Gemeente Tiel inzake VSV 
2017-2020 141.236 0 

1.5.4.7 ROC Nijmegen RIF logistiek 44.135 0 
309.124 178.830 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.5.5 overlopende activa 31-12-17 31-12-16
€ €

1.5.5.1 Te vorderen rente 3.840 16.877 
1.5.5.2 Nuts-Ohrafonds 0 4.262 
1.5.5.3 Vooruitbetaalde kosten 130.821 144.939 

1.5.5.4 Investeringen TechExpress aanpassingen, 
inventaris gebouw 74.271 103.021 

1.5.5.5 Overige 13.710 13.556 
222.642 282.655 

1.7 liquide middelen 31-12-17 31-12-16
€ €

1.7.1 Banken 12.545.527 12.654.419 
1.7.2 Kasmiddelen 1.639 4.305 

12.547.166 12.658.724 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017

2 passiva
saldo Bestemming saldo

01-01-17 resultaat 31-12-17
2017

2.1 eigen vermogen € € €

2.1.1 algemene reserve (publiek) 11.911.529 656.462 12.567.991
2.1.2 Bestemmingsreserve (privaat) 970.081 -139.898 830.183

12.881.610 516.564 13.398.174

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. Tevens is het negatieve explotatieresultaat 2017 van 
Rivordiplomaroute in mindering gebracht op deze bestemmingsreserve.

2.4. voorzieningen

2.4.1 onderhoudsvoorziening €
Saldo 1 januari 2017 893.488 

Verhoging voorziening 2017 221.000 
Uitgaven	2017 -196.789 

Saldo 31 december 2017 917.699 

Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2017
Korter dan 1 jaar 297.563 
Na 1 jaar 620.136 

917.699 

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

Formatie- jubileum- Wachtgeld- langdurige 
arbeidsonge- 

schiktheid

totaal 
personeels-

voorzieningen
aanpassingen rechten rechten

2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5
 €  €  €  €  €

Saldo 1 januari 2017 97.620 85.217 22.112 324.955  529.904 

Verhoging voorziening 2017 0 9.074 0 178.273  187.347 
Vrijval voorziening 2017 -9.252 0  9.252-
Uitgaven	2017 -68.568 -5.117 -16.088 -204.861  294.634-

Saldo 31 december 2017 19.800 89.174 6.024 298.367 413.365

Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2017
 €  €  €  €  € 

Korter dan 1 jaar 19.800 0 5.057 231.345 256.202
Na 1 jaar 89.174 967 67.022 157.163

19.800 89.174 6.024 298.367 413.365

2.4.2 de voorziening Formatieaanpassing 
De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door 
de herschikking van de formatie gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot uittreding.

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.

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017
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2.6 Kortlopende schulden

2.6.1 crediteuren 31-12-17 31-12-16
€ €

Te betalen facturen 757.619 604.517

757.619 604.517

2.6.2 schulden aan groepsmaatschappijen 31-12-17 31-12-16
€ €

2.6.2.1 ROC Holding BV 12.660 12.660
2.6.2.2 Saroc RBO BV 187.251 184.450
2.6.2.3 Saroc  BV 10.144 7.194

210.055 204.304

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

2.6.3 Belasting, premies sociale verzekeringen
31-12-17 31-12-16

€ €
2.6.3.1 Loonbelasting 596.610 572.315
2.6.3.2 Af te dragen BTW 12.245 19.587

608.855 591.902

2.6.4 schulden terzake pensioenen 31-12-17 31-12-16
€ €

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 151.630 121.934
151.630 121.934

2.6.5 overige kortlopende schulden 31-12-17 31-12-16
€ €

2.6.5.1 Stichting Steunfonds 31.592 31.592
2.6.5.2 Stagefonds MEAO 14.980 20.180
2.6.5.3 Statiegeld kopieertag 5.764 37.983
2.6.5.4 Salarissen 1.046 8.061
2.6.5.5 Voorschotten personeel 529 0
2.6.5.6 Gilde college 0 167.531
2.6.5.7 Diversen 63.771 16.500

117.682 281.847

2.6.7 overlopende passiva 31-12-17 31-12-16
€ €

2.6.7.1 Vooruitontvangen schoolbijdragen, 
contracten, cursusgelden 828.685 713.401

2.6.7.2 Nuts-Ohrafonds 25.216 0
2.6.7.3 Erasmus internationalisering Cinop 26.678 0
2.6.7.4 Elisabethfonds 2.089 0

2.6.7.5 Voorschotten CO financiering 
Ondernemd Rivierenland 37.758 0

2.6.7.6 Te betalen vakantieuitkeringen, 
verlofdagen 605.834 596.542

2.6.7.7 Te verrekenen doelsubsidies OCW 819.490 671.674
2.6.7.8 Verrekeningen inzake VSV 0 57.700
2.6.7.9 Accountant 24.200 30.000
2.6.7.10 Overige 36.933 36.932

2.406.883 2.106.249

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017
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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. 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.  

