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In dit verslag leest u meer over het Deltion College in 2014,  

over onze missie, visie en ambities. 

Het tweede hoofdstuk beschrijft de strategische beleidsprogramma’s, 

de kwaliteitsborging, de studententevredenheid en het personeelsbeleid.

Hoofdstuk 3, 4 en 5 zijn de verslagen van de toezichthouders, resp.  

de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de financiële resultaten over 2014. Tot slot in 

hoofdstuk 7 de Jaarrekening.In de bijlage treft u onder andere een 

afkortingenlijst aan. 

Voor meer informatie over onze onderwijsprestaties: 

www.mbotransparant.nl
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2014 stond in het teken ‘van merkbare naar meetbare’ kwaliteit.  

Het bezoek van het Kwaliteitsnetwerk mbo en de Inspectie met hun 

reguliere onderzoek naar de Staat van de Instelling hebben een  

waardevolle bijdrage geleverd in de constatering wat er al goed gaat 

en waar we nog verbeteringen kunnen realiseren. Teams en leiding

gevenden werken voortvarend aan de verbeteracties. In 2015 zal het 

programmaplan ‘Van voldoende naar goed’ de nodige impulsen 

kunnen geven aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en de 

examinering. Deltion wil groots zijn in kwaliteit. De kans om dit te  

realiseren ligt binnen bereik. We willen ‘van merkbare en meetbare 

naar werkbare’ kwaliteit.

Voor u ligt het Geïntegreerd Jaarverslag van het Deltion College, dat 

conform de werkelijkheid is opgesteld. Voor vragen of opmerkingen: 

bestuurssecretariaat@deltion.nl

College van Bestuur

W. Beun (voorzitter)

Drs. M.T. Otto (lid) 
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1.1 Wie zijn we en wat doen we?

01 Wij zijn een regionaal opleidingscentrum (ROC) dat actief is in bijna  

alle werkvelden van het mboonderwijs. Daarnaast vervullen wij voor 

een groeiend aantal bedrijven in de regio de rol van kennispartner.  

Dat doen we sinds 2011 vanuit Deltion Business.

Bij het Deltion College volgen rond de 13.700 studenten één van de 

aangeboden 196 beroepsopleidingen in de vorm van een BOL,  

BBL of deeltijdtraject. Aan het sprintlyceum volgen 733 studenten  

een versnelde vwo, havo of vmbo opleiding. Ruim 1.700 cursisten 

nemen deel aan andere onderwijsactiviteiten zoals een EVCtraject  

of contractonderwijs. Er werken rond de 1.168 mensen als leraar,  

instructeur of in onderwijs ondersteunende functies. 

Het Deltion College biedt ruim 225 verschillende mboopleidingen, 

cursussen en trainingen aan. Ingeschreven studenten en cursisten  

in 2014: 

 Beroepsopleidingen 13.680 

 Sprintlyceum 733

 Bedrijfstrainingen en cursussen 1.737

De missie van het Deltion College is om met haar uitstekende en 

betrouwbare leeromgeving sterk en positief bij te dragen aan de  

toekomst van studenten, medewerkers en het bedrijfsleven.

Onze ambitie is om hét opleidingscentrum te zijn waar werkgevers 

graag hun toekomstige werknemers vandaan halen en hun zittende 

werknemers bij of omscholen. Dat leidt ertoe dat studenten graag  

bij ons komen studeren, professionals graag bij ons willen werken en 

regionale belanghebbenden met ons willen samenwerken.

Onze strategie kent vijf strategische lijnen die de richting bepalen 

voor ons dagelijks handelen:

1. Groots in kwaliteit

2. De student staat centraal

3.  Studenten en leraren worden herkend aan meesterlijk 

vakmanschap 

4.  Onze deuren staan wijd open; onze blik is gericht naar buiten  

en iedereen is welkom

5.  Wij zijn een uitstekende plek om te werken, waar mensen  

zich ontwikkelen

Visie op onderwijs

Ons onderwijs kenmerkt zich door zes heldere principes die overal in 

terug te vinden zijn. De principes zijn op hun beurt de basis voor het  

Deltion onderwijsmodel waarin het gemeenschappelijk kader zichtbaar 

wordt en waarin elke sector en opleiding zijn eigenheid kan kleuren. 

De onderwijsprincipes luiden als volgt: 

1. Wij kennen elkaar 

2. Jouw ontwikkeling staat centraal 

3. Samen leren en ontdekken 

4. Jouw en ons vakmanschap staan centraal 

5. Binnen en buiten leiden op 

6. Eerlijk in wat je te bieden hebt

Visie op examinering

Wij leiden onze studenten op tot beginnende beroepsoefenaars  

die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Hun diploma moet daarom  

van onbetwiste waarde zijn. 

Dit betekent voor ons:

 Onafhankelijke manier van examineren.

 Examineren in en met de regio.

 Met bevlogen en professionele deskundigen.

   Examinering volgens Plan, Do, Check, Act  

(incl. monitoren van de examenkwaliteit).

 Iedere opleiding heeft zijn eigen examenplan.

 Kaders en procedures: handboek examinering.

  Centrale en gemeenschappelijke examinering van de generieke vakken.

  Beroepsgerichte examens: aansluiting bij kerntaken en  

werkprocessen van het kwalificatiedossier.

  Kaders en proces examinering inzichtelijk voor studenten  

en andere betrokkenen.

1.3 Juridische structuur

Het Deltion College kent 4 juridische entiteiten, te weten: 

1. Stichting Deltion College

2.  Stichting Deltion Business  

Via de stichting Deltion Business werden in 2014 en voorliggende 

jaren onderwijs aange boden aan de zakelijke markt. De kosten en 

baten rondom deze zogenaamde contractactiviteiten verlopen via 

de stichting. Daarmee borgt het Deltion College dat private con

tractactiviteiten niet met publiek geld worden vermengd.

3.  Stichting Deltion Beheer  

Deze stichting exploiteert de parkeergarages en de sport 

accommo daties. De stichting heeft een apart bestuur.

4.  Deltion People BV 

In 2013 is deze BV opgericht om flexibel personeel in onder te brengen. 

In deze BV vinden op dit moment geen activiteiten plaats.

Strategiehuis Deltion College

Groots in kwaliteit

Talentontwikkeling & vakmanschap loont!

Student centraal
Onze studenten waarderen hun 
studieloopbaan als kansrijk in de 
samenleving.

Vakmanschap
Onze stakeholders ervaren en waarderen 
ons als een hoogwaardige partner in hun 
netwerken.

Gemeenschap
Onze stakeholders ervaren een warm 
welkom, echte interesse en oprechte 
support.

Deuren wijd open
Onze stakeholders waarderen ons als 
een betrouwbare partner.

Omgeving
Wat betekent dit extern voor studenten, 
ouders, bedrijven, werkgevers, onderwijs 
instellingen en politiek?

Student centraal
Wij zien in iedereen een talent dat kan 
leren en zich verder kan ontwikkelen. 

Vakmanschap
Wij zijn vakbekwaam en professioneel  
en zetten onze talenten en middelen 
effectief en efficiënt in om onszelf en 
anderen te ontwikkelen.

Gemeenschap
Wij werken hier graag vanwege onze 
missie, organisatiewaarden en cultuur.

Deuren wijd open
Wij dragen onze Deltioncultuur actief uit.

Mensen
Wat betekent dit intern voor de mede
werkers, de cultuur en het personeels
bestand?

Student centraal
Wij organiseren persoonlijke leerroutes.

Vakmanschap
Wij zijn ingericht op het (h)erkennen, 
ontwikkelen en benutten van talent. 
Wij hebben ‘ons huis’ op orde.

Gemeenschap
Wij zorgen voor een uitdagende 
leeromgeving en een aantrekkelijke 
ontmoetingsplek.

Deuren wijd open
Onze organisatie is ingericht op het 
binnen afgesproken kaders en middelen 
optimaal faciliteren van mogelijkheden 
voor onze strategische partners.

Organisatie
Wat betekent dit voor processen, 
organisatieinrichting en financiën?

1.2 Missie, ambitie en strategie
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1.4 Organisatiestructuur

Sinds 2003 vormt het College van Bestuur (CvB) het bevoegd gezag. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de gang van zaken  

in en rondom de organisatie en op beslissingen van het CvB. Het Deltion College wordt bestuurd door een tweehoofdig College 

van Bestuur.

Raad van Toezicht

SRORCollege van Bestuur

Bestuursbureau

Bureau O&K

Human Resource
Development

Studenten

Studentenzaken

Deltionbusiness

Marketing &
Communicatie

Facilitair Bedrijf,
Huisvesting & ICT

Financiën & Control

Sector Techniek &
Vormgeving

Sector Economie & 
Dienstverlening

Sector
Gezondheidszorg,

Welzijn & Sport

VAVO en 
Educatie

Organogram 2014

Hoofdstructuur

In 2008 en 2009 heeft het Deltion College de hoofdstructuur van de 

organisatie gewijzigd om beter in te kunnen spelen op de wensen van 

studenten, leraren en managers. Binnen deze gewijzigde structuur 

hebben teams een grotere verantwoordelijkheid gekregen en zijn er 

minder managementlagen.

Het Deltion College bestaat uit drie onderwijssectoren: Techniek  

& Vormgeving, Gezondheidszorg, Welzijn & Sport en Economie & 

Dienstverlening. De sectoren staan onder verantwoordelijkheid van 

drie sectordirecteuren die elk worden bijgestaan door een adjunct 

directeur (bij Techniek & Vormgeving zijn dit momenteel twee 

adjunctdirecteuren).

Stafstructuur

De ondersteunende diensten zijn als volgt gestructureerd: Financiën  

& Control, Marketing & Communicatie, Human Resource Development 

en Facilitair Bedrijf, Huisvesting & ICT. Het Bestuursbureau valt onder 

aansturing van het College van Bestuur. De commerciële diensten en 

activiteiten zijn ondergebracht in de Stichting Deltion Business en 

worden aangestuurd door de directeur Marketing & Communicatie.  

De stichting biedt cursussen en trainingen op commerciële basis aan. 

De kosten en baten rondom deze zogenoemde contractactiviteiten 

verlopen via de stichting. Daarmee borgt het Deltion College dat  

private contractactiviteiten niet met publiek geld worden vermengd. 

Bureau O&K valt rechtstreeks onder het College van Bestuur.
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2.1  Strategische 

beleidsprogramma’s

Herontwerp 2016

De sectoren zijn aan het begin van het schooljaar 20142015 gestart 

met de vertaling van de onderwijsvisie naar domeinen en opleidingen. 

In het kader van het herontwerp 2016, waarbij de nieuwe kwalificatie

dossiers aanpassing vragen van de huidige curricula, is de curriculum

tool ontwikkeld.

In het kader van herontwerp onderwijsprogramma (HOP), dat 

gebaseerd is op de invoering van een nieuwe kwalificatiestructuur  

per 1 augustus 2016, heeft Deltion gekozen voor een gezamenlijke 

systematische aanpak van de curriculumontwikkeling. Vooral de 

onderwijsteams zijn aan zet met de ontwikkeling van nieuwe curricula. 

Om teams daarbij te ondersteunen hebben onderwijsadviseurs van 

Deltion een tool ontwikkeld. Deze tool beslaat vijf fasen: Visie & 

Kaders, Verkenning, Ontwerpprincipes, Grof ontwerp en het Fijn 

ontwerp. De tool kent vraagkaarten en tipkaarten waarmee het 

gesprek in de teams en tussen teams worden gefaciliteerd. Daarnaast 

zijn door de interne opleider (Deltion Academie) inspiratiesessies geor

ganiseerd waardoor teams en ontwikkelaars kennis en vaardigheden 

konden opdoen voor het ontwerpen van een goed curriculum. 

De eerste fase ‘Visie & Kaders’ is door alle drie de onderwijssectoren 

op 15 november 2014 afgerond. 

Taal en rekenen

Hoewel al enige jaren gewerkt is aan de centrale examens taal en rekenen 

gingen de examens dit schooljaar pas echt van start. Met ingang van 

het schooljaar 20142015 is het examen Nederlands 3F een regulier 

examen dat meetelt in de slaag/zakregeling. Tot 30 september 2014 

mocht gediplomeerd worden zonder Nederlands mee te laten wegen 

in de zak/slaagregeling. In 2014 heeft het overgrote deel van onze  

studenten deelgenomen aan de pilot examens Nederlands en rekenen. 

Examencommissie Flankerende examens 

Naast de sectorale Examencommissie is er verder vormgegeven aan 

een Examencommissie Flankerende examens. Deze commissie kan 

op termijn ook de examens voor ondernemerschap of andere mbo

brede examenonderdelen voor haar rekening nemen. De Examen

commissie Flankerende examens bestaat uit leden van de sectorale 

Examencommissies aangevuld met leraren en inhoudsdeskundigen 

en valt onder verantwoordelijkheid van de sectorale Examen

commissies. De Examencommissie Flankerende examens komt  

ten minste zes keer per schooljaar bijeen.

Ook de Examencommissie Flankerende examens kent een examen

bureau. Logistieke en administratieve taken rondom het examinerings

proces worden zoveel mogelijk bij het examenbureau ondergebracht. 

De procesbeschrijvingen rondom examinering zijn vastgelegd in een 

handboek.

Aanval op de uitval 

Ook in 2014 is weer onverminderd ingezet op het terugdringen van 

voortijdig schooluitval (VSV). Gedurende het jaar werden de definitieve 

VSVcijfers van het schooljaar 20122013 bekend. Daaruit bleek dat 

het aantal voortijdige schoolverlaters uitkwam op 5,1% (landelijk 

gemiddelde 5,7%) en daarmee met 1,1% was gedaald ten opzichte  

van een jaar eerder (was 6,2%). 

Inmiddels zijn ook de voorlopige cijfers van het schooljaar 20132014 

bekend (peildatum 1 oktober 2014). Uit die cijfers komt naar voren  

dat de door Deltion ingezette maatregelen hebben gezorgd voor  

een verdere voorzichtige daling van het aantal VSV’ers naar 4,7%.  

In absolute zin is er ook een daling te zien. De definitieve cijfers van 

20122013 vermelden 527 voortijdige schoolverlaters op 10.412  

studenten; de voorlopige cijfers van 20132014 spreken van 498 

voortijdige schoolverlaters op 10.578 studenten. Alleen studenten die 

jonger dan 23 zijn en nog geen startkwalificatie hebben kunnen VSVer 

zijn. Studenten die niet aan deze criteria voldoen worden niet mee

genomen in de berekening. In het najaar van 2015 worden de definitieve 

cijfers over 20132014 gepresenteerd. Landelijk bedroeg het VSVcijfer 

in 20122013 voor het middelbaar beroeps onderwijs 5,7%. Op basis 

van de voorlopige cijfers van 20132014 is het landelijk aantal voortijdige 

schoolverlaters in het mbo 5,2%. De daling van het aantal voortijdige 

schoolverlaters op basis van de voorlopige cijfers is een gevolg van de 

gezamenlijke inspanningen van het veld (scholen, gemeenten, jeugdzorg).

In februari 2012 is gestart met het ToekomstTraject. Dit traject is van 

toepassing op studenten die in de laatste fase van hun studie voortijdig 

uitgeschreven willen of moeten worden. De studieloopbaanbegeleiding 

die ze krijgen vanuit het ToekomstTraject, ook als ze uitgeschreven zijn, 

heeft als doel dat meer van deze 18+ studenten weer een studie 

oppakken of een duurzaam arbeidscontract kunnen sluiten. De succes

volle samenwerking met relevante ketenpartners is mede debet aan 

het succes van deze maatregel, met name de intensieve samenwerking 

met de RMC’s in de woongemeenten van de studenten en een sluitend 

netwerk dat om de voortijdige schooluitvallers wordt gevormd. Zowel 

het Deltion College als de gemeenten zetten zich vanuit een gezamen

lijke verantwoordelijkheid in om de student te begeleiden naar een 

passend vervolg van zijn schoolloopbaan.

Ondernemerschap

Deltion biedt alle studenten de gelegenheid om met ondernemerschap 

in aanraking te komen. Zowel om een ondernemende houding te ont

wikkelen, alsook om kennis te nemen van hetgeen er komt kijken bij 

het starten van een eigen bedrijf. In 2014 zijn er diverse programma’s 

(door)ontwikkeld om dit vorm en inhoud te geven vanuit de vastgestelde 

leerlijnen. 

 

Vanuit de expertisegroep heeft er afstemming plaatsgevonden in het 

aanbod van ondernemerschap binnen de diverse curricula die dit 

omvatten. Er wordt op dit moment verder gewerkt aan de ontwikkeling 

van de keuzedelen ondernemerschap die Deltionbreed zijn in te zetten. 

Voor studenten die meer willen dan de opleiding biedt, was er de 

mogelijkheid om in 2014 deel te nemen aan de certificeerbare eenheid 

ondernemerschap, buiten hun eigen opleiding om. Daarnaast is er een 

programmalijn ontwikkeld met bijeenkomsten, netwerkborrels, cursus

sen en seminars. Bedrijven, studenten en medewerkers ontmoeten 

elkaar daar. 

 

Ook is er in 2014 een individuele route ontwikkeld. Studenten en 

mede werkers kunnen op individuele basis deelnemen aan een onder

nemersscan, die inzicht geeft in eigenschappen en kwaliteiten die van 

belang zijn bij het ondernemen. Afhankelijk van de uitkomsten kan er 

een coachingstraject worden afgesproken. Studenten en medewerkers 

kunnen daarbij concreet aan de slag met een ondernemingsplan met 

behulp van (e)coaching. 
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Internationalisering

De beleidslijn internationalisering heeft als doel de employability van 

studenten op een internationale arbeidsmarkt te versterken en de 

internationale mobiliteit van leraren te vergroten. Het is mogelijk om 

een stage of een project in het buitenland te doen, waarvoor binnen 

Europa zogenaamde hotspots zijn aangewezen, te weten Berlijn, 

Birmingham, Münster en Helsinki. 

