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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Onderwijsinstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk in opdracht van derden

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Som van de overige baten

Personeelskosten

Resultaat

Afschrijvingen

Belastingen

Huisvestingslasten

Resultaat deelnemingen

Overige lasten

Resultaat na belastingen

Totaal lasten

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Saldo financiële baten en lasten

Overige Baten

Totaal baten

€ €

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
+

+

+

+

€ €
+ +
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Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.
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	1: 
	8: W. Beun
	10: 
	9: 
	12: 
	11: T. Koster-Cnossen
	7_A4: 1361
	16_ML: De (statutaire) doelstelling van Deltion College is het instand houden van een ROC voor het bevorderen en geven van beroepsonderwijs en eductie in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Dit doet Deltion op zodanige wijze dat studenten een sterke positie verkrijgen op de arbeidsmarkt en volwaardig kunnen functioneren in een pluriforme samenleving. Het verzorgde onderwijs vormt tevens een basis voor aansluitend (hoger) beroepsonderwijs, universiteiten (vanuit het VAVO) en andere soorten vervolgscholing. Deltion College zet beschikbare kennis onder meer in voor (regionale) vraagstukken op het terrein van onderwijs, (aansluiting op de) arbeidsmarkt en participatie.
	13_ML: Bij Deltion College is het Raad van Toezicht model van toepassing. Het dagelijks bestuur van Deltion College wordt gevormd door het College van Bestuur. 
	0: Stichting Deltion College
	5: www.deltion.nl
	2: Mozartlaan 15, 8031AA
	4_EM: info@deltion.nl
	1_KVK: 41025416
	6_RSIN: 804776337
	3_TEL: 0388503000
	18_ML: Met ruim 1.600 medewerkers verzorgt Deltion College onderwijs voor meer dan 17.000 studenten. De brede doelstelling van Deltion is dat we groots in kwaliteit willen zijn. Dit doen we via de volgende drie strategische pijlers:- De ontwikkeling van de student centraal- Wendbaar vakmanschap- Open en professionele leeromgeving.Deze drie pijlers zijn verder uitgewerkt in de strategische visie Deltion 2023. Aanvullend hierop is in 2019 de kwaliteitsagenda voor de jaren 20219-2022 vastgesteld. Hierin staan drie landelijke en twee regionale speerpunten voor Deltion. Onze strategische doelstellingen, onze kwaliteitsagenda en de onderwijsvisie vormen een samenhangend geheel: onze Deltion koers voor de komende jaren. Onze strategische visie en kwaliteitsagenda zijn te vinden op onze website. 
	19_ML: Deltion College is een publiek gefinancierde instelling. Dit betekent dat het grootste deel van de inkomsten verkregen worden uit de Rijksbijdragen voor het onderwijs. Ook brengt Deltion College op basis van de regels die hiervoor gelden voor een deel van de studenten wettelijk cursusgeld in rekening. Ook participeert Deltion College in diverse regionale projecten waaruit subsidieinkomsten of andere bijdragen worden ontvangen. Daartoe behoren ook de inkomsten uit private activiteiten (opleidingen en cursussen via Stichting Deltion Business).  
	20_ML: Deltion College hecht veel waarde aan doelmatige en rechtmatige besteding van het onderwijsgeld dat tot onze beschikking komt. De inkomsten zijn dan ook bedoeld voor het geven, verbeteren, stimuleren en bevorderen van ons onderwijs. Deltion College houdt geen overtollige publieke middelen aan en gebruikt de reservepositie ook om onderwijskwaliteit en innovatie extra te stimuleren. De liquide middelen van Deltion College worden veilig aangehouden bij de Staat, onder het Schatkisbankieren arrangement.Voor meer informatie verwijzen we naar het jaarverslag en de daarin opgenomen jaarrekening.   
	21: 
	_MLT: https://www.deltion.nl/bij-deltion/ons-roc/procedures-en-reglementen/anbi
	knop: 

	22_ML: Stichting Deltion College valt als onderwijsinstelling onder de Wet Normering Topinkomens (WNT). De leden van het College van Bestuur hebben een individuele beloningsafspraak die past binnen deze wetgeving. De afspraken over de beloning van bestuurders wordt gemaakt in de Renumeratiecommissie van de Raad van Toezicht. Met de bestuurders zijn geen afspraken gemaakt over een variabele beloning op basis van bepaalde prestatiecriteria.De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. Deze valt ruim binnen de maximale bezoldigingsgrenzen van de WNT. In de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de hoogte van de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders in relatie tot de WNT. Daarom verwijzen wij voor meer inhoudelijke informatie naar ons jaarverslag op onze website.
	23_ML: We bieden als regionaal opleidingscentrum (roc) onderwijs en scholing aan op alle niveaus van het mbo en zijn actief in bijna alle werkvelden – van autotechniek tot zorg, van horeca tot sport. Daarnaast vervult Deltion Business voor een groeiend aantal bedrijven in de regio de rol van kennispartner. We bieden in totaal ruim 225 verschillende mbo-opleidingen, cursussen en trainingen aan. In 2020 verzorgden we voor 17.183 jongeren en volwassenen middelbaar beroepsonderwijs. Aan het Deltion Sprint Lyceum volgden 639 studenten een versnelde vwo-, havo- of vmbo-opleiding. Bijna 2.200 cursisten namen deel aan andere onderwijsactiviteiten, denk aan bedrijfstrainingen en cursussen. Op 31 december 2020 werkten 1.656 mensen bij Deltion als (senior) leraar, (senior) instructeur of in onderwijsondersteunende functies.Voor uitgebreidere informatie over onze activiteiten verwijzen wij naar ons jaarverslag op onze website. 
	24: 
	_MLT: https://www.deltion.nl/bij-deltion/ons-roc/procedures-en-reglementen/anbi
	knop: 
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	5_ML: Bij het opstellen van de balans is rekening gehouden met het voorgenomen besluit voor de verdeling van het resultaat.Alle bedragen zijn x € 1.000.De verantwoording betreft de geconsolideerde jaarrekeningcijfers van Stichting Deltion College, inclusief de gelieerde Stichting "Deltion Business".Voor uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de jaarrekening als onderdeel van ons jaarverslag.
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