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 verplichtingen aangegaan:

Ten behoeve van derden zijn ultimo 2017 voor in totaal 
EUR	10.157	aan	bankgaranties	verstrekt	.

De stichting vormt tezamen met ROC Holding B.V. 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.

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal
€ € € €

Huurverplichtingen 327.104 312.515 0 639.619
IT & Infrastructuur 197.682 403.056 0 600.738
Afval en energie 141.576 155.076 0 296.652

666.362 870.647 0 1.537.009

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017
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overzicht groepsMaatschappijen

Naam: ROC-Holding B.V.
Juridische vorm: BV
Statutaire zetel: Tiel
Code activiteiten: 4 (overig)
Consolidatie: Nee
Verklaring art 2:403 BW Nee
Deelname percentage: 100%
Geplaatst kapitaal in de 
onderneming 20%

Algemeen directeur C.J. Brouwer

€
Omzet 2017 0 

Eigen vermogen 1 januari 2017 109.121 
Resultaat 2017 -320 
Saldo 31 december 2017 108.801 

Toelichting verbonden partijen
In deze jaarrekening is een deelneming opgenomen. Dit 
betreft een deelname in ROC holding B.V. Deze heeft 
twee 100% deelnemingen SAROC B.V. en SAROC RBO B.V. 
Het vermogen van de deelneming bedraagt ultimo 2017 
€109.000 (2016: € 109.000). De activiteiten van de B.V. 
betreft het detacheren van personeel aan ROC Rivor. In de 
jaarrekening van ROC Rivor is dit zichtbaar doordat onder 
de personele lasten een bedrag van €2.610.000 (2016: 
€ 2.131.000) is verantwoord betreffende de doorbelaste 
personele lasten van de gelieerde partijen. 

Voor 2017 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. 

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017
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TOELICHTING ExPLOITATIEREKENING 2017

3 Baten realisatie Begroting realisatie
2017 2017 2016

€ € €
3.1 rijksbijdragen ocW
3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW 12.852.993 12.712.700 13.673.171
3.1.2 Overgangsbekostiging MBO 1.923.905 1.923.900 2.885.858
3.1.3 Subsidies OCW geoormerkt 526.023 561.520 692.455
3.1.4 Subsidies OCW niet-geoormerkt 1.500.430 1.520.000 1.524.137

16.803.351 16.718.120 18.775.621

3.2 overige overheidsbijdragen
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 572.545 480.000 509.401

572.545 480.000 509.401

3.2.2 Specificatie gemeentelijke bijdragen
Gemeentelijke bijdrage 
educatie/ WEB
Gemeente Tiel 530.399 480.000 459.628
Gemeente Maasdriel 12.000
Gemeente Druten (Gemeente 
Nijmegen) 42.146 37.773
totaal 572.545 480.000 509.401

3.3 cursusgelden
3.3.1 (Wettelijke) cursusgelden 445.738 308.350 374.411

realisatie Begroting realisatie
2017 2017 2016

€ € €
3.4 opbrengsten werk i.o.v. derden

3.4.1 Contractonderwijs 880.028 615.000 648.370
3.4.2 Rivordiplomaroute 467.331 700.000 401.487
3.4.3 Nuts-Ohra fonds 120.522 99.500 77.968
3.4.4 Tiel Gemeentelijke bijdrage  

VSV 2017-2020 141.236 128.622 0
3.4.5 Overige projecten 162.676 60.000 88.983
3.4.6 Contracten WI deelnemers 782.716 545.000 417.750

2.554.509 2.148.122 1.634.558

3.5 overige baten

3.5.1 Deelnemersbijdragen 357.951 327.400 331.520
3.5.2 Verhuur gebouwen 3.669 5.000 3.939
3.5.3 Detachering personeel 107.403 43.625 24.804
3.5.4 Kantineverstrekkingen 12.633 12.500 16.190
3.5.5 Opbrengsten, diverse 41.457 30.000 45.126

523.113 418.525 421.579
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TOELICHTING ExPLOITATIEREKENING 2017

4 lasten realisatie Begroting realisatie
2017 2017 2016

€ € €
4.1 personele lasten
4.1.1 Lonen en salarissen 9.114.963 0 8.577.678
4.1.2 Pensioen lasten 1.299.141 0 1.082.509
4.1.3 Sociale lasten 1.191.001 0 1.030.725