Leraren in het buitenland

In 2014 hebben 102 medewerkers studenten in het kader van  

internationalisering in het buitenland begeleid. Van de sector Techniek  

& Vormgeving gingen 23 leraren de grens over, van de sector  

Gezondheidszorg, Welzijn & Sport waren dat er 49, van Economie  

& Dienstverlening 20 en 10 van het Studenten SuccesCentrum.

Vier tweetalige opleidingen

Als één van de weinige ROC’s in Nederland heeft Deltion vier,  

internationaal georiënteerde, tweetalige opleidingen. Bij een deel  

van de opleiding is Engels de voertaal en werkt de student met  

Engelstalige boeken en opdrachten. De student haalt aan het eind  

van zijn studie twee diploma’s: het reguliere mbodiploma en het  

BTEC diploma, dat internationaal erkend is. Op 1 oktober 2014  

deden 541 studenten een tweetalige opleiding, te weten:

Studentenmobiliteit naar het buitenland 

 Buitenlandse stages 2014 2013 2012 2011

Economie & Dienstverlening 367 379 399 435

Gezondheidszorg, 
Welzijn & Sport

52 45 55 33

Techniek & Vormgeving 79 105 99 117

Totaal 498 529 553 585

Opleidingen in 2013 Aantal studenten

International Hospitality Services 162

International Aviation Services 132

International Tourism Studies 70

International Business Studies 150

International Art & Design 27

Totaal 541

Opleidingen Aantal studenten

International Hospitality Services 187

International Aviation Services 113

International Tourism Studies 72

International Business Studies 169

Totaal 541

Buitenlandse studenten en leraren bezoeken Zwolle

Naast dat studenten en leraren van het Deltion College het buitenland 

bezoeken om onder andere contact te leggen met partnerscholen, 

komen er ook buitenlandse bezoekers bij ons. In 2014 hebben 25 

buitenlandse studenten van partnerscholen stage gelopen in Zwolle. 

Zij kwamen onder andere uit Duitsland, Hongarije, NoordIerland en 

Finland. Ook hebben we groepen buitenlandse collega’s ontvangen 

vanuit Spanje, Slovenië en Roemenië.

Subsidie

Stages en buitenlandse reizen kunnen vanuit subsidiegelden  

betaald worden. Het Deltion College heeft vanuit de Erasmus+  

regeling 555.000 euro gekregen om dit te kunnen bekostigen. 

Beroepenwedstrijden 

Op het Deltion College zijn in december 2014 landelijke beroepen

wedstrijden uitgevoerd in het kader van Skills Heroes, nationale  

kampioenschappen voor vakmanschap voor mbostudenten.  

Acht Deltion studenten zijn Nederlands kampioen geworden in de  

vak richtingen: Autotechnicus, Webdesigner, Grafisch Ontwerper, 

Woningstoffeerder, Applicatieontwikkelaar, Internationaal Ondernemer 

en Tegelzetter. Naast de gouden medailles heeft Deltion negen keer 

zilver en vijf keer brons behaald. Zes Deltion studenten hebben  

daarna in Lille in Frankrijk meegedaan aan de wedstrijden in het  

kader van Euroskills. Een student Tegelzetten heeft daar een bronzen 

medaille behaald.

2.2  Inspectie en kwaliteitsbeleid

Het Deltion College wil de kwaliteit van haar onderwijs continu versterken c.q. verbeteren. Dit willen we bereiken door de processen 

die rechtstreeks te maken hebben met het onderwijs en met de klanten van het Deltion College systematisch te beheersen en voort

durend te verbeteren. Een instrument dat hierbij wordt gehanteerd is de Deltion prestatiekaart (Qlikview). Vanuit de Wet Educatie en 

Beroepsonderwijs (de WEB) zijn de ROC’s verplicht om een systeem van kwaliteitszorg in te voeren, waarmee het streven naar en 

beheersen van kwaliteit kan worden aangetoond. In dit stelsel moet de normering, beoordeling, realisatie en verbetering van kwaliteit 

in een cyclus tot uitdrukking worden gebracht.

Vaststelling beleid, doelstellingen en KPI’s

Het Deltion College wil zijn doelstellingen 

bereiken door het vastleggen en consequent 

beheren en verbeteren van een functioneel 

en geïntegreerd kwaliteitsmanagement

systeem. Het Deltionbrede kwaliteitsbeleid 

en de daaruit voortvloeiende kwaliteits

doelstellingen en KPI’s worden jaarlijks  

vastgelegd door het College van Bestuur,  

zo ook in 2014. Van deze Deltionbrede doel

stellingen en KPI’s worden doelstellingen op 

sector c.q. teamniveau afgeleid. De werking 

en de resultaten van het kwaliteitsmanage

mentsysteem worden jaarlijks beoordeeld 

door het College van Bestuur en getoetst 

aan deze doelstellingen en KPI’s. Indien 

nodig worden het kwaliteitsbeleid en de bij

behorende doelstellingen en KPI’s bijgesteld.

Om aan de eisen van een kwaliteits

management systeem te voldoen maakt  

Deltion gebruik van een kwaliteitshandboek 

en een Handboek Examinering waarin de 

onderwijs en examenprocessen zijn 

beschreven. Het Handboek Examinering  

is in 2014 geëvalueerd en bijgesteld.

Uitkomsten Staat van de Instelling

In maart 2014 heeft bij het Deltion College 

het onderzoek naar de Staat van de Instelling 

(SvI) plaatsgevonden. Het onderzoek is  

uitgevoerd door de Inspectie van het  

Onderwijs. Het onderzoek bestond uit een 

voorbereidend gesprek met het CvB, onder

zoeken bij vijf geselecteerde opleidingen, 

een onderzoek naar voortijdige school

verlaters (VSV) uitgevoerd bij de opleiding 

AVproductie, een gesprek met een sector

directeur en een rector van vavo en een  

themaonderzoek bij drie kleine opleidingen 

met minder dan 15 studenten.

Beschouwing rapport 

De Inspectie heeft geconcludeerd dat op 

basis van de resultaten het kwaliteitsgebied 

Kwaliteitsborging bij het Deltion College op 

instellingsniveau voldoende is. Het CvB heeft 

voldoende zicht op de risico’s, dit heeft ertoe 

geleid dat er geen vervolgtoezicht op 

instellings niveau bij het Deltion College zal 

plaatsvinden. Hiermee concludeert de 

Inspectie dat het CvB van het Deltion College 

in control is. Landelijk scoort 30% van de 

ROC’s een voldoende. Op teamniveau  

ziet de inspectie risico’s, met name bij  

de Examinering en Diplomering en bij de  

Kwaliteitsborging. Hierop vindt in het najaar 

van 2015 vervolgtoezicht plaats.

De Inspectie ziet op het gebied onderwijs

proces, het gebied wettelijke vereisten en  

de opbrengsten op instellingsniveau geen 

risico’s die leiden tot vervolgtoezicht.  

De opbrengstcijfers bij de opleiding AV 

productie voldoen nog niet aan de gestelde 

norm. Hier gaat het om een gering aantal 

studenten waardoor de opbrengsten snel 

onder de norm schieten.

Stabiliteit organisatie en management 

De Inspectie ziet geen risico’s bij de stabiliteit 

van de organisatie en het management. 

Financiële Continuïteit 

Ook uit de financiële risicoanalyse blijken 

geen verhoogde financiële risico’s. Er zijn 

geen aanwijzingen dat het door het Deltion 

College verzorgde onderwijs wegens de 

financiële continuïteit binnen afzienbare  

termijn in het geding is.

Vavo 

Op het gebied van het Onderwijsproces  

ziet de Inspectie bij het vavo geen risico’s. 

Wel laten de opbrengsten bij het vavo risico’s 

zien, vanwege het te lage gemiddelde CE 

(centraal examen) cijfer op vwo en havo,  

het betreft hier 0,1% onder de norm. 

Onderzoek Voortijdige Schoolverlaters 

(VSV) 

De instelling voldoet aan de wettelijk voorge

schreven meldingsplicht van verzuim zonder 

geldige reden binnen 16 uur gedurende een 

periode van vier weken voor studenten op 

wie de Leerplichtwet van toepassing is. 

Daarnaast voldoet de opleiding ook aan  

de wettelijk voorgeschreven meldingsplicht 

van verzuim zonder geldige reden in een 

aan gesloten periode van vier weken voor 

studenten van 18 tot 23 jaar zonder 

startkwalificatie.
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Themaonderzoek kleine opleidingen 

Bij drie geselecteerde opleidingen (sector T&V) met minder dan 15  

studenten in opleiding heeft het themaonderzoek kleine opleidingen 

plaatsgevonden. Hierbij kwamen de volgende vier onderwerpen aan 

de orde: Onderwijsproces, Kwaliteitsborging, Bedrijfsvoering en 

Macrodoelmatigheid. De opleidingen voldoen op alle gebieden.  

Daarmee laat Deltion zien dat ook kleine opleidingen binnen een  

groter verband kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen.

Verbetertraject n.a.v. rapport Staat van de Instelling 

De nieuwe organisatie rondom het proces Examinering binnen het  

Deltion College geeft de Inspectie voldoende vertrouwen dat de  

risico’s bij Examinering en Diplomering tijdens het vervolgtoezicht in 

het najaar van 2015 zijn verminderd dan wel niet meer aan de orde zijn. 

Dit doen wij door vanaf 2015 op een uniforme wijze te werken.  

Iedere sector heeft een examencommissie met daaronder vier taak

groepen: ‘Kaders Stellen’, Construeren en Vaststellen’, ‘Examineren’ 

en ‘Diplomeren’.

Er vindt periodiek afstemming plaats tussen voorzitters en secretarissen 

onder regie van het bureau O&K. Verder wordt er veel aandacht 

besteed aan het professionaliseren van examenfunctionarissen en de 

verdere inrichting van de examenbureaus. Gedurende het komende 

schooljaar zal er ook veel aandacht besteed worden aan de kwaliteits

borging binnen de teams.

Hiervoor is de regiegroep ‘Kwaliteit in de Teams’ opgezet. Deze regie

groep zorgt ervoor dat de teams ondersteund worden bij het schrijven 

van een SMARTgeformuleerd teamverbeterplan. Daarnaast wordt er 

door de regiegroep een aantal methodes onderzocht die teams 

kunnen ondersteunen om de kwaliteitsborging te verbeteren, waardoor 

het team meer eigenaar wordt van de eigen kwaliteit. De werkgroep 

studiegidsen onderzoekt hoe de studiegidsen kunnen worden  

verbeterd. De onderwijsadviseurs gaan de teams onder steunen bij  

het verbeteren van de curricula.

Interne audit

Het Deltion College maakt gebruik van een interne audit

systematiek om inzicht te hebben in de kwaliteit van het onderwijs, 

de examinering en de implementatie van de processen. 

De auditcommissie maakt jaarlijks een gegevensanalyse aan 

de hand waarvan de auditkalender wordt opgesteld. De 

gegevens analyse bevat relevante indicatoren die van alle teams 

en al hun opleidingen worden gewogen en na de weging 

worden geanalyseerd. In de kalender worden ook audits en/of 

themaonderzoeken opgenomen in opdracht van het 

management. Het toezicht is op basis van de gegevensanalyse 

proportioneel (vaker bij teams waar het noodzakelijk is en 

minder vaak bij teams waarbij de noodzaak klein is). Binnen het 

Deltion College is bij elke onderwijsaudit een auditor vanuit het 

samenwerkings verband betrokken. 

De interne auditcommissie heeft afgelopen jaar 12 reguliere 

audits, 18 followups en 2 themaonderzoeken uitgevoerd, 

namelijk een financiële check op de rechtmatige Btwafdracht 

van inkoopfacturen en een onderzoek op volledigheid van de 

personeelsdossiers. Verder is er op verzoek van de examenraad 

een onderzoek gedaan of de vastgestelde examenplannen  

voldoen aan gestelde wet en regelgeving en heeft de sector 

Techniek en Vormgeving een onderzoek laten uitvoeren bij 

twee vastgestelde examens. We zijn tevreden over de wijze 

waarop deze cyclus uitgevoerd is.

We zien de toegevoegde waarde en het belang van het voeren 

van de audits. Het geeft ons een goed beeld van waar zich  

problemen voordoen welke leiden tot specifieke ingezette  

verbetermaatregelen. De auditoren van het Deltion College 

nemen deel aan een collegiaal samenwerkingsverband met 

auditoren van 17 mboinstellingen. Bij 14 audits heeft een  

auditor van een collega mboinstelling deelgenomen.  

Bij 21 audits heeft een auditor van het Deltion College een 

bijdrage geleverd aan een audit bij een collega mboinstelling.

Beoordeling controlfunctie

Jaarlijks worden door de accountant een managementletter en een 

accountantsverslag uitgebracht. Het belangrijkste onderdeel van de 

managementletter wordt gevormd door de evaluatie van de interne 

beheersing, met andere woorden de mate waarin het Deltion College 

‘in control’ is. 

In 2014 was de eindconclusie van accountant PricewaterhouseCoopers 

(PwC) dat het Deltion College focus heeft op kwaliteit en control. PwC 

hanteert hierbij ter onderbouwing een model waarbij onderscheid wordt 

gemaakt in verschillende fasen. Begin 2012 werd Deltion beoordeeld op 

het niveau van ‘financial controller’. In de meest recente management

letter wordt de controlfunctie van het Deltion College beoordeeld op 

het niveau van ‘management controller’. Dit is het derde niveau op een 

schaal van vier. Het hoogste niveau is het niveau van ’business partner’.

PwC onderschrijft dat door onze inspanningen de controlomgeving 

zich beweegt richting een zelflerende organisatie. In 2014 zijn deze 

ontwikkelingen en de professionalisering van de controlomgeving 

verder vormgegeven.
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2.3  Studententevredenheid

Aantallen

De studenten komen uit Zwolle en wijde regio. Circa 15% van onze  

studenten komt uit Zwolle. In 2014 kwam ongeveer 45% van onze  

studenten uit de 19 omliggende gemeenten in de regio Zwolle. 

Mede door een aantal unieke opleidingen komt de overige 40% van de 

studenten uit geheel NoordOost Nederland. Globaal is daarmee het 

gehele bereik van onze school te duiden als NoordOostNederland 

(Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Gelderland en Flevoland).

Bekostiging

Voor het beroepsonderwijs vindt de bekostiging plaats op basis van de 

telgegevens van 2 jaar geleden (t2). Deze bekostiging is vanaf 2000 

opgebouwd uit 80% van het gewogen aantal studenten per 1 oktober 

in het betreffende jaar (t2) en 20% van het gewogen aantal diploma’s 

in het betreffende jaar (t2). De weging van de diploma’s vindt plaats op 

basis van niveaus: hoger gekwalificeerde diploma’s tellen zwaarder 

mee dan lager gekwalificeerde. Daarnaast is er een additionele  

bekostiging voor studenten met een beperkte vooropleiding.

De ontwikkeling van deze gewogen kengetallen voor het beroeps

onderwijs is in onderstaande overzichten weergegeven.

Sectoren 2010 2011 2012 2013 2014*2

Economie & Dienstverlening 4.316 4.062 3.974 4.241 4.531

Techniek & Vormgeving 5.796 5.634 5.471 5.413 5.507

Gezondheidszorg, 
Welzijn & Sport

3.320 3.501 3.926 3.876 3.645

Totaal*1 13.432 13.197 13.371 13.530 13.683

* 1 exclusief Educatie en vavo * 2 voorlopig

Resultaten JOB-enquête

Resultaten JOB-enquête

Resultaten JOB-enquête

Resultaten JOB-enquête

Het totaal aantal (ongewogen) studenten (teldatum 1 oktober) over de periode 2010 - 2014 is als volgt:

Gewogen aantal studenten en gewogen aantal diploma’s
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JOB-monitor 

In de grafieken zijn de resultaten van de JOBmonitor weergegeven, 

een tevredenheidsonderzoek dat is gehouden onder alle  

studenten, in de periode 20132014. De volgende zaken hebben onze 

nadrukkelijke aandacht:

  de informatiebehoefte op het gebied van verwachtingen met betrek

king tot de BPV/stage, specifiek de voorbereiding op de BPV/stage, 

de begeleiding door BPVbegeleider en praktijkbegeleider en de 

ondersteuning bij het vinden van een geschikte plek; 

  ook is er behoefte bij de studenten beter geïnformeerd te worden 

over lesuitval, de aanschaf en het gebruik van lesmateriaal en boeken;

  studenten hebben de behoefte rustig op school te kunnen studeren, 

in combinatie met computergebruik;

  studenten willen veel meer zelf vakken en onderwijsactiviteiten 

kiezen.

Instroomenquête

De instroomenquête (gehouden in november 2014) wordt door onze 

eerstejaarsstudenten ingevuld. Deze enquête is opgesteld door  

Deltion zelf en bevat de volgende thema’s: oriëntatie en keuze,  

aanmelden, intake, eerste schooldagen, lesruimte bij Deltion. 

In 2014 heeft 58,2% van onze BOLstudenten (2012: 69%) de  

vragenlijst ingevuld en 43,7% van onze BBLstudenten (2012: 49%). 

Een daling in de respons. Onze eerstejaarsstudenten zijn met name  

tevreden over hun studiekeuze (84%) en hun keuze voor Deltion (95%). 

Bijna iedereen voelde zich welkom tijdens het aanmelden en inschrijven 

(95%) en de eerste schoolweken (97%). Veel studenten (93%) gaven 

aan hun vragen te hebben kunnen stellen tijdens het intakegesprek. 

Het merendeel (88%) was vooraf goed geïnformeerd over de tijd en 

plaats van de eerste lesdag. Tot slot heeft de meerderheid van onze 

eerstejaarsstudenten (90%) het gevoel dat ze bij hun studieloopbaan

begeleider om hulp kunnen vragen. Dit verschilt niet sterk met de 

bevindingen in 2012. Natuurlijk zijn er ook zaken voor verbetering  

vatbaar. Zo geven studenten aan dat ze weinig gebruik hebben 

gemaakt van de mogelijkheid om voor hun studiekeuze mee te lopen 

met de betreffende opleiding (slechts 40%). En als studenten hebben 

mee gelopen is hun waardering hiervoor laag. Bij de reacties op de 

open vragen geven veel studenten aan dat er wel degelijk een behoefte 

bestaat aan meelopen. Een verbeterpunt dus voor het komende wervings

seizoen. 38% geeft aan dat het niet duidelijk was welke leermiddelen 

ze mee moesten nemen op de eerste lesdag. Het komende jaar 

werken we actief aan de verbetering van deze leermiddelenlijsten.
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Personeelsbeleid 

Het HRMbeleid van het Deltion College is gericht op het bieden van 

een professionele werksetting, waarbij medewerkers zich het beste 

inzetten. We willen een werkomgeving scheppen die uitdaagt, eisen 

stelt en tegelijkertijd ruimte biedt voor eigen initiatief en creativiteit.  

Een plek waar medewerkers zich voort durend in hun professie  

ontwikkelen en van elkaar leren.

Lees voor meer informatie over het personeelsbeleid ook het sociaal 

jaarverslag 2014: www.deltion.nl/werken-bij/loopbaanontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Bij de organisatieontwikkeling in 2014 is uitgegaan van de volgende  

vijf lijnen:

1. Inspirerend & transparant leiderschap;

2. Bouwen & vertrouwen;

3. Continu verbeteren & vernieuwen;

4. Samenwerking;

5. Resultaatgerichtheid.

Deze vijf lijnen moeten leiden naar een Great Place to Work in 2017, 

met als belangrijke onderliggende waarden: eerlijkheid, geloofwaar

digheid, respect, trots en collegialiteit. Uit onderzoek blijkt dat dit de 

kenmerken zijn van de meest succesvolle organisaties gedurende  

langere tijd.

Lijnen in personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van 2014 concentreerde zich, net als voor

gaande jaren, rondom vier lijnen:

1.  Individu & Verantwoordelijkheid: versterken van professioneel 

werknemerschap

2.  Sturing & Waarden: versterken van eigentijds leiderschap

3.  Reflecteren & Leren: versterken voorwaarden voor een lerende 

organisatie, PDCA werken

4.  Identiteit & Imago: versterken van goed werkgeverschap.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2014

In november 2014 is opnieuw een medewerkerstevredenheidsonder

zoek gehouden onder alle medewerkers. In december 2014 werden  

de resultaten bekend. De deelname aan het onderzoek is gestegen  

en met 87,1% ruim boven de mbobenchmark (74%). De algemene 

tevredenheid is toegenomen van 7,4 naar 7,6 (mbobenchmark 6,9). 

Op alle thema’s scoren we boven de mbobenchmark. De resultaten 

zijn in het eerste kwartaal van 2015 besproken in alle teams, die hierin 

worden begeleid door een facilitator. Resultaten van de besprekingen 

in termen van actiepunten worden verwerkt in de team en afdelings

plannen. De onderwerpen die niet tot de cirkel van invloed van de 

teams of afdelingen behoren, worden teruggekoppeld naar de  

sector of dienstdirectie en opgenomen in sector en dienstplannen. 

De sector en dienstdirecteuren zullen op hun beurt de aandachts

punten terugkoppelen naar het CvB. Actiepunten worden geborgd in 

de reguliere PDCAcyclus.
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Klachten van studenten

Alle schriftelijke klachten die bij het Deltion College binnenkomen worden geregistreerd en vervolgens wordt er een dossier aangemaakt.  

De gegronde klachten worden verstuurd naar de betreffende leidinggevende.

Commissies

De Interne Bezwarenadviescommissie van het Deltion College bestaat uit twee ‘kamers’: een sectie Studenten en een sectie Personeel.  

Conform de betreffende reglementen/regelingen fungeert de Interne Bezwarenadviescommissie, sectie Studenten eveneens als:

 Commissie van Beroep voor de examens Deltion College

 Klachtencommissie Sociale Veiligheid

De commissies zijn zodanig samengesteld dat de nodige kennis en ervaring op vlak van juridisch, jeugd en de onderwijssector aanwezig is. 

Aantal en aard van de klachten van studenten

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel klachten er in 2014 zijn geregistreerd (87 t.o.v. 109 in 2013). Van de 87 klachten zijn er negen in 

behandeling genomen door de bezwarencommissie. De andere klachten zijn informeel afgehandeld of ingetrokken. Van acht van de in behandeling 

genomen klachten is advies uitgebracht aan het CvB. Deze adviezen zijn door het CvB overgenomen. 1 klacht is tijdens de behandeling ingetrokken.

Klachten en Geschillen: samenvatting 2014
Telling sectie Studenten

Aard van de klacht Sector 
Gezondheid, 

Welzijn & 
Sport

Sector 
Techniek & 
Vormgeving

Sector 
Economie 
& Dienst-
verlening

Diensten Dagelijks 
Bestuur

Totalen

Nietinschrijving/niettoelating van de 
aspirantstudent

  2   2

Besluit ter uitvoering van het Studentenstatuut, 
de Onderwijsovereenkomst of de Overeen
komst voor de beroepspraktijk vorm (o.a. 
verwijdering)

18 15 20   53

Een schiftelijk standpunt ten aanzien van de 
inrichting en/of de inhoud van het onderwijs, 
waardoor de student meent rechtstreeks in 
zijn belang te zijn getroffen

     

Een handelwijze ten aanzien van de inrichting 
en/of de inhoud van het onderwijs, waardoor 
de student meent rechtstreeks in zijn belang  
te zijn getroffen

9 4 11 1  25

Examens: over maatregelen/besluiten  
mbt examen; indien hij zich benadeeld voelt 
mbt afgenomen examen; over  
afname examen => examencie;

 1    1

Examens: Bij beroep tegen besluit examencie 
=> CvB voor de examens

2  1   3

Sociale veiligheid    1  1

Bescherming persoonsgegevens 2     2

Totalen 31 20 34 2 - 87

Huidige
meting

Vorige
meting

Benchmark
mbo

Tevredenheid 7.6 7.4 6.9

Betrokkenheid 7.6 7.5 6.9

Bevlogenheid 7.4 7.3 7.2

Rolduidelijkheid 6.5 6.8 5.4

Veranderings
bereidheid

7.6 7.6 7.3

Leiderschap 7.2 6.9 6.8

Klantgerichtheid 7.5 7.3 6.9

Aantal 
respondenten

1023 946

Thema’s

2.4 Personeel

19



20 21

Leeftijdsopbouw en verhouding man/vrouw

Het Deltion College heeft een flexibel personeelsbestand nodig om  

te kunnen meebewegen (krimp) met studentenaantallen, te kunnen 

inspelen op verandering en vernieuwing van opleidingen (groei) en 

ziekteverzuim (vervanging en tijdelijk extra) te kunnen opvangen.  

Op basis van ervaringscijfers van de laatste 5 jaren blijkt dat een flexi

bele schil nodig is van 10 tot 15% in de formatie en dat er 3 tot 5% 

nodig is voor vervanging wegens ziekte of extra werkzaamheden (met 

name uitzendarbeid) gedurende het schooljaar. Op 31 december 2014 

waren er 1.168 medewerkers in dienst van het Deltion College.

Anticiperen op vergrijzing

Bijna 50% van de medewerkers is 50 jaar of ouder. Met de verdere 

vergrijzing en het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd, is 

langer gezond doorwerken en daarmee duurzame inzetbaarheid een 

individueel organisatorisch en maatschappelijk vraagstuk geworden. 

Voor het Deltion College een extra motivatie om hiermee aan de slag  

te gaan. Dit is ook de reden dat we sterk focussen op het bevorderen 

van duurzame inzetbaarheid. De sectoren hebben met ondersteuning 

van de diensten een meerjarige verkenning van de kwaliteit en kwantiteit 

van het personeel gedaan (strategische personeelsplanning). 

Verhouding parttime/fulltime en contractvormen

De verdeling man/vrouw in 2014: 51,5% vs 48,4%

Aantal vrouwelijke medewerkers
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Beleid inzake uitkering na ontslag 

Een ieder die in Deltion dienst tijdelijk of voor onbepaalde tijd heeft 

gewerkt en waarvan het  dienstverband buiten zijn/haar schuld eindigt 

of afloopt, heeft in beginsel recht op een WWuitkering. Daarnaast kan 

ook recht bestaan op een bovenwettelijke WWuitkering (ook voor 

ziektevervanging e.d.). Deltion is eigen risicodrager ten aanzien van de 

uitkeringen. Uitkeringen komen dan ook voor rekening van het Deltion 

College. De school krijgt wel een compensatiebedrag voor de uitkeringen 

in de lumpsum bekostiging. Over 2014 is het Deltion College met de 

kosten voor uitkeringen binnen de begroting gebleven.

Ziekteverzuim 

Het totale verzuim in de periode januaridecember 2014 nam met 

0.15% toe ten opzichte van 2013, tot 4,94%. Ons integraal gezondheids

beleid is gericht op het terugdringen van verzuim en het bevorderen 

van een gezonde leefstijl. De maatregelen zijn met name gericht op 

bewustwording en leefstijl (bewegen, voeding, verhouding arbeid/rust).

Klachten van medewerkers

Alle schriftelijke klachten die bij het Deltion College binnenkomen 

worden geregistreerd, vervolgens wordt er een dossier aangemaakt. 

De gegronde klachten worden verstuurd naar de betreffende 

leidinggevende.

Commissies

De Interne Bezwarenadviescommissie van het Deltion College bestaat 

uit twee ‘kamers’: een sectie Studenten en een sectie Personeel.  

De Interne Bezwarenadviescommissie, sectie Personeel fungeert 

eveneens als:

 Bezwarenadviescommissie Functiewaardering

 Interne Bezwarenadviescommissie Beoordelingen

 Klachtencommissie Sociale Veiligheid

 Klachtencommissie Bescherming Persoonsgegevens

De commissies zijn zodanig samengesteld dat de nodige kennis en 

ervaring op juridisch vlak, jeugd en de onderwijssector aanwezig zijn. 

De Groene Welle en het SOMA College maken eveneens gebruik van 

de diensten van de Interne Bezwarenadviescommissie, sectie  

Personeel en de daarop van toepassing zijnde reglementen.
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Totale ziekteverzuimpercentages 2012 - 2014
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Aantal en aard van de klachten van medewerkers

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel klachten er in 2014 zijn geregistreerd (4 t.o.v. 6 in 2013). Geen van deze bezwaren is door een 

medewerker van de Groene Welle of het SOMA College ingediend.

Klachten en Geschillen: samenvatting 2014
Telling sectie Personeel

Aard van de klacht GWS T&V E&D Diensten DB Totalen

Functiewaardering 1     1

Beoordeling      

Sociale veiligheid      

Bescherming persoonsgegevens   1   1

Andere schriftelijke besluiten/feitelijk handelen 
van of namens de werkgever, waardoor de 
werknemer rechtstreeks in zijn belang wordt 
getroffen

1 1    2

Totalen 2 1 1 - - 4
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2.5  Bedrijven

Samenwerkingen

Ook in 2014 heeft het Deltion College de samenwerking met bedrijven 

en instanties in de Zwolse regio verder geïntensiveerd, als vast onder

deel van onze strategische visie. Hierna drie markante voorbeelden 

van samenwerkingen uit een hele reeks samenwerkingen in 2014.

Samenwerking met Defensie

Defensie koos in 2014 voor 18 ROC’s met wie zij samenwerken voor 

het opleiden van (toekomstig) personeel, onder supervisie van zeven 

ROC’s in de rol van hoofdaannemer. Het Deltion College is een van 

deze zeven. Binnen onze regio stemt het Deltion College de instroom 

af met de drie andere ROC’s in onze regio, te weten Landstede, ROC 

Twente en het Graafschap College. Deltion levert onderwijzend personeel, 

is betrokken bij de onderwijsontwikkeling en de examinering en voert 

regie op instroom, doorstroom en uitstroom van Defensiepersoneel. 

Een intensieve samenwerking op diverse lagen binnen beide organisa

ties. Zo verzorgen militaire instructeurs voor meerdere jaren de lessen 

binnen de VeVA (Veiligheid & Vakmanschap)opleidingen op Deltion. 

Defensie beoogt met deze samenwerking eenduidigheid in uitvoering 

van onderwijs en examinering. Om dit te bereiken is er veel overleg 

tussen beide organisaties. Defensie kiest er op deze manier voor om 

jongeren onder de 18 jaar aan de organisatie te binden door middel 

van deze zogenaamde vevaopleidingen. Tegelijkertijd zorgt samen

werken met ROC’s ervoor dat (toekomstig) Defensie personeel een 

burgerdiploma haalt. In de nabije toekomst wil het Deltion College de 

samenwerking verder intensiveren door opleidingen voor doorstroom 

en uitstroom te gaan uitbreiden.

Samenwerking met Calibris en Driezorg

Begin 2014 openden Calibris en Driezorg samen met het Deltion College 

het WijkLeerbedrijf Zwolle. Het WijkLeerbedrijf is gevestigd in woon

zorgcentrum Fermate (Driezorg) in Zwolle en helpt mensen met de  

alledaagse activiteiten die men tijdelijk zelf niet meer kan oppakken  

en waarvoor geen thuiszorg mogelijk is. In het samenwerkingsverband 

volgen 16 studenten hun opleiding, waarbij zij leren in de praktijk.

Studenten Zorghulp (niveau 1) en Helpende Zorg & Welzijn (niveau 

2) helpen wijkbewoners bij allerlei hand en spandiensten. De in totaal 

16 studenten zijn twee dagen aan het werk en volgen twee ochtenden 

les op locatie. Alle ICTvoorzieningen en ondersteuning (PC’s, toegang 

tot de Deltion leeromgeving, wifi) zijn gerealiseerd door studenten van 

de opleiding ICT vanuit het leerbedrijf ASP (Automatisering Service 

Punt). Het ASP fungeert overigens als helpdesk voor computerende 

cliënten van Driezorg.

Alle betrokken partijen staan open voor creatieve oplossingen en op 

die manier ontstaat er een flexibiliteit die de organisaties in staat stelt 

mee te gaan met de ontwikkelingen in de zorg. 

Samenwerking met voetbalclub PEC Zwolle

Sinds 2013 werkt het Deltion College samen met voetbalclub  

PEC Zwolle. Een actieve samenwerking op het gebied van techniek,  

facilitaire dienst verlening, gastvrijheid en bouw en onderhoud.  

Dit door de inzet van studenten van het Deltion College bij projecten  

en activiteiten, het invullen van stageplaatsen en het beschikbaar  

stellen van materialen.

Studenten van de opleiding Sport & Bewegen organiseerden in 2014 

onder meer het zaalvoetbaltoernooi voor de PEC Zwolle Street 

League, een straatvoetbalcompetitie tussen kinderen uit verschillende 

Zwolse wijken. De aftrap van het competitieseizoen werd op Deltion 

gehouden, georganiseerd door studenten. De sportstudenten werden 

ook ingezet als scheidsrechters. Van de League zijn filmopnamen 

gemaakt door studenten van de opleiding Audiovisuele Video Productie. 

Een groep die ook films maakt rondom elke thuiswedstrijd. Qua  

techniek werkten studenten mee aan de ICT en aan diverse installaties 

(Opleiding Installatietechniek).

Studenten Luchtvaartdienstverlening liepen stage als gastvrouw bij de 

thuiswedstrijden van de club. Studenten Beveiliging liepen mee als ste

ward. De voetbalclub is hiermee een interessante omgeving voor veel 

studenten om tijdens hun studie werkervaring op te doen.

De samenwerking wordt voortgezet in 2015, 

waarbij studenten van diverse opleidingen 

kunnen solliciteren naar een stageplek of  

meewerken aan projecten in opdracht van 

PEC Zwolle.

Evaluatie relatie BOLbedrijven

De tevredenheid van BPVrelaties wordt 

binnen de organisatie op verschillende 

manieren gemeten. Naast een eigen 

ontwikkeld onderzoek, gebaseerd op  

het BPVprotocol welke door de mbo Raad 

in 2009 is gemaakt, zijn binnen een groot 

aantal branches eigen BPVonderzoeken 

uitgevoerd. De operationalisatie van het  

zelf ontwikkelde onderzoek heeft maar een 

deel van onze teams bereikt. Door verschil  

in meting en de hoeveelheid metingen is  

een overallconclusie moeilijk te geven. Wel 

overheerst een gevoel van goede aansluiting 

bij de wensen van het bedrijfsleven, kijkend 

naar de invulling van de BPV. Dit baseren we 

mede op de diverse contacten naast BPV

onderzoeken in branchecommissies, Raad 

van Advies en diverse netwerken. Deltion is 

tot de conclusie gekomen dat de school op 

dit moment onvoldoende eenduidige 

sturingsinformatie tot zijn beschikking heeft. 