11.605.105 10.672.643 10.690.912

4.1.4 Overige personele lasten
4.1.4.1 Uitzendkrachten	 3.627.079 3.641.420 4.079.778

4.1.4.2 Dotatie/vrijval voorzieningen 
personeel -100.451 0 375.882

4.1.4.3 Overige personele lasten 398.470 363.310 289.777
15.530.203 14.677.373 15.436.349

4.1.5.1 Ontvangen WAO uitkeringen, -52.056 -21.000 -111.847
subsidie ID banen 15.478.147 14.656.373 15.324.502

Gedurende het boekjaar 2017 bedroeg het gemiddeld aantal FTE 204,8 (2016 202,57). 
Voor de onderverdeling naar functie wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het 
bestuursverslag.
Er zijn voor ROC Rivor geen personeelsleden werkzaam in het buitenland.
In de post uitzendkrachten zijn doorbelaste personele lasten van de gelieerde partijen 
Saroc B.V. en Saroc/RBO B.V. opgenomen ten bedrage van € 2.609.952  
(2016  €2.130.950).

realisatie Begroting realisatie
2017 2017 2016

€ € €
4.2 afschrijvingen
4.2.1 Afschrijvingen gebouwen 486.093 477.954 493.081

4.2.2 Afschrijvingen inventaris, 
apparatuur 489.914 545.523 422.344

4.2.3 Opbrengst verkoop 
desinvesteringen -4.500 0 0

971.507 1.023.477 915.425

4.3 huisvestingslasten
4.3.1 Huur 442.015 458.329 428.131
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 221.000 206.000 202.000
4.3.3 Energie en water 184.849 194.700 208.080
4.3.4 Schoonmaakkosten 284.222 248.000 255.674
4.3.5 Heffingen 58.946 55.100 58.995
4.3.6 Overige huisvestingskosten 204.367 78.000 145.725

1.395.399 1.240.129 1.298.605



8 4

r o c  r i v o r  B e s t u u r s v e r s l a g  2 0 1 7

realisatie Begroting realisatie
2017 2017 2016

€ € €
4.4 overige instellingslasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten
4.4.1.1 Administratie- en beheerskosten 820.950 692.750 753.657
4.4.1.2 Reis en verblijfkosten 105.961 89.710 103.094

926.911 782.460 856.751

4.4.2 Inventaris en apparatuur
4.4.2.1 Inventaris apparatuur 556.764 545.000 524.188
4.4.2.2 Leermiddelen 559.230 564.000 584.371

1.115.994 1.109.000 1.108.559

realisatie Begroting realisatie
2017 2017 2016

€ € €
4.4.3 Overige
4.4.3.1 Kwaliteit centrale examens 83.544 103.000 88.166
4.4.3.2 Wervingskosten 271.833 245.200 257.834
4.4.3.3 Representatie 22.871 10.000 11.943
4.4.3.4 Kantineverstrekkingen 90.151 77.500 87.396
4.4.3.5 Overige 29.855 15.000 25.784

498.254 450.700 471.123

4.4 Saldo overige instellingslasten 2.541.159 2.342.160 2.436.433

realisatie Begroting realisatie
2017 2017 2016

€ € €
5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten
5.1.1 Rente baten 3.840 10.000 18.311

5.2 Financiële lasten
5.2.1 Rente lasten 0 0 0

Saldo financiële baten en lasten 3.840 10.000 18.311

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

TOELICHTING ExPLOITATIEREKENING 2017
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honoraria van de accountant

De volgende honoraria van PWC Accountants nv zijn ten laste gebracht van de organisatie, een 
en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW

PWC PWC  PWC 
accountants nv accountants nv accountants nv

2017 2017 2017
€ € €

Onderzoek van de jaarrekening 38.158 3.010 41.168
Andere controleopdrachten 14.175 14.175
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0
Controle Educatie 5.445 5.445

57.778 3.010 60.788

PWC PWC  PWC 
accountants nv accountants nv accountants nv

2016 2016 2016
€ € €

Onderzoek van de jaarrekening 31.763 11.155 42.918
Andere controleopdrachten 5.717 0 5.717
Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 3.430 3.430
Controle Educatie 0 3.993 3.993

37.480 18.578 56.058

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de Stichting en de   betrokken 
groepsmaatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisatie PWC accountants NV 
zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) Deze honoraria 
hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2016, ongeacht 
of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

TOELICHTING ExPLOITATIEREKENING 2017
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OVERZICHT GEOORMERKTE DOELSUBSIDIES OCW 2017

g1-a  verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Datum Bedrag Ontvangen Totale kosten De prestatie is ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikkingKenmerk toewijzing t/m verslagjaar 31-12-2016

€ € €
Zij-instromers 2016
769737-1 15-04-16 20.000 20.000 20.000 afgerond
Zij-instromers 2014
638887/646520  mei/sept 2014 60.000 60.000 48.910 niet afgerond
Zij-instromers 2017
838864-1 14-04-17 20.000 20.000 2.222 niet afgerond
Lerarenbeurs
775474-1 20-09-16 39.075 39.075 39.075 afgerond
Lerarenbeurs
854143-3 20-09-17 33.846 33.846 14.102 niet afgerond

totaal 172.921 172.921 124.309  

g2  verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

g2-a Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving Datum Bedrag Ontvangen Totale kosten Te verrekenen
Kenmerk  toewijzing t/m verslagjaar 31-12-17 31-12-17

€ € € €
Maatschappelijk werk
804600-1 20-01-17 80.309 80.309 80.309 0 
totaal 80.309 80.309 80.309 0  
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OVERZICHT GEOORMERKTE DOELSUBSIDIES OCW 2017

g2-B  doorlopend tot een volgend verslagjaar
Omschrijving Datum Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Totale Saldo nog te
Kenmerk, datum  toewijzing 01-01-17 t/m in kosten besteden

verslagjaar verslagjaar 31-12-17 31-12-17
€ € € € € €

VSV Regionaal programma
OND/ODB-2016/17728U 14-11-16 661.510 165.378 330.755 127.885 127.885 202.870

Tech Express
MBO RIF16002 23-05-16 915.485 261.722 503.517 233.845 292.543 210.974

Ondernemend Rivierenland 
MBO RIF17034 13-10-17 781.669 0 195.417 38.382 38.382 157.035

totaal 2.358.664  427.100 1.029.689 400.112 458.810 570.879
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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 2017 voor Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor is klasse D (141.000,-). 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, 141.000,-), berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

1a. vermelding leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking 2017
Naam Voorzitters 

clausule van 
toepassing

Gewezen 
top-

functionaris

Ingang 
dienst-

verband
2017

Einde 
dienst-

verband
2017

Omvang 
dienst-

verband in 
FTE

Bezoldigings 
maximum

 Beloning  Belastbare 
onkosten-

vergoeding 

Voorziening 
beloning op 

termijn 

Uitkering	
beeindiging 

dienst-
verband

Totaal 
bezoldiging

Motivering 
overschrijding 

norm en andere 
toelichtingen

Dhr. C.J. Brouwer, Lid, 
voorzitter college van 
bestuur ja nee 01-01-17 31-12-17 0,8 112.800 106.933 0 14.026 0 120.959

Overgangs-
regeling

106.933 120.959

vermelding leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking 2016
Naam Voorzitters 

clausule van 
toepassing

Gewezen 
top-

functionaris

Ingang 
dienst-

verband
2016

Einde 
dienst-

verband
2016

Omvang 
dienst-

verband in 
FTE

Bezoldigings 
maximum

 Beloning  Belastbare 
onkosten-

vergoeding 

Voorziening 
beloning op 

termijn 

Uitkering	
beeindiging 

dienst-
verband

Totaal 
bezoldiging

Motivering 
overschrijding 

norm en andere 
toelichtingen

Dhr. C.J. Brouwer, Lid, 
voorzitter college van 
bestuur ja nee 01-01-16 31-12-16 0,8 112.000 106.933 0 12.122 0 119.055

Overgangs-
regeling

106.933 12.122 119.055

1b. vermelding leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 2017
Nvt

gegevens 2016
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor is klasse D (140.000,-). 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, 140.000,-), berekend naar rato 
van de duur van het dienstverband.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

vermelding leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 2016
Nvt
1c. vermelding toezichthoudende topfunctionarissen 2017
Naam Voorzitters 

clausule van 
toepassing

Gewezen 
top-

functionaris

Ingang 
dienst-

verband
2017

Einde 
dienst-

verband
2017

Omvang 
dienst-

verband in 
FTE

Bezol-
digings 

maximum

 Beloning  Belastbare 
onkosten-

vergoeding 

Voorziening 
beloning op 

termijn 

Uitkering	
beeindiging 

dienst-
verband

Totaal 
bezoldiging

Motivering 
overschrijding 

norm en andere 
toelichtingen

Mevr. N.C. Streep,  
Voorzitter Raad van Toezicht ja nee 01-01-17 31-12-17 21.150 9.000 0 0 0 9.000
Dhr. W.A.B. Muilenburg,  
Lid Raad van Toezicht lid nee 01-01-17 30-09-17 14.100 4.875 69 0 0 4.944
Dhr. G.G.H. Coumans,  
Lid Raad van Toezicht lid nee 01-01-17 31-12-17 14.100 6.500 0 0 0 6.500
De heer H.A. Grimmius,  
Lid Raad van Toezicht lid nee 01-01-17 31-12-17 14.100 6.500 0 0 0 6.500
Dhr. A.S.M. Deutekom,  
Lid Raad van Toezicht lid nee 01-01-17 31-12-17 14.100 6.500 0 0 0 6.500
Mevr. H.A. Groenendaal,  
Lid Raad van Toezicht lid nee 02-11-17 31-12-17 14.100 1.085 0 0 0 1.085