Op initiatief van het Ministerie van OC&W  

is de Mbo Raad gestart met een landelijke 

BPVevaluatie om driejaarlijks de 

tevredenheid van het bedrijfsleven te 

toetsen. Het Deltion College heeft in 2014 

meegedaan aan de pilot. De pilot heeft niet 

het gewenste effect opgeleverd. De zes 

scholen die mee hebben gedaan aan de pilot 

geven aan dat de BPVmonitor een goed 

instrument kan zijn om de kwaliteit van de 

BPV in kaart te brengen. De scholen zijn 

positief over de opzet om de student, de 

praktijkopleider uit het leerbedrijf en de BPV

begeleider van de school te bevragen. Maar 

een belangrijk aandachtspunt is dat het 

aanmelden van de gegevens een te hoge 

administratieve belasting voor de scholen 

met zich meebrengt. De school moet een 

groot aantal gegevens aanleveren, waarvan 

een aantal handmatig moet worden 

ingevoerd omdat een koppeling met de 

admini stratieve systemen van de scholen 

nog niet mogelijk is. De plannen over de 

opzet van een goed werkend instrument 

moeten nader worden uitgewerkt. Een brede 

uitrol van de zgn. BPVmonitor zou dan aan 

het eind van het schooljaar 20142015 of 

begin schooljaar 20152016 kunnen starten. 

Hierdoor is er bij het Deltion College rondom 

de meting van de tevredenheid van de BPV 

een achterstand ontstaan. In 2015 gaat  

Deltion daarom onder zoeken hoe deze 

achterstand kan worden opgevangen, 

bijvoorbeeld door een eigen ontwikkelde 

BPVmonitor in te zetten tot het moment dat 

de branchemonitor in werking treedt.
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3   Verslag van de Raad van Toezicht

Toezichthouder Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zeven leden. De Raad houdt 

toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en is  

verantwoordelijk voor toezicht op specifieke onderwerpen (belegd  

in commissies). Door een brede samenstelling is alle deskundigheid  

in huis om de toezichthoudende taak adequaat te vervullen. Via  

vergaderingen, schriftelijke rapportages, verslagen en individuele 

gesprekken wordt de RvT op de hoogte gehouden van de ontwikke

lingen binnen het Deltion College.

Samenstelling Raad van Toezicht:

Mevrouw A. Haarsma, voorzitter, De heer drs. C. Meijer, vicevoorzitter,

De heer A.W. van Daalen, lid, Mevrouw J. Hubert, lid, 

De heer prof. dr. A.J.M. de Jong, lid, Mevrouw drs. M. Lenselink, lid,

Mevrouw ir. G.M.L. Wijffels, lid

Commissies

Binnen de RvT functioneren drie commissies die bij elkaar komen als 

voorbereiding op de reguliere RvTvergadering. De RvTcommissie

vergaderingen bieden ook de ruimte om dieper in te kunnen gaan op 

de materie. Elke commissievoorzitter brengt in de reguliere RvT 

vergadering verslag uit van het verloop van de commissievergadering.

1.  Auditcommissie

De auditcommissie bespreekt vier keer per jaar financieel gerelateerde 

onderwerpen met het bestuur. Periodiek wordt het exploitatieresultaat 

gedurende het verslagjaar geagendeerd. Naar aanleiding van 

opvallende zaken wordt indien gewenst vervolg onderzoek gedaan.  

De jaarrekening en accountantscontrole worden in bijzijn van de 

accountant besproken. De kaderbrief financiën, ter voorbereiding op 

de begroting van het volgende jaar, vormt een belangrijke stap in de 

plan en control cyclus welke jaarlijks in september uitgebreid aan de 

orde komt in de auditcommissie en vervolgens in de reguliere RvT

vergadering. Tot slot bespreekt de commissie tweejaarlijks de 

risicoanalyse van Deltion. 

Commissieleden: de heer Meijer (vz) en de heer Van Daalen.

2.  HRcommissie

De HRcommissie komt twee keer per jaar met het bestuur bijeen 

en bespreekt HR gerelateerde onderwerpen. Afgelopen jaar is  

uitgebreid gesproken over het HRmeerjarenbeleid van Deltion.  

Het sociaal jaarverslag wordt traditiegetrouw gepresenteerd aan  

de commissieleden. Daarnaast heeft in november 2014 het mede

werkertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. In 2014 konden 

de eerste resultaten gedeeld worden (volledige bespreking vindt in 

2015 plaats). Daarnaast is er aandacht geweest voor de uitkomsten 

van de Healthcheck en het daaruit voortvloeiende beleid rondom 

integraal gezondheidsmanagement. Tot slot worden de ziektever

zuimcijfers periodiek besproken.

Commissieleden: mevrouw Hubert (vz), mevrouw Haarsma en 

mevrouw Wijffels.

3.  Onderwijscommissie

De onderwijscommissie bespreekt vier keer per jaar onderwijs 

gerelateerde onderwerpen met het bestuur. Afgelopen jaar stond 

het onderzoek van de Inspectie, de zogenoemde Staat van de 

Instelling, en de resultaten naar aanleiding van hun bezoek aan  

Deltion centraal. De conclusies zijn diverse malen uitgebreid 

besproken tijdens de commissie en reguliere vergadering. Daar

naast heeft de commissie met onderwijsdirecteuren, leraren en  

studenten gesproken. Onderwerpen die tijdens deze gesprekken 

aan de orde kwamen zijn: differentiatie in het onderwijs, taal en 

rekenen, examinering, stand van zaken Focus op Vakmanschap  

en  MBO2015.  

Commissieleden: de heer De Jong (vz), mevrouw Haarsma en 

mevrouw Lenselink.

Bijeenkomsten 

De Raad van Toezicht is in 2014 vijf keer samengekomen met het  

College van Bestuur. Aan de eerste vergadering in februari ging  

een gesprek met de voltallige directie en Ondernemingsraad vooraf. 

De tweede vergadering in mei stond vooral in het teken van Passend 

Onderwijs, de jaarrekening en de jaarlijkse managementletter. 

In september is de Raad van Toezicht tweemaal bij elkaar gekomen. 

Allereerst heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden waar de stand 

van zaken en de toekomst van het mbo centraal stonden. De reguliere 

vergadering in september stond vooral in het teken van de definitieve 

rapportage van de Onderwijsinspectie naar aanleiding van de Staat 

van de Instelling.

Tijdens de vergadering in december werd traditiegetrouw de Begroting 

voor 2015, naar aanleiding van de Kaderbrief, goedgekeurd en is  

uitgebreid gesproken over de eerste contouren van het programmaplan 

van Deltion: ‘Van voldoende naar goed’ 20152020.V
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044  Samenstelling 
Ondernemingsraad

Samenstelling Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad bestond in 2014 uit de volgende personen:

  Corien Bruins Slot 

(sector Gezondheidszorg, Welzijn & Sport), (voorzitter)

  Trees Duinda 

(sector Gezondheidszorg, Welzijn & Sport)

  Mandy Raamsman  

(sector Gezondheidszorg, Welzijn & Sport)

  Gerda Reinders 

(sector Gezondheidszorg, Welzijn & Sport)

  Anton Fakkert 

(sector Economie & Dienstverlening) (secretaris) 

  Frits van Halen 

(sector Economie & Dienstverlening) 

  Herman Lakerveld 

(sector Economie & Dienstverlening)

  Frank Schouwenburg 

(sector Economie & Dienstverlening)

  Andries Hoekema 

(sector Techniek & Vormgeving)

  Haico van der Kolk 

(sector Techniek & Vormgeving)

  Juriaan de Ruijg 

(sector Techniek & Vormgeving)

  Joop Sollie  

(sector Techniek & Vormgeving)

  Peter Vierhout 

(Diensten) (secretaris)

  Els Smit 

(Diensten)

René Holthausen werd als ambtelijk secretaris van de OR aangesteld. 

De functie van vicevoorzitter bleef geheel 2014 vacant. 

Commissies

De OR kende in 2014 drie vaste ORcommissies: 

 Personeel en Organisatie 

 Onderwijs en Innovatie

 Financiën en Beheer 

Daarnaast kent de OR twee voorbereidingscommissies: 

 Reglementen

 Verkiezingen 

In de loop van 2014 heeft een gecombineerde interimcommissie het 

Meerjaren formatieplan geformeerd. Deze commissie blijft ook in 2015 

nog in functie.

Bijeenkomsten 

In de periode september 2013 – december 2014 is de voltallige Onder

nemingsraad 25 keer in vergadering bij elkaar geweest. De voltallige 

OR heeft tien keer met het CvB overleg gehad. Daarnaast heeft de  

voltallige OR vier gezamenlijke studiedagen met het CvB gehad en 

zeven eigen cursussen georganiseerd. 

Gespreksonderwerpen

In 2014 heeft OR de volgende aanvragen en notities van het CvB 

ontvangen en besproken:

  Notitie Financiën Passend Onderwijs (ter kennisname);

  RI&E rapporten (ter kennisname);

  Reorganisatie Print & Sign, aangepaste versie (positief advies 

toegekend);

  Sector en dienstenplannen (ter kennisname);

  Sociaal plan Print & Sign (ter kennisname);

  Reorganisatie Educatie (positief advies toegekend);

  Examenreglement en Handboek Examinering (geen instemming  

verleend met suggestie voor aanpassing) 

  Voorstel beëindiging reorganisatie Print & Sign (positief advies 

toegekend)

  Resultaten JOBenquête (ter kennisname)

  Kaderbrief 2015 (ter kennisname)

  Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (ter kennisname)

  Onderwijstijd en –programmering (ter kennisname)

  Managementstatuut (ter kennisname)

 Sociaal Jaarverslag (ter kennisname)

De onderwerpen die de OR zelf heeft ingebracht ter bespreking in 

de overlegvergaderingen met het CvB:

  De resultaten van de ORenquête over de Deltion verlofcompensatie

regeling (meer toezicht op consistente naleving, betere 

communicatie)

  De inhouding van een dag salaris van stakers die slechts een aantal 

uren gestaakt hebben (gecorrigeerd)

  Beloning van de bestuurders in relatie tot de WNTnorm (eenmalig)

  Informatierecht van de OR (erkenning)

  Verruiming termijn inlevering BAPO (toegekend)

  Consistente toepassing afspraken ziekte compensatieverlof 

(naleving)

  Ontbrekende accenten/thema’s inzake Medewerkerstevredenheids

onderzoek (ingepast)

  Deltion Onderwijsplanning (betere en meer consequente invulling 

bepleit)

In een aantal vergaderingen met de vakbonden werden met name de 

Sociale Plannen als gevolg van de reorganisaties van Educatie en Print 

& Sign besproken (geaccepteerd in ledenraadplegingen)

OR niet gekend in besluitvorming rondom vaste zomervakantie

In september 2014 werd de OR onaangenaam verrast door het besluit 

van het CvB om een vaste zomervakantie in te gaan voeren vanaf 

schooljaar 20152016. De OR meent dat dit besluit ter instemming aan 

haar voorgelegd had moeten worden. Eind 2014 is aan de rechter 

voorgelegd of de OR instemmingsrecht heeft. Begin 2015 stelde de 

rechter de OR in het gelijk. Het bestuur bereidde daarop een instem

mingsverzoek voor. 
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05 5 Verslag van de Studentenraad

Samenstelling Studentenraad

De Studentenraad bestaat uit negen leden. Door het jaarlijks aftreden 

van studenten in de raad, zijn er regelmatig vacatures. Deze vacatures 

worden tot een ieders tevredenheid goed opgevuld. Een bevestiging 

van een goed functionerende Studentenraad. In 2014 heeft de 

Studenten raad het JOBkeurmerk behouden, wat betekent dat het 

een Studentenraad betreft die regelmatig vergadert en in gesprek is 

met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad. Daarnaast is 

ook de begeleiding vanuit de organisatie goed geregeld. 

 

Commissies

Alle leden van de Studentenraad nemen zitting in een commissie.  

De Studentenraad had voorgaande jaren drie commissies, te weten  

de commissie Onderwijs, de commissie BPV en de commissie Sfeer. 

Naar aanleiding van de resultaten uit de JOBenquête zijn deze  

commissies vervangen door de commissie Rooster, de commissie 

Voor bereiding op stage en de commissie Kantine. De commissieleden 

gaan dieper in op de betreffende onderwerpen en hebben hierover, 

indien nodig, nader contact met medewerkers van het Deltion College.

Bijeenkomsten

De Studentenraad heeft in 2014 vijf keer vergaderd met het College 

van Bestuur. Belangrijke onderwerpen tijdens deze besprekingen 

waren: het klimaat, een webshop die Deltion wil implementeren, het 

foutief parkeren binnen de garages van school, de jaarplanning van het 

onderwijs, de procedure bindend studieadvies, het instroombeleid en 

het rapport van de Onderwijsinspectie over de staat van instelling.  

Op een aantal punten heeft het College van Bestuur formeel advies 

dan wel instemming gevraagd aan de Studentenraad. Daarnaast heeft 

de Studentenraad zelf het initiatief genomen om de klachtenprocedure 

binnen het Deltion College te onderzoeken.
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6.1  Financiële situatie op balansdatum

Exploitatieresultaat

Het boekjaar 2014 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 2,4 miljoen, € 1,4 miljoen meer dan het begrote exploitatieresultaat.

De rentabiliteit (procentuele verhouding tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale baten uit gewone bedrijfsvoering) is voor  

het boekjaar 2014 2,4%.

In onderstaand overzicht worden de verschillen met de begroting 2014 weergegeven. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar  

onderdeel 7.8.

Bedragen x € 1 miljoen 

Werkelijk 2014 Begroot 2014 Verschil

Baten 101,1 97,8 3,3

Lasten

Personeel 67,5 65,8 1,6

Afschrijvingen 8,3 8,6 0,3

Huisvesting 5,9 6,1 0,2

Overige lasten 13,3 12,1 1,2

95,0 92,7 2,3

Financiële baten en lasten 3,7 4,1 0,4

Saldo exploitatie 2,4 1,0 1,4

Exploitatieresultaat over 2014

06
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Lasten (bedragen x € 1.000)

Personeelslasten 67.452

Afschrijvingen 8.332

Huisvestingslasten 5.893

Overige lasten 13.328

Totaal 95.005

Baten (bedragen x € 1.000) Verdeling baten over de sectoren

Ministerie OC&W 89.917

Gemeenten 658

Deelnemersbijdragen 2.587

Werkzaamheden voor derden 5.532

Overige baten 2.426

Totaal 101.121

Ministerie OC&W

Personeelslasten

Gemeenten

Afschrijvingen

Deelnemersbijdragen

Huisvestingslasten

Werkzaamheden voor derden

Overige lasten

Overige baten

Gezondheidzorg, Welzijn en Sport

Economie en Dienstverlening

Techniek en Vormgeving

Balans

Voornamelijk door het verplicht aflossen van 

het vreemde vermogen en het afschrijven op 

gebouwen en terreinen is het balanstotaal in 

2014 met € 1,2 miljoen afgenomen. De solva

biliteit (eigen vermogen in relatie tot het 

balanstotaal) is, mede door het positieve 

expliotatieresultaat, verbeterd ten op zichte 

van 2013, met 1,7% naar 41,7%.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen ultimo 2014 is met het 

positieve exploitatieresultaat toegenomen  

tot € 75,4 miljoen (2013: € 73,0 miljoen).  

In relatie tot de totale baten bedraagt het 

eigen vermogen in 2014 74,5% (2013 74,2%). 

Voor het verloopoverzicht van het eigen  

vermogen wordt verwezen naar onderdeel 

7.5, paragraaf 2.1.

Voorzieningen

De stand van het totale voorzieningenniveau 

is ultimo 2014 met € 0,3 miljoen afgenomen 

ten opzichte van 2013. De voorziening groot 

onderhoud is met € 0,3 miljoen toegenomen 

en de voorziening voor personele verplichtin

gen is met € 0,6 miljoen afgenomen. Voor 

een overzicht van de voorzieningen wordt 

verwezen naar onderdeel 7.5, paragraaf 2.2.

Liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie is ten opzichte van 2013 met € 3,9 miljoen verbeterd. Voor het kasstroom

overzicht wordt verwezen naar onderdeel 7.3.

Een overzicht van de liquiditeitsratio’s treft u hieronder aan:

Liquiditeitsratio’s

2014 2013 Verschil

Current Ratio 1,1 1,0 0,1

Quick Ratio 1,1 1,0 0,1

Netto Werkkapitaal € 2,5 miljoen € 0,6 miljoen € 1,9 miljoen

Resultatenbox

Het diplomaresultaat geeft het aantal gediplomeerde instellingverlaters in een jaar als percentage 

van alle instellingverlaters in hetzelfde jaar weer. Het jaarresultaat geeft het aantal gediplomeerden 

in het jaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde 

instelling verlaters in hetzelfde jaar. En als laatste onderwijsindicator de nieuwe vroegtijdige 

schoolverlaters die de uitstromers jonger dan 23 jaar zonder een diploma op havo, vwo  

of mbo2, 3 of 4 niveau of hoger weergeeft.

Naast de onderwijsindicatoren geven de financiële indicatoren de financiële situatie van de  

instelling weer. De solvabiliteit geeft de mate weer waarin de instelling aan zijn langlopende  

verplichting kan voldoen en de liquiditeit de mate waarin de instelling aan zijn kortlopende  

verplichting kan voldoen. De rentabiliteit tenslotte geeft aan welk deel van de opbrengsten  

overblijft na aftrek van de kosten.