34.460 69 0 0 34.529 
vermelding toezichthoudende topfunctionarissen 2016
Mevr. N.C. Streep, 
Voorzitter Raad van Toezicht ja nee 01-01-16 31-12-16 21.000 9.000 0 0 0 9.000
Dhr. W.A.B. Muilenburg,  
Lid Raad van Toezicht lid nee 01-01-16 31-12-16 14.000 6.500 0 0 0 6.500
Dhr. G.G.H. Coumans,  
Lid Raad van Toezicht lid nee 01-01-16 31-12-16 14.000 6.500 0 0 0 6.500
De heer H.A. Grimmius,  
Lid Raad van Toezicht lid nee 01-01-16 31-12-16 14.000 6.500 0 0 0 6.500
Dhr. A.S.M. Deutekom,  
Lid Raad van Toezicht lid nee 01-01-16 31-12-16 14.000 6.500 0 0 0 6.500

35.000 0 0 0 35.000 
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4.3 controleverklaring van de onafhankelijke accountant
  aan: de leden van het college van Bestuur en de raad van toezicht van roc rivor

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG 
OPGENOMEN JAARREKENING 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 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 
2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming 
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

•	 zijn	de	in	deze	jaarrekening	verantwoorde	baten	en	
lasten alsmede de balansmutaties over 2017 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 2017.

De jaarrekening bestaat uit:
•	 de	balans	per	31	december	2017;
•	 de	staat	van	baten	en	lasten	over	2017;	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 2017. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ROC 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.
 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG 
OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
•	 het	bestuursverslag	(hoofdstuk	1	tot	en	met	3);
•	 het	financieel	verslag	(hoofdstuk	4).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
•	 met	de	jaarrekening	verenigbaar	is	en	geen	materiële	

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

jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2 
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2017 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 2017 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 verslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW 
wet- en regelgeving.
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

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

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college 
van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat 
is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het 
college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van 
bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling 
te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het college van bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling.

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

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

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

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

Eindhoven, 7 juni 2018 PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. T.A.G. van Boxtel RA

753PFUFVFJ62-548845388-39
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4.3a Bijlage bij de controleverklaring over de jaarrekening 2017

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming 
met de Nederlandse controlestandaarden en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit:

•	 het	identificeren	en	inschatten	van	de	risico’s	dat	de	
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig 
tot stand komen van baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen 
en uitvoeren van 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 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.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de 
relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad 
van toezicht over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden 
en over de daarmee verband houdende maatregelen om 
onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Stichting ROC Rivor - 753PFUFVFJ62-548845388-39
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Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar 
verrekend met het eigen vermogen.

€ €
Het positieve resultaat van het verslagjaar 516.564
ad is als volgt verwerkt:

t.g.v. van de algemene reserve (publiek) 656.462  
Bestemmingsreserve (privaat)
Rente aandeel privaat 0,0% 0
Negatief resultaat Rivordiplomaroute -139.898
t.l.v. de bestemmingsreserve (privaat) -139.898
Totaal 516.564   

 

geBeurtenissen na BalansdatuM
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed 
op het resultaat en het vermogen.

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING
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Bijlage 1: oPleiDingsaanBoD 2017
	 Niveau	 Leerweg
entreeoPleiDingen
Assistent logistiek 1 BOL/BBL
Assistent dienstverlening en zorg 1 BOL/BBL
Assistent bouwen, wonen en onderhoud 1 BOL/BBL
Assistent verkoop/retail 1 BOL/BBL
Assistent mobiliteitsbranche 1 BOL/BBL
Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 1 BOL/BBL
Assistent installatie- en constructietechniek 1 BOL/BBL

onDerneMerschaP en Dienstverlening
Snelle opleidingstrajecten
Fast-track 4 BOL

Economie en administratie
Administratief
Medewerker (financiële) administratie 2 BOL
Financieel administratief medewerker 3 BOL
Bedrijfsadministrateur 4 BOL
Junior assistent accountant 4 BOL/BBL
Secretarieel
Medewerker secretariaat en receptie 2 BOL
Secretaresse 3 BOL
Managementassistent/directiesecretaresse 4 BOL
Commercieel
Commercieel medewerker 3 BOL
Medewerker marketing en communicatie 4 BOL
Medewerker evenementenorganisatie 4 BOL
(Junior) accountmanager 4 BOL/BBL