De baten en lasten in 2014 zijn als volgt opgebouwd:
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Resultatenbox - vergelijk Deltion College met Sector

2010/2011 2010/2011 2012/2013   2013/2014

Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector

Diplomaresultaat 68,8% 67,5% 71,4% 69,8% 74,1% 71,9% 74,3% 74,1%

Jaarresultaat 69,6% 67,7% 72,3% 69,4% 75,3% 72,0% 75,2% 73,3%

Nieuwe voortijdige 
schoolverlaters 7,1% 8,7% 6,2% 8,1% 5,1% 6,3% 4,7% 5,8%

2011 2012 2013   2014

Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector

Solvabiliteit 38,0% 44,0% 39,0% 47,0% 40,0% 45,0% 41,7% n.b.

Liquiditeit 0,95  0,72 1,15 0,85 1,03 1,02 1,13 n.b.

Rentabiliteit 1,5% 0,1% 1,9% 1,1% - 1,3% 2,4% 2,4% n.b.

Het diplomaresultaat, jaarresultaat en de nieuwe vroegtijdig schoolverlaters laten structureel een beter resultaat zien dan in de sector.  

Als gevolg van de positieve rendementen van de afgelopen jaren heeft Deltion haar solvabiliteits, en liquiditeitspositie weten te versterken.

Treasury management

Op basis van de regeling “Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010” is het treasurystatuut vastgesteld door het 

bestuur. Het doel van het treasurystatuut is dat in het kader van vermogensbeheer van het Deltion College helder is volgens welke procedures 

besluiten tot stand moeten komen en aan welke richtlijnen de bij de beleggingen betrokken personen, de manager financiële administratie en  

het College van Bestuur zich moeten houden.

Het Deltion College beheert de verkregen middelen van de instelling op een zodanige wijze dat een behoorlijke exploitatie en het voortbestaan van 

de instelling op basis van de publieke middelen zijn verzekerd. Wijzigingen in het beleggingsbeleid worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan 

de Raad van Toezicht.

Zoals ook uit de balans per 31 december 2014 blijkt, is in het verslagjaar geen sprake geweest van het beleggen van middelen.

Bron sector: OC&W

Continuïteitsparagraaf

Het ministerie van OCW heeft richtlijnen opgesteld voor een zogeheten continuïteitsparagraaf in de jaarrekening. Daarbovenop heeft de mbo  

Raad een servicedocument opgesteld waarin staat beschreven welke aanvullende informatie kan worden opgenomen in de continuïteitsparagraaf. 

De verplichte kwantitatieve gegevens staan opgenomen in onderstaande tabel. 

Kwantitatief deel Continuïteitsparagraaf conform servicedocument mbo raad

nr. Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.
Omzet private activiteiten als percentage  
totale omzet

1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6%

2.
Gewogen aantal deelnemers per fte  
onderwijzend/direct onderwijzend

16,7 17,5 17,1 15,9 15,8 16,1

3.
Gewogen aantal deelnemers per fte  
beroepsonderwijs

11,7 12,4 12,1 11,4 11,4 11,5

4. fte tijdelijk als percentage totaal aantal fte 16,1% 15,8% 16,8% 16,5% 16,5% 16,5%

5. Kosten per fte in loondienst 63.286 63.547 63.971 64.611 65.257 65.910

6.
Aantal m2 beroepsonderwijs per gewogen 
deelnemer

8,8 8,3 7,9 7,8 7,6 7,6

7. Overhead personeelskosten in procenten 27,9 27,3 27,6 27,6 27,6 27,6

8. Liquiditeit 1,2 1,0 1,1 1,3 1,3 1,3

9. Rentabiliteit 1,9% -1,3% 2,4% 5,3% 1,3% -0,6%

10. M2’s huur als percentage totale m2’s 8,0% 8,0% 7,1% 5,8% 3,9% 3,9%

11. Gemiddelde huisvestingkosten per m2 94 103 105 111 113 114

12.
Herfinancieringsbehoefte als percentage 
totale omzet

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

13
Investeringsbehoefte als percentage totale 
omzet

6,3% 4,7% 6,2% 7,5% 4,8% 4,9%

Personele bezetting beroepsonderwijs  
in fte (conform methodiek benchmark Mbo) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Management/Directie 17,6 17,2 17,8 17,8 17,8 17,8

Onderwijzend personeel 634,5 631,7 662,5 713,3 714,4 703,8

Overige medewerkers 248,7 240,6 251,8 261,0 262,0 260,0

Totaal 900,8 889,5 932,1 992,1 994,2 981,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gewogen studentenaantallen 10.584 11.047 11.323 11.323 11.323 11.323

Strategische personeelsplanning

Het Deltion College is actief bezig met strategische personeelsplanning 

om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot in, 

door, en uitstroom. We gebruiken daarbij het HR3P model (Human 

Resources Prestatie, Potentieel, Portfolio). We expliciteren toekomstige 

ontwikkelingen en vertalen dit onder andere door naar veranderende, 

aanvullende vereisten voor medewerkers en organisatie. We verbinden 

het medewerkerspotentieel met de veranderende eisen en werken 

met o.a. individuele en teamgerichte scholings en ontwikkelingsplan

nen, met het oog op de gewenste situatie. De focus van de organisatie 

is hierbij sterk gericht op kwaliteitsverbetering en daarmee 

op de kwalitatieve ontwikkeling van het personeel. In combinatie met 

het willen versterken van de positie op de arbeidsmarkt, zullen de 

gemiddelde loonkosten per fte relatief hoog blijven. 

Cijfers 2012 en 2013 grotendeels uit Benchmark mbo
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Verwachte in-, door en uitstroom voor de komende jaren

Voor de personele opbouw: zie figuur in hoofdstuk 2.4. Op team niveau 

worden per individu prestaties en potentieel in beeld gebracht en met 

behulp van kwantitatieve en kwalitatieve analyses concrete maat

regelen geformuleerd. Er wordt gewerkt met de methode  

strategische personeelsplanning HR3P. 

Verhouding medewerkers (fte) in vaste dienst vs. flexibele 

medewerkers

Het beleid is erop gericht om een flexibele schil van medewerkers  

in stand te houden. De omvang is zodanig dat groei en krimp (van  

studentenaantallen) met formatiegevolgen opgevangen kunnen 

worden. Ervaring leert dat daarvoor een flexibele schil van 10 tot 15% 

nodig is. Dat zijn de contracten voor bepaalde tijd. Daarnaast wordt 

jaarlijks gebruik gemaakt van uitzendkrachten in verband met ziekte. 

Hiermee is 3 tot 5% formatie gemoeid.

Inhuur

Deltion is terughoudend met het inhuren van tijdelijke capaciteit.  

Het beleid is gericht op het tijdelijk kunnen inhuren van expertise, waar 

we zelf niet over beschikken. Die expertise moet dan tijdelijk van aard 

zijn en niet via een tijdelijk dienstverband of uitzendarbeid op te lossen. 

Bij het tijdelijk inzetten van ZZP’ers wordt gelet op de overeenkomst 

van opdracht en het beschikken over een VARverklaring.

Strategische huisvestingplanning 

Met betrekking tot gebruik van m2 heeft het Deltion College een huis

vestingsplan met behulp van een ruimtetoedelingsmodel. Dit model is 

o.a. gebaseerd op aantallen studenten (BBL en BOL), klokuren en 

andere variabelen. Het model wordt op basis van aantallen studenten 

twee keer peer jaar geijkt. Verdeling van de m2 vindt plaats over de 

drie onderwijssectoren (Techniek & Vormgeving, Gezondheidszorg, 

Welzijn & Sport, Economie & Dienstverlening). Bij een tekort aan m2 

wordt gekeken naar alternatieve inzet van ruimte. Bij een overschot 

wordt gekeken hoe dit alsnog in te zetten. Met de huidige studenten

aantallen en de verwachte aantallen voldoet de huisvesting op de 

campus. 

Beleid op het gebruik van m2, in relatie tot flexibele aantallen 

m2 en m2 in eigendom

Voor wat betreft het huisvestingsbeleid voor gebruik van m2 in eigendom 

versus huur, zijn strategische keuzes gemaakt: zoveel als mogelijk 

huisvesting op de campus. Daar waar kan, worden de door Deltion 

gehuurde panden afgestoten en vindt inhuizing plaats op de campus. 

Zo wordt de entreeopleiding in 2015 gehuisvest op de campus.  

Het huurcontract is opgezegd.

Financieel meerjarenperspectief  

Het Deltion College gaat uit van een stabilisatie van de studentenaantallen de komende jaren. Analyse van ontwikkelingen in o.a. demografische 

gegevens, instroom, uitval, uitstroom en het concurrentieveld heeft tot deze conclusie geleid. Het uitgangspunt van stabilisatie is gehanteerd in het 

financieel meerjarenperspectief, waarvan o.a. de gepresenteerde cijfers voor gewogen deelnemers, kosten voor fte’s in loondienst (hierbij is een 

indexering van 1% toegepast) liquiditeit, rentabiliteit en investeringsbehoefte zijn afgeleid. Dit geldt tevens voor de onderstaande meerjaren

prognoses van balans en winst en verliesrekening.

Balans 2012 t/m 2017 in €

Activa 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Materiële vaste activa 167.145 163.286 159.344 158.659 154.756 150.853

Financiële vaste activa 450 350 250 150 50 - 0

Vorderingen 9.755 4.685 3.621 3.621 3.621 3.621

Voorraden 111 60 65 65 65 65

Liquide middelen 11.794 13.684 17.570 19.903 21.578 21.118

TOTAAL ACTIVA 189.255 182.065 180.850 182.398 180.070 175.657

Passiva 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Eigen vermogen 74.248 72.976 75.358 81.188 82.564 81.983

Voorzieningen 9.640 8.926 8.671 8.649 9.205 9.633

Langlopende schulden 86.605 82.345 78.085 73.825 69.565 65.305

Kortlopende schulden 18.762 17.818 18.736 18.736 18.736 18.736

TOTAAL PASSIVA 189.255 182.065 180.850 182.398 180.070 175.657

Baten en Lasten 2012 t/m 2017 in €

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Baten

Rijksbijdragen 85.002 86.759 89.917 101.246 96.479 93.223

Overige  
overheidsbijdragen 1.923 579 658 -  - - 

Deelnemersbijdragen 1.847 1.596 1.599 2.256 2.402 2.402

Werkzaamheden voor 
derden 5.923 5.818 5.532 3.443 3.279  3.279

Overige inkomsten 3.727 3.515 3.415 2.530  2.512  2.359

Totale opbrengsten 98.422 98.267 101.121 109.475 104.672 101.263

Lasten

Personele lasten  65.827 64.928 67.452 71.828 71.877 70.994

Afschrijving 8.668 8.471 8.332 8.901 8.903 8.903

Huisvestingskosten 5.103 5.711 5.893 6.031 6.107 6.092

Overige lasten  12.291  12.702 13.328 12.545 12.319 11.994

Financiële baten en 
lasten  4.654  3.787  3.734  4.340  4.090  3.861

Totale lasten  96.543  95.599  98.739  103.645  103.296  101.844

Saldo Baten en Lasten  1.879  2.668  2.382  5.830  1.376  -581

Incidentele lasten  3.940

Totaal Resultaat  1.879  -1.272  2.382  5.830  1.376  -581

Bestemmingsreserve  -4.487  -92  1.820

Resultaat 
na bestemming  1.343  1.284  1.239
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Risicomanagement 

Het risicoprofiel bevat de top 15 van integrale organisatierisico’s voor 

het Deltion College. Deze risico’s worden sinds 2013 doorlopend 

gevolgd en tweemaal per jaar door de directeuren gewogen.  

In november 2014 is de top 15 herijkt en zijn enkele risico’s met een 

lage risicowaarde vervangen door risico’s die het gericht volgen en 

beheersen wel waard zijn. Elk risico kent een kans (van voordoen) en 

een impact (bij voordoen) die samen een risicowaarde opleveren.  

Bij het wegen betrekken de directeuren (het effect van) genomen 

beheersmaatregelen en schatten vervolgens de kans en impact van 

elk risico opnieuw in. Elke nieuwe weging van de risico’s levert een 

update van het risicoprofiel op. Het risicoprofiel wordt gerapporteerd 

aan de Auditcommissie Raad van Toezicht, die dit vervolgens 

bespreekt in de voltallige Raad van Toezicht.

Risicoprofiel februari 2015

1.   Afnemende vraag naar onderwijs en afnemend marktaandeel Deltion

2.  Examinering

3.  Onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve BPV

4.  Veerkracht van teams

5.  Niet voldoen aan wettelijke vereisten en kwaliteitsborging

6.   Veiligheid en werkomstandigheden van studenten en medewerkers

7.  ICT en informatiebeveiliging

8.  Grip op voortgang en resultaat projecten

9.  Kwalitatieve mismatch van personeel

10.  Eén campus als plaatsafhankelijke vorm van onderwijs

11.  Financiële weerbaarheid verliezen

12.  Hebben van irreële ambities en stellen van irreële doelen

13.  Kwantitatieve mismatch van personeel

14. Onderwijsopbrengsten te laag en VSV onvoldoende in de grip

15. Verbinding met netwerken en beïnvloeding daarbinnen

In het kader van de notitie ‘Helderheid in de bekostiging BVE’ volgt hieronder een verantwoording van de onderwerpen die voor het 

Deltion College van toepassing zijn.

In- en uitschrijving van deelnemers

Alle deelnemers die een MBOopleiding volgen aan het Deltion College worden geregistreerd in het softwarepakket “KRD”. In het proces  

voor in en uitschrijving van deelnemers is inschrijving in meer dan één opleiding voorzien. Deelnemers volgen de opleiding waarvoor ze zijn 

ingeschreven.

In de periode 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2014 hebben 320 studenten de instelling verlaten, waarvan 100 gekwalificeerd.

6.2  Aanvullende informatie n.a.v. notitie  
‘Helderheid in de bekostiging van BVE’

Traject Aantal org./
bedrijven

Aantal
studenten

Additionele
bijdrage

1 Monteur data/elektra en gas/warmte 8 219 ja

2 Opticiën manager 1 44 nee

3 Chauffeur goederenvervoer 1 30 ja

4 Helpende Zorg en Welzijn 2 25 nee

5 Verzorgende IG 3 23 nee

6 Medewerker Steriele Hulpmiddelen 12 15 ja

7 Assistent en medewerker schilderen 1 13 ja

8 Ondernemer detailhandel 1 10
ja

9 Middenkader Engineering 1 6 ja

10 Diverse opleidingen 2 4 nee

Horizontale stapeling diploma’s

In 2014 is wat betreft de bekostiging geen sprake geweest van horizontale stapeling van diploma’s.

Overzicht van studenten die in 2014 tijdens het schooljaar van opleiding/leerweg zijn veranderd

In het schooljaar 2014/2015 zijn in de periode van 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2014 80 studenten van opleiding veranderd.

Geïntegreerde trajecten educatie - beroepsonderwijs

Het Deltion College heeft in 2014 géén geïntegreerd traject educatie  beroepsonderwijs verzorgd.

Maatwerktrajecten

In 2014 zijn voor 32 bedrijven en organisaties maatwerktrajecten georganiseerd met in totaal 389 studenten.

Omschrijving reden uitschrijving aantal studenten

Arbeidsmarkt- en omgevingsfactoren 50

Studie- en beroepskeuze gebonden factoren 49

Instellingsgebonden factoren 8

Persoonsgebonden factoren (niet beïnvloedbaar instelling) 52

Persoonsgebonden factoren (beïnvloedbaar instelling) 50

Diploma of certificaten behaald 100

Overig 11

320
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Sectoren 2010 2011 2012 2013 2014*2

Economie & Dienstverlening 4.316 4.062 3.974 4.241 4.531

Techniek & Vormgeving 5.796 5.634 5.471 5.413 5.507

Gezondheidszorg, 
Welzijn & Sport

3.320 3.501 3.926 3.876 3.645

Totaal*1 13.432 13.197 13.371 13.530 13.683

* 1 exclusief Educatie en vavo * 2 voorlopig

Het totaal aantal (ongewogen) studenten (teldatum 1 oktober) over de periode 2010 - 2014 is als volgt:

De ontwikkeling van deze gewogen kengetallen voor het beroepsonderwijs is in de volgende overzichten weergegeven.

6.4  VO en BVE specifiek

Aantallen

Bekostiging

Voor het beroepsonderwijs vindt de bekostiging plaats op basis van de telgegevens van 2 jaar geleden (t2). Deze bekostiging is vanaf 2000  

opgebouwd uit 80% van het gewogen aantal studenten per 1 oktober in het betreffende jaar (t2) en 20% van het gewogen aantal diploma’s in het 

betreffende jaar (t2). De weging van de diploma’s vindt plaats op basis van niveaus: hoger gekwalificeerde diploma’s tellen zwaarder mee dan lager 

gekwalificeerde. Daarnaast is er een additionele bekostiging voor studenten met een beperkte vooropleiding.

Gewogen aantal studenten
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6.3 Niet gesubsidieerde activiteiten

Het contractonderwijs is ondergebracht in de stichting Deltion Business. Deltion Business richt zich op bedrijven en instellingen die medewerkers 

willen bij of omscholen. Deltion Business heeft het boekjaar 2014 afgesloten met een negatief resultaat van € 10.339.
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2 Passiva 31 december 2014 31 december 2013
€ € € €

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 73.386.519                   72.405.004 

2.1.2 Bestemmingsreserve 1.971.350  571.350 

Totaal groepsvermogen  75.357.869 72.976.354

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Voorziening groot onderhoud  5.480.000  5.142.000 

2.2.2 Voorziening wachtgelden  922.000  1.344.000 

2.2.3 Overige voorzieningen  2.269.000  2.440.000 

 8.671.000 8.926.000

2.3 Langlopende schulden

2.3.2 Kredietinstellingen  78.085.000 82.345.000

2.4 Kortlopende schulden

2.4.1 Kredietinstellingen  4.260.000  4.260.000 

2.4.3 Crediteuren  2.565.842  2.460.766 

2.4.4 Ministerie van OC&W  1.633.510  2.038.467 

2.4.6
Belastingen en premies sociale  
verzekering

 2.772.867  2.720.696 

2.4.7 Schulden terzake van pensioenen  842.825  932.120 

2.4.8 Overige kortlopende schulden  1.040.957  690.942 

2.4.9 Overlopende passiva  5.620.319  4.715.223 

 18.736.320 17.818.214

Totaal passiva  180.850.192 182.065.572

1 Activa 31 december 2014 31 december 2013
 € € € €

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen  146.628.795 150.498.461

1.2.2 Inventaris en apparatuur  12.715.086 12.787.502

159.343.881 163.285.963

1.3 Financiële vaste activa

1.3.6
Overige financiële vaste 
activa

 250.000  350.000 

Totaal vaste activa 159.593.881 163.635.963

Vlottende activa

1.4 Voorraden

1.4.1 Gebruiksgoederen  64.988 60.594

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren  1.339.642 1.645.435

1.5.4 Deelnemers/cursisten  812.209 644.488

1.5.5 Overige vorderingen  70.128 317.095

1.5.6 Overlopende activa  1.398.968 2.078.341

3.620.947 4.685.359

1.7 Liquide middelen 17.570.379 13.683.660

Totaal vlottende activa 21.256.314 18.429.613

Totaal activa 180.850.192 182.065.572

7.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014

Na verwerking voorstel resultaatbestemming
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7.4 Grondslagen

Algemeen

Met ingang van 2008 is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van 

toepassing. Bij het opstellen van het financieel jaarverslag is rekening 

gehouden met deze regeling, alsmede met het Burgerlijk Wetboek 

Boek 2 titel 9, en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 660 

Onderwijsinstellingen (RJ 660).

Consolidatie

Meerderheidsdeelnemingen en overige verbonden partijen waarover 

overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op het zakelijke en 

financiële beleid worden geconsolideerd. Overheersende zeggenschap, 

direct of indirect, kan worden uitgeoefend doordat beschikt wordt over 

een meerderheid van stemrechten of op enige andere wijze de financiële 

en operationele activiteiten worden beheersd. In de geconsolideerde 

jaarrekening is opgenomen de 100%deelneming Stichting Deltion 

Business. Hierbij is de integrale methode toegepast, waardoor activa, 

passiva en de baten en lasten voor 100% zijn meegenomen in de 

geconsolideerde jaarrekening. Intercompanytransacties, winsten en 

onderlinge vorderingen en schulden, worden geëlimineerd.

Stelsel- en schattingswijzigingen

In 2014 hebben zich geen stelsel en schattingswijzigingen voor

gedaan. Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 

opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich verschillende 

oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van  

het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronder

stellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten.

Waardering van de activa en de passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 

verkrijgings, vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag aanwezig is, vindt waardering plaats 

tegen verkrijgingsprijs.
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7.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
2014 2013

€ €  € €

Saldo exploitatie  6.115.461  2.515.563 

Afschrijvingen  8.331.619  8.470.792 

Mutaties werkkapitaal

- Voorraden  4.394  50.677 

- Vorderingen  1.064.412  5.069.542 

- Kortlopende schulden  918.106  944.254

Mutaties voorzieningen  255.000  714.000

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Interest  3.733.947  3.787.321

 12.436.257  10.660.999 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa  4.389.538  4.611.754

(Des)investeringen financiële vaste activa  100.000  100.000 

 4.289.538  4.511.754

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen leningen

Afgelost op leningen  4.260.000  4.260.000

Mutatie liquide middelen  3.886.719  1.889.245 

Beginstand liquide middelen  13.683.660  11.794.415 

Mutatie liquide middelen  3.886.719  1.889.245 

Eindstand liquide middelen  17.570.379  13.683.660 

7.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2014

Na verwerking voorstel resultaatbestemming

Geconsolideerde staat van 
baten en lasten 2014

2014 Begroting 2014 2013

€ € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCenW  89.917.119  87.388.153  86.758.728 

3.2 Overige overheidsbijdragen  657.957  594.766  578.793 

3.3 College en examengelden  1.598.961  1.643.494  1.596.360 

3.4 Baten werk i.o.v. derden  5.532.237  5.815.698  5.817.547 

3.5 Overige baten  3.414.643  2.362.467  3.514.951 

Totaal baten 101.120.917 97.804.578  98.266.379 

4 Lasten

4.1 Personele lasten  67.452.459 65.832.996  64.927.522 

4.2 Afschrijvingen  8.331.619  8.625.171  8.470.792 

4.3 Huisvestingslasten  5.893.455  6.113.083  5.710.823 

4.4 Overige materiële lasten  13.327.923  12.131.112 16.641.678 

Totaal lasten 95.005.455  92.702.362  95.750.816 

Saldo baten en lasten  6.115.462  5.102.216  2.515.563 

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten  81.615  150.000  191.168 

5.2 Financiële lasten  3.815.560  4.284.899  3.978.487 

Saldo financiële baten en 
lasten

 3.733.945  4.134.899  3.787.319

Saldo exploitatie  2.381.517  967.317  1.271.755



48

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 

zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt 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 en andere 

sleutelfunctionarissen in het management 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.

Vaste activa

 

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder 

aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening 

gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balans

datum worden verwacht. Van een bijzondere waardevermindering is 

sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengst

waarde en de bedrijfswaarde. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsof 

vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek 

van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaar

digingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond en 

hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 

vervaardiging inclusief installatiekosten.

Financiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn  

dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig 

kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseer

bare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 

realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 

waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is 

sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengst

waarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonderwaardeverminderingsverlies 

wordt direct als last verwerkt in de winstenverliesrekening onder 

gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Overige financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden 

gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte bedrag, 

gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen.

Vlottende activa

Voorraden

Waardering van gebruiksgoederen vindt plaats tegen verkrijgingsprijs 

of vervaardigingsprijs waarbij tevens rekening wordt gehouden met 

eventuele incourantheid.

Vorderingen

De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden 

bij eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde van het 

verstrekte bedrag. De vervolgwaardering vindt plaats tegen de 

geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of  

feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij  

het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is  

en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde met als 

rekenrente 3%, tenzij anders vermeld. Onder de voorzieningen worden 

de personeelsvoorzieningen, de voorziening wachtgelden en de 

voorziening groot onderhoud verantwoord. 

De voorziening wachtgelden heeft ten doel om aan toekomstige  

WW/BWWWuitkeringen te voldoen. De voorziening Werkhervatting 

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is gevormd om verplichtigen 

aan (ex)werknemers die in de WGA geraken voor een periode van  

10 jaar (termijn eigen risicodragerschap) op te kunnen vangen.

De personeelsvoorzieningen bestaan uit toekomstige verplichtingen 

voor jubileumgratificaties, spaarverlof en personeel. Deze voor

zieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde met 

uitzondering van de voorziening jubileumgratificaties, die tegen 

contante waarde wordt gewaardeerd met als rekenrente 3%.

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor toekomstige  

kosten van groot onderhoud aan gebouwen en E+W installaties.  

De toevoeging aan de voorziening is bepaald op basis van het 

geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen 

de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. De voorziening 

wordt gewaardeerd tegen eindwaarde met als rekenrente 1.6%

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen 

reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Operationele leasing

Er is sprake van leasecontracten waarbij een groot deel van de  

voor en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij Stichting 

Deltion ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele 

leasing.  Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen 

vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winsten

verliesrekening over de looptijd van het contract.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

De in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd 

tegen de (geamortiseerde) kostprijs. Dit is de nominale waarde, tenzij 

anders vermeld. Deltion past kostprijshedgeaccounting toe voor de 

renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende 

schulden worden omgezet in vast rentende. Het ineffectieve deel  

van de waardeverandering van de renteswaps wordt, indien van 

toepassing, verantwoord in de winst en verliesrekening onder de 

financiële baten en lasten.

Het Deltion College is voornamelijk werkzaam in Nederland,  

waardoor nauwelijk sprake is van valutarisico. Tevens is geen  

sprake van significante concentraties van kredietrisico.

Schuld aan pensioenfonds

Het Deltion College heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfs

pensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van 

de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte 

of contractuele basis premies betaald. De premies worden verantwoord 

als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruit betaalde 

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een 

terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opge

nomen. De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioen fonds ABP 

per 28 februari 2015 was 103,4%.

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Met inachtneming van vorenstaande worden de baten en lasten 

toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten 

worden slechts genomen, voor zover zij op balansdatum zijn 

gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor  

het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij  

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Verlenen van diensten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van 

de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichten diensten tot aan 

de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als bate verantwoord in de staat van baten  

en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van 

baten en lasten en het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn 

gemaakt of opbrengsten zijn gederfd. De baten worden verantwoord 

als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en het Deltion 

College de condities voor ontvangst kan aantonen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en 

passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

Interest op de Euroflexlening is toegerekend aan de kasstroom op 

operationele activiteiten.

7 Jaarrekeningen

Materiële vaste activa
Als activeringsgrens geldt een bedrag van € 1.000 per actief.

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

gebouwen 40 jaar

schoolmeubilair 15 jaar

verbouwing en stoffering 10 jaar

machines en installaties 10 jaar

kantoormeubilair 10 jaar

apparatuur 5  jaar

grote automatiseringspakketten 5  jaar

computers 4  jaar

overige software 3  jaar
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7.5  Toelichting op de onderscheiden posten  
van de geconsolideerde balans

1 Activa
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
Verkrijgings-
prijs 
vervaardi-
gingsprijs

Waarde
verminderin-
gen en 
afschrijvingen Boekwaarde Investeringen

Desinveste-
ringen Afschrijvingen Boekwaarde

 t/m 2013 t/m 2013 31-12-2013 2014 2014 2014 31-12-2014

€ € € € € € €

1.2.1
Gebouwen 
en terreinen

1.2.1.1 Gebouwen 168.847.498 25.179.358 143.668.140 2.313.296  1.837.182 4.620.780 139.523.474

1.2.1.2 Terreinen 6.830.321  - 6.830.321  275.000  -  - 7.105.321

1.2.1.3
Gebouwen in 
aanbouw

                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       - 

175.677.819 25.179.358 150.498.461 2.588.296  1.837.182 4.620.780 146.628.795

1.2.2
Inventaris en 
apparatuur

29.316.917 16.529.414 12.787.502 3.664.178  25.755 3.710.839 12.715.086

1.2.3 Overige                                                                     -                                                                                            - 

Totaal 204.994.736 41.708.772 163.285.964 6.252.475  1.862.937 8.331.619 159.343.881

In 2014 is geïnvestereerd in het optimaliseren van de ICTinfrastructuur en zijn voorbereidingen getroffen voor het inhuizen van START.Deltion op  

de Campus. Daarnaast is de indeling van de gebouwen (o.a. door het plaatsen van wanden) zodanig aangepast dat meer wordt aangesloten bij  

de onderwijsdoelstellingen. De desinvesteringen die zijn verantwoord onder gebouwen betreffen de percelen aan de Energieweg in Zwolle die  

eind 2014 zijn verkocht.

1.2.a OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen Bedrag Peildatum
x € 1.000

1.2.a.1 OZB-waarde gebouwen en terreinen eigendom 99.754 1/1/2014

OZB-waarde gebouwen en terreinen huur 650

1.2.a.2 Verzekerde waarde gebouwen 188.105 31/12/2014

1.3 Financiële vaste activa 31-12-2014 31-12-2013

€ €

1.3.6.1 Lening Stichting Beheer Deltion 250.000 350.000

1.5 Vorderingen 31-12-2014 31-12-2013

€ €

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

1.5.1 Debiteuren 1.339.642 1.645.435

Actueel: Van de vordering op debiteuren staat per 11 mei 2015 nog € 56.220 open. 

1.5.4 Deelnemers/cursisten 812.209 644.488

Van de vordering op deelnemers/cursisten is € 85.582 (2013 € 101.505) uit handen gegeven aan het incassobureau.  

Hier tegenover staat een voorziening dubieuze debiteuren van € 39.000 (2013 € 36.000).  Van de uit handen gegeven  

vorderingen wordt meer dan 80% alsnog geïnd. Van de vordering staat per 11 mei 2015 nog € 88.800 open.

1.5.5 Overige vorderingen

Te vorderen rente banken 62.592 77.673

Te vorderen BTW volgens aangifte 0 220.722

Overige  7.536 18.700

70.128 317.095

Voornamelijk vanwege de belaste verkoop van de percelen aan de Energieweg is er in 2014 geen vordering maar een  

afdrachtplicht van BTW ontstaan. Zie ook 2.4.8.

1.5.6 Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 1.103.727 1.456.727

Overige nog te ontvangen bedragen 205.221 558.228

Nog te factureren 90.020  63.386 

1.398.968 2.078.341

Onder de vooruitbetaalde bedragen is eind 2014 € 570.000 verantwoord. Het betreft de BTW berekend over een claim die ULC Verwarming B.V.  

bij het Deltion College heeft ingediend. Het BTW bedrag is teruggevorderd van de Belastingdienst en begin 2015 ontvangen.

1.7 Liquide middelen 31-12-2014 31-12-2013

€ €

Banken 9.070.110 3.671.049

Kasmiddelen 269 956

Spaarrekening 8.500.000 10.011.655

17.570.379 13.683.660

Vlottende activa
1.4 Voorraden

1.4.1 Gebruiksgoederen

Voorraad diversen, voornamelijk drukwerk 30.988 14.464

Voorraad automatisering 27.000 29.880

Voorraad restaurants 7.000 16.250

64.988 60.594

Dit betreft een lening die is verstrekt aan de Stichting Beheer Deltion tegen een rentevergoeding van 4,25%. 

De oorspronkelijke lening bedroeg € 1.100.000. 
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2 Passiva
Mutaties

2.1 Eigen vermogen

Balans
31-12-2013

Bestemming 
exploitatie
saldo 2014

Overige
mutaties

2014
Balans

31-12-2014

€ € € €

2.1.1 Algemene reserve 72.405.004 981.515  - 73.386.519

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 571.350  1.971.350  571.350 -  1.971.350

Totaal groeps vermogen 72.976.354 2.952.865  571.350 - 75.357.869

Verloopoverzicht  
bestemmingsreserve

Ontwikkeling onderwijs 571.350 1.971.350 571.350 -         1.971.350 

In 2014 is de bestemmingsreserve voornamelijk ingezet voor invoering MBO2015, Young Potentials en kleinere  

klassen bij defensieopleidingen. De doelen waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd zijn hiermee behaald. 

2.2 Voorzieningen

                                                                                                                                                               Mutaties

Balans
31-12-2013

Dotaties
2014

Onttrekkingen
2014

Vrijval
2014

Balans
31-12-2014

€ € € € €

2.2.1 Voorziening groot onderhoud 5.142.000 983.038 645.038 5.480.000

2.2.2 Personeelsvoorzieningen

voorziening wachtgelden 1.344.000 212.071 634.071 922.000

voorziening WGA 588.000 278.025 114.025 752.000

voorziening personeel 810.000 267.072 510.072 567.000

voorziening jubileum 686.000 93.109 95.109 684.000

voorziening spaarverlof 356.000 32.502 122.501 266.000

8.926.000 2.078.816 2.333.816                     - 8.671.000

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor toekomstige kosten aan de gebouwen en de E+W installaties. Onder de voorziening wacht

gelden zijn de toekomstige kosten voor wachtgeld en bovenwettelijk wachtgeld verantwoord. De voorziening is eind 2014 afgenomen omdat per 

balans datum minder werknemers in de wachtgeldregeling zitten. Het Deltion College is eigenrisicodrager voor de uitkering aan (ex)medewerkers 

die vallen onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).  Voor deze toekomstige verplichtingen is de voorziening Werkhervatting 

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gevormd.

De voorziening personeel dient voornamelijk voor toekomstige kosten die voortvloeien uit personele regelingen die eind 2014 zijn vastgesteld.

De kosten die voortvloeien uit de in 2004 en 2005 getroffen Pré FPUregeling zijn minimaal. De laatste medewerker die van deze regeling gebruik 

maakt zal eind 2015 zijn pensioengerechtigde leeftijd bereiken, waarmee de regeling eindigt.

Onderverdeling saldo 31-12-2014 < 1 jaar > 1 jaar

saldo € € €

Voorziening groot onderhoud 5.480.000 1.213.035 4.266.965

Voorziening wachtgelden 922.000 339.453 582.547

Voorziening WGA 752.000 136.351 615.649

Voorziening personeel 567.000 495.000 72.000

Voorziening jubileum 684.000 70.689 613.311

Voorziening spaarverlof 266.000                 - 266.000

8.671.000 2.254.528 6.416.472

2.3  Langlopende schulden

Bedrag 
lening       

31-12-2013

Aangegane 
verplichting

2014
Aflossingen 

2014

Bedrag 
lening             

31-12-2014
Rente- 

percentage

Resterende 
looptijd 
in jaren

€ € € € %

ING Bank, Euroflex / 
voorfinanciering

86.605.000 4.260.000 82.345.000 *  * 

Totaal 86.605.000                     - 4.260.000 82.345.000

Aflossing binnen 1 jaar 
(zie 2.4.1)

4.260.000

Totaal langlopend 78.085.000

* Met de ING Bank zijn de volgende kredietovereenkomsten gesloten:

 Een kredietfaciliteit in rekeningcourant van € 6.352.923

  Euroflexleningen van € 106,5 miljoen, af te lossen in 100 kwartalen van 1 april 2009 tot 1 juli 2034. Vervroegde aflossing is onbeperkt mogelijk. 