Handel en ondernemerschap  
Verkoper 2 BOL/BBL
Verkoopspecialist 3 BOL/BBL
Retailmanager 4 BOL/BBL
Ondernemer retail 4 BOL/BBL

Transport, scheepvaart en logistiek
Logistiek medewerker 2 BOL/BBL
Chauffeur goederenvervoer 2 BBL
Logistiek teamleider 3 BBL
Planner wegtransport 3 BBL
Logistiek supervisor 4 BBL
Vestigingsmanager groothandel 4 BOL
Manager transport en logistiek 4 BOL

	 Niveau	 Leerweg
Veiligheid en sport
Beveiliger 2 BBL

Toerisme en recreatie  
Medewerker recreatie en sport 2 BOL
Gastheer/gastvrouw 2 BOL
Medewerker leisure & hospitality 3 BOL
Leidinggevende leisure & hospitality 4 BOL

Media en vormgeving
Mediavormgever 4 BOL

Informatie- en communicatietechnologie 
Medewerker ICT 2 BOL
Medewerker beheer ICT 3 BOL
ICT-beheerder 4 BOL 
Applicatie ontwikkelaar 4 BOL
 
zorg en welzijn 
Zorg en Welzijn
Helpende zorg en welzijn 2 BOL/BBL
Medewerker facilitaire dienstverlening 2 BOL
Basiskok 2 BOL

Zorg
Gecombineerde opleiding Verzorgende-IG 
en Maatschappelijke Zorg 3 BOL/BBL
Mbo-Verpleegkundige 4 BOL/BBL

Maatschappelijke zorg
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 BOL, BBL
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 BOL, BBL

Welzijn
Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 BOL/BBL
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 BOL/BBL
Onderwijsassistent 4 BOL/BBL

	 Niveau	 Leerweg
aMBacht en technologie
Bouw en infra
Timmerman * 2 BOL/BBL
Metselaar * 2 BOL/BBL
Tegelzetter * 2 BOL/BBL
Allround timmerman * 3 BBL
Allround metselaar * 3 BBL
Uitvoerder	 4	 BBL
Middenkaderfunctionaris	bouw		 4	 DUAAL
* Ook duaal te volgen (BOL + BBL)

Afbouw, hout en onderhoud
Schilder 2 BOL/BBL
Glaszetter 2 BBL
Medewerker industriële lakverwerking 2 BBL
Gezel schilder 3 BOL/BBL
Gezel glaszetter 3 BBL
Vakkracht industriële lakverwerking 3 BBL

Techniek en procesindustrie
Metaalbewerken
Constructiewerker 2 BBL
Basislasser 2 BBL
Allround lasser 3 BBL
Allround constructiewerker 3 BBL
Allround plaatwerker 3 BBL
Mechatronica
Monteur mechatronica 2 BBL
Eerste monteur mechatronica 3 BBL
Eerste monteur elektrotechnische systemen  3 BBL
Technicus Mechatronica systemen niveau 4 4 BBL
Werktuigkundige installaties 
Monteur werktuigbouwkundige installaties 2 BBL
Eerste monteur woning 3 BBL
Eerste monteur utiliteit 3 BBL 
Service en onderhoudstechniek  
Monteur service en onderhoud 
    installaties en systemen 2 BBL
Eerste monteur service en onderhoud 
    werktuigkundige installaties 3 BBL 
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	 Niveau	 Leerweg
Elektrotechnische installaties 
Monteur elektrotechnische installaties 2 BBL
Eerste monteur elektrotechnische installaties 
woning en utiliteit 3 BBL
Eerste monteur elektrotechnische 
industriële installaties en systemen 3 BBL 

Mobiliteit en voertuigen
Autotechnicus 2 BOL/BBL
Bedrijfsautotechnicus 3 BOL/BBL
Eerste autotechnicus 3 BOL/BBL
Technisch specialist personenauto’s 4 BBL

cursussen
financieel/aDMinistratief (associatie)

•	 Praktijkdiploma	Boekhouden	(PDB)

techniek

Algemeen

•	 Glas-in-lood	niveau	1,	2	en	3
•	 Hout-	en	marmerimitatie	niveau	1,	2	en	3
•	 Lakverwerking	niveau	1	en	2

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	

Technoligist) IWT/MLT
•	 Lasspecialist	(IWS)
•	 Meesterlasser	(IWP)

vavo 
Mavo, havo en vwo

•	 Versnelde	eenjarige	dagopleiding	voor	het	diploma	
mavo en havo.

•	 Certificaten	vwo	voor	Nederlands,	Engels	en	 
Wiskunde B.