Rente 3 maands Euribor met een opslag van 25 basispunten. Het aantal basispunten is éénzijdig door de ING verhoogd naar 100 per  

1 mei 2013.

Zekerheidsstelling:

Ter afdekking van het renterisico is het Deltion College een drietal swaptransacties aangegaan met de ING Bank. Deze derivaten zijn gekoppeld  

aan de lening waardoor er geen sprake is van ‘open posities’.  Eén transactie is aangegaan op 30 juni 2006, met een looptijd van 2 januari 2009 

tot 1 januari 2019 tegen een rente van 4,385%, één op 24 september 2008 met een looptijd van 2 januari 2009 tot 2 januari 2024 tegen een rente 

van 4,795%, en één op 18 februari 2009 met een looptijd van 1 juli 2009 tot 1 juli 2017 tegen een rente van 3,245%. De Swapportefeuille heeft 

een negatieve marktwaarde van ruim € 12,5 miljoen (nominale waarde bijna € 59 miljoen) op 31 december 2014.

De derivaten zijn onder kostprijs hedge accounting verantwoord. De Euroflexleningen zijn aangegegaan tegen 3 maands Euribor. Eén van  

de swaps is aangegegaan tegen 1 maands Euribor waardoor deze een negatieve hedge heeft van € 126.000 (rentedatum 31122014).  

Tot zekerheid voor de ING Bank geldt een door de Stichting “Waarborgfonds BVE” afgegeven borgstelling van € 106,5 miljoen gedurende  

de looptijd van de lening.
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2.4 Kortlopende schulden 31-12-2014 31-12-2013

€ €

2.4.4 Ministerie van OC&W

Nog te besteden projectgelden (zie staat G) 953.511 1.794.082

Nog te besteden Samenwerking leraren-
opleidingen en scholen

306.801

Te verrekenen School-ex 134.098 82.385

Vooruitontvangen Prestatiebox MBO VSV 150.000 150.000

Vooruitontvangen subsidie registerleraar  - 12.000

Experimenteel onderzoek VSV      89.100                   - 

1.633.510 2.038.467

2.4.8 Overige kortlopende schulden

Te betalen rente banken 598.492 643.039

Te betalen BTW volgens aangifte 416.846  - 

Overige 25.619 47.903

1.040.957 690.942

2.4.9 Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 1.420.975 1.684.176

Nog te betalen bedragen 1.184.685 649.240

Nog te betalen vakantietoeslag 2.095.493 2.022.189

Overige 919.166 359.618

5.620.319 4.715.223

Onder de nog te betalen bedragen is in 2014 € 275.000 verantwoord voor het aangaan van een recht op koop van de Willaertstraat. Ook zijn hier 

voorschotten op projectsubsidies verantwoord (€ 665.000), waarvan de besteding in volgende jaren ligt. Het gaat hierbij met name om subsidies 

voor de projecten Centrum Innovatief Vakmanschap, Entree XXL en VMBO / MBO Techniek.

7.6  Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

7.7 Overzicht verbonden partijen

Claim verkoop percelen Energieweg 

In 2013 heeft het Deltion College een claim neergelegd bij de  

oorspronkelijke koper van de percelen aan de Energieweg te Zwolle.  

De oorspronkelijke koper heeft de koopovereenkomst willen ontbinden. 

Het Deltion College is van mening dat dit niet mogelijk is op de door de 

oorspronkelijke koper aangegeven gronden. In mei 2014 heeft de  

rechter zijn vonnis uitgesproken in deze zaak. De oorspronkelijke koper 

heeft hierop hoger beroep aangetekend. Het is niet waarschijnlijk dat 

deze gebeurtenis tot economische voordelen voor het Deltion College 

zal leiden.

Latente verplichting Stichting Waarborgfonds BVE

Het Deltion College is aan de stichting een bedrag verschuldigd, totdat 

het Waarborgdepot als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub a, van de statuten 

van de stichting gelijk is aan of meer bedraagt dan € 9.983.165.  

Het bedrag dat de instelling is verschuldigd, wordt bepaald naar even

redigheid van de door de Staat der Nederlanden in het desbetreffende 

jaar aan de instelling verstrekte rijksbijdrage tot een maximum van 2% 

daarvan op jaarbasis, met dien verstande dat indien het verhaal op een 

instelling geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, het onverhaalbaar gebleken 

deel over de overige instellingen wordt omgeslagen naar evenredigheid 

van de gedeelten waarvoor de verplichting tot aanvulling ieder van hen in 

hun onderlinge verhouding aangaat.

Meerjarige financiële verplichtingen
0-1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal

Meerjarige contract met betrekking tot: € € € €

Huur 357.843 972.010 670.083 1.999.936

Lease auto’s 28.202 43.441 - 71.643

Software 268.091 319.213 - 587.304

Onderhoud 1.249.570 1.355.229 - 2.604.799

Overig 343.159 659.722 - 1.002.881

Totaal 2.246.865 3.349.615 670.083 6.266.563

Beslissende zeggenschap

Naam Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code * 
activiteiten

Eigen  
vermogen 
31-12-2014

Resultaat 
2014

Groeps-
maatschappij 

Ja/Nee

Deelname
%

Consolidatie
%

€ €

Deltion 
Business

Stichting Zwolle 1  65.030 -  10.339 -  Ja 100 100

Totaal 
31-12-2014  65.030 -  10.339 -

Stichting Deltion Business

Door Deltion Business worden cursussen en trainingen verzorgd aan bedrijven en instellingen. De omzet hiervan bedroeg in 2013 en 2014  

€ 1,7 miljoen.

Stichting Beheer Deltion

De stichting Beheer Deltion met als doel het exploiteren van de parkeergarages en het gelegenheid geven tot sport, is verbonden aan de stichting 

Deltion College, maar heeft geen beslissende zeggenschap in de stichting.

Aansprakelijkheidsstelling

Het Deltion College heeft een verklaring (artikel 2:403 BW) afgegeven ten behoeve van de stichting Deltion Business.

*  Code activiteiten: 1 = contractonderwijs
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7.8  Toelichting op de onderscheiden posten van  
de geconsolideerde staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 (Rijks)bijdragen OC&W 2014 Begroting 2014 2013

€ € €

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OC&W 82.574.539 82.112.896 80.054.835

Inhouding cursusgelden -1.699.385 -1.699.388 -1.606.799

80.875.154 80.413.508 78.448.036

3.1.2 Overige subsidies OC&W 9.041.965 6.974.644 8.310.692

89.917.119 87.388.152 86.758.728

De normatieve rijksbijdrage OC&W in 2014 is € 2,5 miljoen hoger dan in 

2013. De normatieve rijksbijdrage in 2014 is € 2,5 miljoen hoger dan in 

2013. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van 

het aantal studenten.

Ten opzichte van de begroting is de normatieve bijdrage in 2014  

€ 0,5 miljoen hoger door loonbijstelling tranche 2014 en door  

toe voeging van het budget Convenant Leerkracht. 

Ten opzichte van de begroting zijn de overige subsidies OC&W  

€ 2,1 miljoen hoger. Dit betreft o.a. het prestatieafhankelijke deel 

bestrijding voortijdig schoolverlaten (€ 0,8 miljoen), hogere bijdrage 

Professionalisering (€ 0,2 miljoen), de overgangsregeling LGF/Passend 

Onderwijs (€ 0,7 miljoen), en het aandeel projectsubsidie bestrijding 

voortijdig schoolverlaten voor participerende instellingen (€ 0,4 mil

joen). De betaling aan participerende instellingen is verantwoord  

onder overige lasten (zie 4.4.4.)

3.2 Overige overheidsbijdragen 2014 Begroting 2014 2013

€ € € € € €

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

3.2.1.1  Educatie 657.957 594.766 578.793

3.3 College en Examengelden

3.3.2 Cursusgelden 1.390.428 1.589.493 1.449.943

3.3.5 Examengelden 208.533 54.001 146.417

1.598.961 1.643.494 1.596.360

3.4 Baten werk i.o.v. derden

3.4.1.3 Overige baten werk i.o.v. derden

a. Werkzaamheden voor derden 3.035.214 2.883.507 3.503.972

b.  Projectmatige werkzaamheden 
derden

2.207.752 2.773.941 1.980.797

c. Overig 289.271 158.250 332.778

5.532.237 5.815.698 5.817.547

Onder de overige baten in opdracht voor derden vallen ook de cursus

sen en bedrijfsopleidingen van Deltion Business (€ 1,7 miljoen in 2014 

en 2013). De werkzaamheden uitgevoerd voor derden zijn voornamelijk 

gedaald, in vergelijking met 2013, door minder convenanten met 

De omzet detachering personeel was in 2013 voornamelijk hoger door het detacheren van medewerkers in het kader van het project “Prove2Move”. 

Onder de overige baten is in 2014 de gerealiseerde boekwinst verantwoord van de verkoop van de Energieweg.

In 2013 is door alle leidinggevenden een MDtraject gevolgd, waardoor de overige personele lasten hoger zijn dan in 2014. 

3.5 Overige baten 2014 Begroting 2014 2013

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 147.371 135.764 148.168

3.5.2 Detachering personeel 978.240 887.171 1.367.053

3.5.5 Leerling-/ouderbijdragen 988.348 642.032 1.136.820

3.5.6 Overige 1.300.684 697.500 862.910

3.414.643 2.362.467 3.514.951

4 Lasten 2014 Begroting 2014 2013
4.1 Personele lasten € € € € € €

4.1.1 Lonen en salarissen 48.436.048 61.606.921 46.738.227

4.1.2 Sociale lasten

- sociale lasten 5.974.960  - 5.455.917

- pensioenlasten 7.235.298                   - 7.301.171

13.210.258  - 12.757.088

Totaal lonen en salarissen 61.646.306 61.606.921 59.495.315

Onttrekking personeels-
voorzieningen -95.109  - -70.445

61.551.197 61.606.921 59.424.870

4.1.3 Overige personele lasten

4.1.3.1 Dotatie voorziening personeel 267.072  - 391.973

Dotatie voorziening spaarverlof 32.502  - 62.970

Dotatie voorziening WGA 278.025  - 106.109

Dotatie voorziening jubileum-
gratificaties 93.109  - 69.445

Dotatie voorziening wachtgeld 212.071  - -230.317

Totaal dotatie personeels-
voorzieningen 882.778  - 400.180

4.1.3.2 Uitzendkrachten, declaranten, 
e.d.

Inhuur- en uitzendkrachten 2.895.562 1.871.987 2.331.391

Gastdocenten, advieskosten  
e.d.

449.657 563.529 526.475

3.345.219 2.435.516 2.857.866

4.1.3.3 Overige personele lasten 2.020.537 1.790.559 2.390.565

5.365.757 4.226.075 5.248.431

67.799.732 65.832.996 65.073.481

4.1.4 Uitkeringen (-/-) 347.273  - 145.960

Totaal 67.452.460 65.832.996 64.927.521

VOscholen en het aflopen van participatietrajecten met de gemeente 

Zwolle. De projectmatige wekzaamheden voor derden zijn daarente

gen gestegen in vergelijking met 2013. De kosten voor deze projecten 

zijn ook gestegen (zie 4.4.4)
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 Specificatie personele inzet: 2014 Begroting 2014 2013

 fte’s  Kosten  fte’s  Kosten  fte’s  Kosten 

Vast personeel  950,70  61.646.306  946,60  61.606.921  925,10  59.495.315 

Inhuur- en uitzendkrachten  34,50  2.895.562  28,90  1.871.987  28,40  2.331.391 

 985,20  64.541.868  975,50  63.478.908  953,50  61.826.706 

Onderwijzend personeel  
(OP/OOP)

 611,50  41.342.406  602,70  40.779.171  590,40  39.533.821 

Ondersteunend personeel 
(OBP)  302,40  19.153.460  306,40  19.001.233  297,70  18.573.629 

 913,90  60.495.866  909,10  59.780.404  888,10  58.107.450 

Verlofregelingen (Bapo,  
ouderschapsverlof, e.d.)

 42,20  2.014.837  39,40  1.919.002  39,60  1.875.744 

Kosten vervanging bij ziekte e.d.  29,10  2.031.165  27,00  1.779.502  25,80  1.843.512 

 985,20  64.541.868  975,50  63.478.908  953,50  61.826.706 

 In 2013 en 2014 is geen sprake geweest van medewerkers die werkzaam zijn in het buitenland.

Bezoldiging topfunctionarissen - met dienstbetrekking

 Naam  Functie(s) 

Ingang 
dienst-

verband 

Omvang 
dienst-

verband   Beloning 

 Belastbare 
onkosten

vergoeding 

Voor ziening  
beloningen 

op termijn 
Totale  

bezol diging 

 fte € € € €

 College van Bestuur 

 Beloning 2014 

 Dhr. ing. W. Beun  voorzitter 1/1/2012 1,0 167.432 129 29.797 197.358

 Dhr. drs. M.T. Otto MPM  lid  1/10/2009 1,0 114.653 129 19.511 134.293

 Beloning 2013 

 Dhr. ing. W. Beun  voorzitter 1/1/2012 1,0 181.847 333 25.574 207.754

 Dhr. drs. M.T. Otto MPM  lid  1/10/2009 1,0 114.651 333 20.841 135.825

De voorzitter van het College van Bestuur heeft besloten zich te conformeren aan de overgangsregeling WNT voor zijn bezoldiging in 2015.

Naam  Functie(s) 

 Ingang 
dienst-

verband  Beloning 

 Belastbare 
onkosten-

vergoeding 

 Totale 
bezoldiging 

2014 

 Totale 
bezoldiging 

2013 

€ € € €

 Raad van Toezicht 

 Mevr. A. Haarsma voorzitter 1/1/2012 7.500  129 7.629 7.833

 Dhr. drs. C. Meijer vicevoor-
zitter 1/1/2012 6.250  129 6.379 6.833

 Mevr. ir. G.M.L. Wijffels lid 1/1/2010 5.000  129 5.129 5.333

 Dhr. A.J. Martens MBA lid 1/1/2011 2.500  129 2.629 7.833

 Dhr. prof. dr. A.J.M. de Jong lid 1/1/2012 5.000  129 5.129 5.333

 Mevr. J. Hubert lid 1/1/2012 5.000  129 5.129 5.333

 Dhr. A.W. van Daalen lid 1/1/2014 5.000  129 5.129 -

 Mevr. M. Lenselink lid 1/1/2014 5.000  129 5.129 -

Onder de belastbare onkostenvergoeding is de premie voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering verantwoord. 

Op 1 januari 2014 zijn mevrouw M. Lenselink en de heer A.W. van Daalen toegetreden als lid van de Raad van Toezicht.  

De heer A.J. Martens is per 1 juli 2014 afgetreden als lid. 

Bezoldiging overige functionarissen - met dienstbetrekking
Functie Ingang 

dienstver-
band

 Einde 
dienstver-

band 

 Belastbare 
uitkering 

2014 

 Voor-
ziening 

uitkering 
betaalbaar 
op termijn 

 Totale 
uitkering 
bij einde 

dienstver-
band 

 Motivering  
overschrijding 

€ € €

Programmadirecteur 1/3/2008 31/7/2014 150.000 300.000 Regeling einde  
dienstverband

Het dienstverband van de Programmadirecteur is in 2014 beëindigd. De helft van de regeling is in 2013 uitgekeerd.

Het Deltion College herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 ondertekende uitvoeringsproblemen met betrekking tot 

externe niettopfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) beleidsregels toepassing WNT legt het Deltion College geen verantwoording af 

over externe niettopfunctionarissen. Het Deltion College heeft in 2014 geen gebruik gemaakt van niet topfunctionarissen die de WNTnorm overschrijden.

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Bij de samenstelling van onderstaande verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari 2014  

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
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4.2 Afschrijvingen 2014 Begroting 
2014 2013

€ € €

4.2.2 Gebouwen 4.620.780 4.653.134 4.513.083

4.2.3 Inventaris en apparatuur 3.710.839 3.972.037 3.957.709

Totaal 8.331.619 8.625.171 8.470.792

4.3 Huisvestingslasten 2014 Begroting 2014 2013

€ € € € € €

4.3.1 Huur 675.623 612.284 594.189

4.3.2
Dotatie voorziening groot onder-
houd

983.038  1.200.000 1.012.281

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 1.145.153 962.350 880.437

4.3.4 Energie en water 1.118.516 1.220.000 1.086.103

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.105.909 1.262.790 1.173.795

4.3.6 Heffingen 572.058 552.200 560.625

4.3.7 Overige huisvestingslasten 293.158 303.459 403.393

Totaal 5.893.455 6.113.083 5.710.823

De kosten voor onderhoud en exploitatie zijn in 2014 voornamelijk toegenomen door kleine wijzigingen door te voeren op de campus die het 

gebruiksgemak ervan hebben bevorderd.

4.4 Overige materiële lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 3.950.779 4.224.164 3.904.080

Reis- en verblijfskosten 742.532 743.700 716.447

Overige beheerslasten 903.343 831.777 4.868.631

5.596.654 5.799.641 9.489.158

4.4.2
Inventaris, apparatuur en  
leermiddelen

Inventaris en apparatuur 319.403 351.700 276.795

Leermiddelen 3.413.903 2.708.464 3.051.905

3.733.306 3.060.164 3.328.700

4.4.3
Mutatie voorziening dubieuze 
debiteuren

 13.262  389.944  15.983 

4.4.4 Overige

Representatiekosten 276.624 252.476 206.724

Overige 3.708.079 2.628.887 3.601.113

3.984.703 2.881.363 3.807.837

Totaal 13.327.925 12.131.112 16.641.677

De honoraria van de controlerend accountant over 2014 en 2013 zijn als volgt:
2014 2013

€ €

Controle jaarrekening 65.154 41.304

Overige controlewerkzaam-
heden

22.930 4.589

Fiscale advisering 13.621

Niet-controle diensten 10.668 9.501

98.752 69.015

 

In 2013 is onder de overige beheerslasten de afboeking van een gedeelte van de ULCclaim, ter hoogte van  3,9 miljoen, verantwoord  

(zie 1.5.6). De kosten voor leermiddelen zijn in 2014 toegenomen vanwege de inkoop van examens. Dit conform de plannen van OC&W  

om de kwaliteit van de examens te verbeteren. 

De kosten voor de controle van de jaarrekening in 2013 zijn lager vanwege een vrijval van de kosten over 2012. Daarnaast zijn niet  

voorziene werkzaamheden voor de jaarrekening van 2013 verantwoord in 2014. De kosten voor overige controlewerkzaamheden zijn  

in 2014 voornamelijk hoger vanwege een preventief integriteitsonderzoek. De kosten voor overige controlewerkzaamheden zijn in 2014 

voornamelijk hoger vanwege een preventief integriteitsonderzoek. 

5 Financiële baten en lasten 2014 Begroting 2014 2013
€ € €

5.1 Financiële baten

5.1.1 Rentebaten 81.615 150.000 191.168

5.2 Financiële lasten

5.2.1 Rente op langlopende leningen 3.814.724 4.284.899 3.978.487

5.2.2 Overige financiële lasten 836                   0                   0

3.815.560 4.284.899 3.978.487

Saldo financiële baten 
en lasten -3.733.945 -4.134.899 -3.787.319

De ING heeft éénzijdig de opslag op de langlopende lening met 75 punten verhoogd per 1 mei 2013 (zie 2.3), waardoor de rentelasten ten opzichte 

van de jaren voor 2013 zijn toegenomen.
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7.9  Enkelvoudige balans per 31 december 2014

1 Activa 31 december 2014  31 december 2013
 € € € €

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen  146.628.795  150.498.461 

1.2.2 Inventaris en apparatuur  12.715.086  12.787.502 

159.343.881 163.285.963

1.3 Financiële vaste activa

1.3.6 Overige financiële vaste activa  250.000  350.000 

Totaal vaste activa 159.593.881 163.635.963

Vlottende activa

1.4 Voorraden

1.4.1 Gebruiksgoederen  64.988  60.594 

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren  1.199.202  1.370.026 

1.5.3 Rekening-courant verbonden partijen  126.145  10.274 

1.5.4 Deelnemers/cursisten  814.035  645.905 

1.5.5 Overige vorderingen  346.102  296.577 

1.5.6 Overlopende activa  1.385.653  2.076.575 

2.926.643 4.399.357

1.7 Liquide middelen 17.151.985 13.325.730

Totaal vlottende activa 20.143.616 17.785.681

Totaal activa 179.737.497 181.421.644

Na verwerking voorstel resultaatbestemming

2 Passiva 31 december 2014 31 december 2013
 € € € €

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve  73.386.519  72.405.004 

2.1.3 Bestemmingsreserve (publiek) 1.971.350  571.350 

75.357.875 72.976.360

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Onderhoudsvoorziening  5.480.000  5.142.000 

2.2.2 Voorziening wachtgelden  922.000  1.344.000 

2.2.3 Overige voorzieningen  2.269.000  2.440.000 

8.671.000 8.926.000

2.3 Langlopende schulden

2.3.2 Kredietinstellingen 78.085.000 82.345.000

2.4 Kortlopende schulden

2.4.1 Kredietinstellingen  4.260.000  4.260.000 

2.4.3 Crediteuren  2.527.281  2.376.950 

2.4.4 Ministerie van OC&W  1.633.510  2.038.467 

2.4.6 Belastingen en premies sociale verzekering  2.759.947  2.704.748 

2.4.7 Schulden terzake van pensioenen  842.825  932.120 

2.4.8 Overige kortlopende schulden  624.111  667.142 

2.4.9 Overlopende passiva  4.975.950  4.194.853 

17.623.624 17.174.280

Totaal passiva 179.737.497 181.421.644
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Enkelvoudige staat van 
baten en lasten 2014

2014 begroting 2014 2013

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCe&W 89.917.119 88.373.200 86.758.728

3.2
Overige overheids-
bijdragen

657.957 594.766 578.793

3.3
College en examen-
gelden

1.845.353 1.744.102 1.794.804 

3.4 Baten werk i.o.v. derden 3.921.136 3.339.224 4.127.922

3.5 Overige baten 4.007.952 2.713.551 3.927.433

Totaal baten 100.349.517 96.764.843 97.187.680

4 Lasten

4.1 Personele lasten 66.719.925 64.988.728 64.076.762

4.2 Afschrijvingen 8.331.619 8.625.171 8.470.792

4.3 Huisvestingslasten 5.867.373 6.159.583 5.711.359

4.4 Overige materiële lasten 13.314.998 11.939.142 16.411.234

Totaal lasten 94.233.915 91.712.624 94.670.147

Saldo baten en lasten 6.115.602 5.052.219 2.517.533

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 81.473 150.000 189.198

5.2 Financiële lasten 3.815.560  4.284.899 3.978.487

Saldo financiële baten  
en lasten

-3.734.087 -4.134.899 -3.789.289

Saldo exploitatie 2.381.515 917.320 -1.271.756

7.10 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2014 7.11  Toelichting op de onderscheiden posten  
van de enkelvoudige balans

7.12  Toelichting op de onderscheiden posten  
van de enkelvoudige staat van baten en lasten

1.3.1
Verbonden 
partijen

Balans 
1-1-2014

Investeringen 
2014

Desinvesterin-
gen 2014

Exploitatie sal-
do 2014

Balans
31-12-2014

€ € € € €

Stichting Deltion 
Business

-54.691  -  - -10.339 -65.030

verbonden par-
tijen

54.691 65.030

Totaal  -  -  -  10.339-  - 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk.  

Voor deze grondslagen wordt verwezen naar onderdeel 7.4.

3.5 Overige baten 2014 2013

€ €

3.5.1 Deelnemersbijdragen 999.970 1.144.782

3.5.3 Resultaat verbonden partijen  10.340 130.011

3.5.4 Verhuur onroerende zaken 250.053 241.959

3.5.5 Detachering personeel 1.360.233 1.426.551

3.5.6 Overige 1.408.036 984.130

Totaal 4.007.952 3.927.433
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Verklaring over de jaarrekening 2014
Ons oordeel

Naar ons oordeel:

  geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Deltion College op 

31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstem

ming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

  voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balans

mutaties over 2014, in alle van materieel belang zijnde aspecten, aan 

de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen 

in overeenstemming zijn met de in de relevante wet en regelgeving 

opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1 Referentie

kader van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014. 

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting Deltion College te 

Zwolle (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:

 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014;

  de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 

2014; en

  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het op 

maken van de jaarrekening is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het 

onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verant woordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Deltion College 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 controleinformatie voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel.

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 over

eenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, alsmede 

het opstellen van het jaarverslag;

  de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde 

baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in 

overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet en regel

7.13  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

geving opgenomen bepalingen, en voor een zodanige interne 

beheersing die het College van Bestuur noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening 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 stichting in staat is om haar werkzaamheden in continu

iteit 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 stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten 

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 stichting haar 

bedrijfsactiviteiten 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 stichting.

Onze verantwoordelijkheid 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, als 

bedoeld in artikel 2.5.3, lid 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. 

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 fouten en fraude ontdekken. Een meer gedetailleerde 

beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de  

bijlage bij ons rapport.

Verklaring betreffende overige door wet en regelgeving gestelde 

vereisten

Verklaring betreffende jaarverslag en de overige gegevens

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs (betreffende onze verantwoor

delijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige 

gegevens):

  dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding 

van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onder

wijs en paragraaf 2.2.3. Jaarverslag van het Onderwijsaccountants

protocol OCW/EZ 2014 is opgesteld, en of de door de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs vereiste overige gegevens zijn 

toegevoegd.

  dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,  

verenigbaar is met de jaarrekening.

Amsterdam, 10 juni 2015 

PricewaterhouseCoopers Accountants  

R. Goldstein

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2014  

van Stichting Deltion College

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in 

deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaar

rekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle 

van de jaarrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitge

voerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toege

past in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstel

ling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaar

rekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude 

is. Onze controle bestond onder andere uit:

  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van con

trolewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie 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 door

breken 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 entiteit;

  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 

voor financiële verslaggeving 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 controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de entiteit zijn bedrijfsactiviteiten 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 controleinformatie die  

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 

een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaar

rekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of 

de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende  

transacties en gebeurtenissen.

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 communi

ceren ook met hen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs 

onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee  

verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te 

waarborgen.

7.14  (Voorstel) bestemming 
van het exploitatiesaldo

7.15  Gebeurtenissen na 
balansdatum

Van het positieve exploitatieresultaat is €1,4 miljoen toegevoegd  

aan de bestemmingsreserve. Het resterende bedrag, het begrote 

exploitatie resultaat, is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die 

van belang zijn voor het Geïntegreerd Jaardocument.
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8.1  Gegevens over  
de rechtspersoon

8.3  Overige subsidies OC&W

8.2  Specificatie posten OC&W

Naam instelling 

Stichting Deltion College

Adres  

Mozartlaan 15

 Postbus 565

8000 AN  ZWOLLE

T (038) 850 30 00

F (038) 850 30 01

E-mail voorlichting@deltion.nl

Website www.deltion.nl

Bestuursnummer: 40844

Contactpersoon Dhr. Drs. M.T. Otto MPM 

T (038) 850 42 19

F (038) 850 30 13 

motto@deltion.nl

Naam: Deltion College      Brinnummer: 25PJ      Sector: BVE

1.3.4  Langlopende vorderingen op het Ministerie 
van OC&W

balans 31-12-2014

€

1.3.4.1 Loonheffing/Premie ABP/
IZK/vakantie-uitkering e.d.

386.536

1.3.4.2 Voorziening -386.536

Totaal 0

Overige subsidies OC&W

Kenmerk 2014

€ €

Wachtgeld 2014/2/386388  2.613.347 

 2.613.347 

Professionalisering MBO 2013/2/350293  920.686 

Prestatiebox MBO VSV 2014 2014/2/381606  150.000 

Prestatiebox MBO 2014 2014/2/381606  800.000 

School ex 2014 2014/2/386388  177.790 

Registerleraar 2013 OND/ODB-13/56346 U  12.000 

Overgangsbekostiging LGF 2014/2/374340  1.178.813 

Lerarenbeurs 2014/2/377195  127.386 

Leerlinggebonden financiering 12/13 BEK-2014/18770M  1.412 

Leerlinggebonden financiering 13/14 BEK-2014/21194M  629.293 

Visueel gehandicapte deelnemers 2014/2/35638  3.150 

Experimenteel onderzoek VSV BEK/BPR-2012/84012 M  50.000 

 4.050.530 

Projecten/geoormerkte rijksbijdragen  2.378.087 

Totaal (zie 3.1.2)  9.041.965 
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De heer ing. W. Beun

Voorzitter bestuur Deltion College

Lid bestuur Stichting Deltion Business

Nevenfuncties

Lid bestuur RPA Raad 

Lid Economic Board Regio Zwolle

Voorzitter Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO 

(per 01122014, daarvoor lid bestuur)

Lid algemeen bestuur Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven

Voorzitter bestuur HHCHardenberg

Lid algemeen bestuur CDA Overijssel

Voorzitter CDA afdeling Hardenberg

Lid bestuur Fundeon

Voorzitter bestuur BTG Bouw & Infra (tot 01122014)

Mevrouw A. Haarsma

Consultancy op grond van (Jeugd)Zorg, Onderwijs en Welzijn

Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Deltion College

Lid Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Overijssel 

Lid Raad van Toezicht van Eduvier 

Lid Raad van Toezicht voor Centrum Topsport Ontwikkeling   

Noord Nederland (CTO)

Voorzitter Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord

Lid bondsbestuur KNGU Koninklijke Nederlandse Turnbond 

Mevrouw J. Hubert

Bestuurslid VTOI

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Deltion College

Lid Raad van Toezicht van de Waerdenborch

Raadslid gemeente Berkelland

De heer drs. C. Meijer

Directievoorzitter Countus Groep B.V.

Nevenfuncties

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Deltion College

Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mooiland 

(incl. Audit commissie)

Lid bestuur Bevrijdingsfestival Overijssel

8.4  Hoofd- en nevenfuncties CvB en RvT-leden  
op bestuurlijk/toezicht houdend niveau in 2014

8.5 Geoormerkte doelsubsidies OC&W

8.6 Gebruikte afkortingen

De heer prof. dr. A.J.M. de Jong

Hoogleraar Instructietechnologie Universiteit Twente

Nevenfunctie

Lid Raad van Toezicht Deltion College 

De heer drs. M.T. Otto MPM

Lid bestuur Deltion College

Voorzitter bestuur Stichting Deltion Beheer

Lid bestuur Stichting Deltion Business

Nevenfuncties

Lid bestuur KBB SVGB

Lid Raad van Toezicht The Dutch Alliance

Lid bestuur Stichting WK Amsterdam

Lid bestuur Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO

Mevrouw ir. G.M.L. Wijffels

Directeur Natuur en Milieu Overijssel

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Deltion College

Voorzitter van het bestuur van Stichting IJssellandschap

De heer A.W. van Daalen

Programmadirecteur  RFS Holland Holding BV

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Deltion College

Voorzitter Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland afdeling 

Flevoland

Voorzitter Stichting Evenementen en Promotie Noordoostpolder 

Lid Raad van Advies masteropleiding Supply Chain Management RU 

Groningen

Lid Bestuurstrio Beter Benutten Netwerkstad ZwolleKampen

Mevrouw drs. M. Lenselink

Voorzitter Raad van Bestuur (CEO)/Directievoorzitter Beweging 3.0

Nevenfuncties

Voorzitter Matchpoint, organisatie voor Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen in Amersfoort  

Lid Raad van Toezicht Deltion College 

Lid Bestuur Florence Nightingale Instituut (FNI)

Lid Bestuur Stichting Vrienden van ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk 

Voorzitter Bestuur Stichting uwthuiszorgwinkel.nl

G Geoormerkte doelsubsidies OC&W
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking 

Project-
omschrijving Kenmerk  

beschikking
Datum 
toewijzing

 Bedrag 
van de  

toewijzing 

Ontvan-
gen t/m 

2014

geheel 
uitgevoerd 

en afgerond

nog niet 
geheel 

afgerond

Samenwerking 
leraren-
opleidingen 
en scholen

MUO/
2013/
45067U 17/12/2013  225.000  450.000  -  x 

Totaal  225.000  450.000  -  - 

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Kenmerk 
beschikking

Datum
toewijzing

 Bedrag 
van de 

toewijzing 
 Saldo 

1/1/2014 
Ontvangen 

t/m 2014 
 Lasten

2014 

Totale 
kosten t/m 

31-12-
2014

Saldo 
2014

Schoolmaat-
schappelijk 
werk

602380-1 16/1/2014  294.354  271.568  1.743.135  305.374  1.482.587  206.547

 

Onderwijs-
programma’s 
VSV 2012-2015

OND/ODB-
2012/49757 U

9/10/2012  800.000  50.981  1.600.000  633.001  1.382.021  217.980

Subsidie 
Plusvoorziening

OND/ODB-
2012/49757 U

9/10/2012  200.000  50.500  1.450.555  233.000  1.433.055  17.500

Zij-instroom 2014/2/385605 20/11/2014  60.000  -  174.000  -  114.00  60.000

Regeling Taal 
& Rekenen

2013/2/350293 18/12/2013  1.252.235  208.762  5.840.827  1.063.513  5.443.343  397.484

Totaal  2.606.589  581.811  10.808.517  2.234.888  9.855.005  953.511

AKA   Arbeidsmarkt kwalificerend assistentenopleiding

Bbl  Beroepsbegeleidende leerweg

Bol  Beroepsopleidende leerweg

BKA   Beroeps kwalificerend assistentenopleiding

Bve   Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

CvB  College van Bestuur

EBC*L  European Business Competence Licence

EVC   Erkennen eerder Verworven Competenties

HBO Hoger beroepsonderwijs

MBO  Middelbaar beroepsonderwijs

ROC  Regionaal Opleidingscentrum

RvT  Raad van Toezicht

Vo  Voortgezet onderwijs

Svo  Speciaal voortgezet onderwijs

VSV  Vroegtijdig schoolverlaten



Meer info?
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek ben je van harte 

welkom bij het Studenten SuccesCentrum (SSC), ons loopbaan  

en informatiecentrum aan de Mozartlaan 15 in Zwolle.

Tijdens informatieavonden is het SSC ook geopend en kun je, zonder 

afspraak, vrijblijvend binnen lopen. Bellen of mailen kan natuurlijk ook, 

telefoonnummer (038) 850 30 00, email ssc@deltion.nl.

CONTACT

Deltion College

Mozartlaan 15

8131 AA Zwolle

tel. (038) 850 3150

email ssc@deltion.nl

www.deltion.nl

Postadres

Deltion College

Postbus 256

8000 AN Zwolle