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

startacademie - 
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
•	 Duale	trajecten
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Bijlage 2: leDen raaD van toezicht, college van Bestuur,  
onDerneMingsraaD en stuDentenraaD (Per 31-12-2017)

COLLEGE VAN BESTUUR 

de heer dr. ing. c.j. Brouwer
Hoofdfunctie:
•	 Voorzitter	College	van	Bestuur	ROC	Rivor
Nevenfuncties:
•	 Voorzitter	Gelderse	MBO’s
•	 Voorzitter	TechExpress
•	 Lid	Raad	van	Toezicht	Centrum	voor	Jonge	

Ondernemers (CVJO)
•	 Lid	Economic	Board	Rivierenland
•	 Lid	Stuurgroepen	Bedrijfsvoering	en	Facilitair	MBO	Raad
•	 Eigenaar	en	managing	director	C.J.	Brouwer	

Consultancy

RAAD VAN TOEZICHT

Mevrouw dr. mr. n.c. streep
Hoofdfuncties:
•	 Executive	manager	Law	Firm	School
•	 Adviseur	NautaDutilh	Advocaten	en	Notarissen
•	 Raadsheer-plaatsvervanger	Gerechtshof	Arnhem-

Leeuwarden
Nevenfuncties:
•	 Voorzitter	Raad	van	Toezicht	ROC	Rivor
•	 Lid	adviesraad	Instituut	voor	Bouwrecht	IBR
•	 Lid	juridisch	expertteam	Scouting	Nederland
•	 Lid	bestuur	rechts-	en	bestuurskundige	afdeling	

Thijmgenootschap
•	 Lid	Raad	van	Toezicht	Stichting	Diaconaal	Centrum	Tiel	
•	 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	ROC	Rivor	te	Tiel
•	 Lid	Raad	van	Toezicht	SZR	te	Tiel
•	 Lid	College	van	Regenten	(penningmeester)	

Burgerweeshuis te Tiel
•	 Voorzitter	NCC/NVC	RIVM,	externe	commissie	ter	

bewaking vaccinatiebeleid t.b.v. WHO

de heer h.a. grimmius
Hoofdfunctie:
•	 Voorzitter	College	van	Bestuur	SgOMB	(Scholengroep	

Over en Midden Betuwe)  
Nevenfuncties:
•	 Lid	Raad	van	Toezicht	ROC	Rivor
•	 Vicevoorzitter	Raad	van	Toezicht	SKPCPO	Delta	Arnhem	
•	 Voorzitter	bestuur	Platform	VMBO	D&P	(Dienstverlening	

en Producten)
•	 Voorzitter	bestuur	toneelgroep	Fien,	Nijmegen

de heer a.s.M. deutekom MBa
Hoofdfunctie:
•	 Directeur/bestuurder	Woningstichting	GoedeStede
Nevenfuncties:
•	 Lid	Raad	van	Toezicht	ROC	Rivor
•	 Lid	Raad	van	Toezicht	Samen	Veilig	Flevoland,	voorheen	

Bureau Jeugdzorg Flevoland 
•	 Penningmeester	Stichting	Han	Lammers	Leerstoel	
•	 Lid	van	het	Higher	Education	Development	Board	

Windesheim Flevoland 

Mevrouw drs. ing. h.a. groenendaal  
(per 1-11-2017)
Hoofdfunctie:
•	 Directeur/eigenaar	Metaglas	B.V.	
Nevenfuncties:
•	 Lid	Raad	van	Toezicht	ROC	Rivor	
•	 Vicevoorzitter	Raad	van	Commissarissen	Rabobank	

West-Betuwe
•	 Voorzitter	Bouwsocieteit	Rivierenland
•	 Lid	Landelijk	bestuur	ONL
•	 Lid	Raad	van	Advies	Sisterhood	in	Business

de heer ir. W.a.B. Muilenburg (tot 1-10-2017)
Hoofdfunctie:
•	 Voorzitter	van	de	Raad	van	Bestuur	van	De	Driestroom
Nevenfuncties:
•	 Lid	Raad	van	Toezicht	ROC	Rivor	te	Tiel
•	 Lid	Bestuur	Gezondheidscentrum	Hazenkamp	Nijmegen
•	 Lid	Raad	van	Advies	TSA	Nederland	te	Goes
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DE RAAD VAN TOEZICHT KENT DE VOLGENDE 
COMMISSIES:

•	 Auditcommissie:	de	heer	A.S.M.	Deutekom	MBA	en	de	
heer mr. drs. G.G.H. Coumans (voorzitter)

•	 Remuneratiecommissie:	mevrouw	dr.	mr.	N.C.	Streep	 
en de heer H.A. Grimmius (voorzitter)

•	 Commissie	Onderwijs	en	Kwaliteit:	 
mevrouw drs. ing. H.A. Groenendaal en  
de heer H.A. Grimmius (voorzitter)

ONDERNEMINGSRAAD

•	Mevrouw	drs.	M.L.J.	Keusters,	voorzitter
•	De	heer	mr.	B.	van	Woudenbergh,	secretaris
•	Mevrouw	M.	Corsten
•	Mevrouw	drs.	J.	van	Hulzen
•	Mevrouw	Y.B.	Jägers
•	Mevrouw	Z.	Loukili
•	De	heer	J.A.M.	de	Lang

STUDENTENRAAD

rooster van aftreden leden raad van toezicht

 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

Aanvang benoeming 1-2-2014 1-1-2015 1-1-2015 1-1-2015 1-11-2017

2015

2016
2017
2018 O (BV)
2019 O O O
2020
2021 O

O Einde eerste termijn, herbenoeming 
BV Bindende voordracht OR
E Einde laatste termijn

studentenraad van 1 augustus tot 31 december 2017

 
Naam Opleiding Benoeming 

per
Functie

Timon van Beek mbo-
Verpleegkundige 1-9-2016

Voorzitter 
(tot 24-10-
2017

Delano Mevis VAVO - havo 1-9-2016 Vice 
voorzitter

Jorian van Wissen VAVO - havo 1-4-2017
Voorzitter 
(vanaf 24-10-
2017)

Kendra Nagtegaal Pedagogisch Werk  
Onderwijsassistent 1-9-2017 Lid

Tanja Thiess O&D Commercieel 1-10-2017 Lid

Robbin van Leeuwen Pedagogisch Werk 
Onderwijsassistent 1-10-2017 Lid

studentenraad van 1 januari tot 31 juli 2017

 
Naam Opleiding Functie

Timon van Beek mbo-Verpleegkundige voorzitter

Liza van der Hoek Directiesecretaresse/ 
Mannagementassistent Secretaris

Delano Mevis VAVO - havo Vice-voorzitter

Jorian van Wissen VAVO - havo Per 1-4-2017
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Bijlage 3: aDres- en locatiegegevens roc rivor

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

LOCATIES

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

Zaltbommel
•	 Oude	Bosscheweg	2
 5301 LA Zaltbommel
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lijst van afkortingen 2017
A&T Ambacht en Technologie
AVG Algemene Verordening 

Gegevensbescherming
avo Algemeen vormend onderwijs   
BBL Beroepsbegeleidende Leerweg    
BOL Beroepsopleidende Leerweg    
BPV Beroepspraktijkvorming     
BVE Beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie   
cao Collectieve arbeidsovereenkomst    
cvb College van Bestuur
havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbo Hoger beroeps onderwijs   
JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs   
LB Loopbaanbegeleiding     
LC Loopbaancentrum     
LPA Leerplichtambtenaar     
M&C Stafdienst Marketing en Communicatie
mbo Middelbaar beroepsonderwijs    
MJOP Meerjarenonderhoudsplan     
mkb Midden- en kleinbedrijf 
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
OOK Onderwijsovereenkomst     
OOP Onderwijs ondersteunend personeel   
OP Onderwijzend personeel    
OR Ondernemingsraad     
PDB Pedagogisch didactische bekwaamheid   
PDG Pedagogisch didactisch getuigschrift   
PPS Publiek-private samenwerking    
PSO-Doeweek Praktische Sector Oriëntatie-Doeweek   
RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie  

RIF Regionaal Investeringsfonds mbo 
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 

Voortijdig Schoolverlaten
RvT Raad van Toezicht
RW-POA Platform Onderwijs Arbeidsmarkt
SLB’er Studieloopbaanbegeleider     
SMW Schoolmaatschappelijk Werk    
SR Studentenraad     
STMR Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk 

Werk
TL Theoretische leerweg    
UWV	 Uitvoeringsinstituut	

Werknemersverzekeringen 
VAVO Voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs
vmbo Voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs
VSV Voortijdige Schoolverlaters
VTIO Vereniging van Toezichthouders in 

Onderwijsinstellingen
WEB Wet Educatie en Beroep
WEV Wet evenredige vertegenwoordiging van 

Vrouwen in het management
WNT Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector

WOR Wet op de Ondernemingsraden
Z&W Zorg en Welzijn
ZAT Zorgadviesteam     
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Dit is een uitgave van
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel
www.rocrivor.nl
Productie: afdeling Marketing & Communicatie
Tekst: VB teksten / ROC Rivor
Vormgeving: Marc Heymans 
Fotografie: Marc Heymans, Jane Duursma
Druk: ADC

© 2018 ROC Rivor

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 
De uitgever heeft de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid 
kan informatie zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele 
aansprakelijkheid.


