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In dit geïntegreerd jaardocument leest u meer over het Deltion College 

in 2016, over onze missie, visie en ambities. Het eerste gedeelte, de 

hoofdstukken 2 tot en met 7, vormen het bestuursverslag. Hierin vindt 

u in hoofdstuk 2 de strategische beleidsprogramma’s, de kwaliteits-

borging, de studententevredenheid en het personeelsbeleid. Hoofd-

stuk 3, 4 en 5 zijn de verslagen van de toezichthouders, respectievelijk 

de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de financiële resultaten over 2016. Het tweede 

gedeelte, hoofdstuk 7, is de Jaarrekening. In de bijlage treft u onder 

andere ook een afkortingenlijst aan.

Voor meer informatie over onze onderwijsprestaties: 

www.mbotransparant.nl

Leeswijzer

LEESWIJZER EN 
INHOUDSOPGAVE
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2016 stond in het teken van ‘het beste waarmaken’. Deltion wil groots 

zijn in kwaliteit. Zo zijn er in 2016 tal van verbeteracties doorgevoerd 

door teams en leidinggevenden en is het (ver)nieuw(d)e curriculum in 

werking getreden. Daarnaast hebben we gewerkt aan het programma-

plan ‘Van voldoende naar goed’, oftewel het doelmatig werken aan 

aantrekkelijk, toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijs. 

Nieuwsgierig naar de stappen die hierin ondernomen zijn?  

Lees dan vooral ook hoofdstuk 2.1.

Verder heeft 2016 in het teken gestaan van de herstructurering van 

onze organisatiestructuur. Uitgangspunt was om het Deltion College 

kleinschaliger te organiseren. Vanuit die kleinschaligheid is de herken-

baarheid van opleidingen voor studenten en het bedrijfsleven verder 

vergroot en ontstaat binnen teams meer ruimte om initiatieven te  

ontplooien op het gebied van onderwijsontwikkeling en -vernieuwing.

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven  

de Governance Code ‘Goed bestuur in het mbo’. 

Voor u ligt het geïntegreerd Jaardocument van het Deltion College,  

dat conform de werkelijkheid is opgesteld. Mail voor vragen of  

opmerkingen naar: bestuurssecretariaat@deltion.nl

College van Bestuur

W. Beun (voorzitter)

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

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

alle werkvelden van het mbo-onderwijs. Daarnaast vervullen wij,  

vanuit Deltion Business, voor een groeiend aantal bedrijven in de  

regio de rol van kennispartner. Bij het Deltion College volgen ruim 

14.000 studenten (jongeren en volwassenen) een mbo -opleiding, 

cursus of training. Het Deltion College biedt in totaal ruim 225 ver-

schillende mbo- opleidingen, cursussen en trainingen aan. Aan het  

Deltion Sprint Lyceum volgen 841 studenten een versnelde vwo-, 

havo-  of vmbo- opleiding. Ruim 1.800 cursisten nemen deel aan  

andere onderwijs activiteiten, denk aan bedrijfstrainingen en  

cursussen. Er werken rond de 1.100 mensen als leraar, instructeur  

of in onderwijsondersteunende functies. 

Goed onderwijs verzorgen is de primaire opdracht van het Deltion  

College. We willen onze studenten opleiden in kennis en vaardigheden 

die bij een beroep horen, waarbij het internationale aspect en onder-

nemerschap belangrijke elementen zijn. En het gaat verder dan dat,  

wij zien onze opdracht breder. In de buitenwereld willen wij herkenbaar 

zijn als ‘partner in talentontwikkeling’. Zowel voor individuen, als voor 

bedrijven en organisaties. We leiden op voor een vitale arbeidsmarkt 

en leveren daarmee een bijdrage aan een gezonde regionale economie 

en de ontwikkeling van buurt, stad en regio. Strategie: strategische lijnen en programmaplan

Om onze missie nu en in de toekomst te kunnen blijven waarmaken,  

is er naast de vijf strategische lijnen in 2015 een programmaplan  

‘Van voldoende naar goed’ opgesteld. Dit programmaplan geeft voor 

de periode van 2015 tot 2020 richting om vanuit zeven speerpunten  

te werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het 

programma plan bevat niet alleen de activiteiten die ingezet worden  

om de vanuit het ministerie gestelde doelen te realiseren, met daarvoor 

beschikbaar gestelde middelen (Bestuursakkoord 2014). Deltion kiest 

voor een integraal strategisch programmaplan waarin de realisatie van 

onze strategische visie en doelen én de realisatie van de doelstellingen 

van het ministerie worden samengebracht. Het programmaplan 

bestaat uit zeven speerpunten en drie ondersteuningslijnen, namelijk:

Speerpunten

1. Flankerend onderwijs

2. BeroepsPraktijkVorming (BPV) 

3. Excellentie

4. Voortijdige SchoolVerlaters (VSV) & Studiewaarde

5. Examinering

6.  Leren met ICT

7. Herontwerp onderwijsprogramma

Ondersteuningslijnen:

8. Professionalisering

9.  Digitalisering

10. Organisatie van het onderwijs

De missie van het Deltion College is om met zijn 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 (strategische visie Deltion College 

2012- 2017):

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, een plek waar  

mensen zich ontwikkelen (Great place to work)

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

1.2 Missie, ambitie en strategie

1
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Halverwege 2015 heeft het programmaplan geresulteerd in een kwali-

teits- en excellentieplan waarover we ons gedurende de looptijd van 

het programma elk jaar voor 1 maart verantwoorden over de ingezette 

activiteiten en financiële middelen en de opgebrachte effecten. Per 

oktober 2015 is er voor ieder speerpunt een projectleider aangesteld 

en daarnaast is er per speerpunt een directeur gedelegeerd opdracht-

gever. Daarmee is de sectordirecteur verantwoordelijk voor het betref-

fende speerpunt of de ondersteuningslijn en ziet toe op de voortgang.

1.3 Juridische structuur

Het Deltion College kent vier juridische entiteiten, te weten:

1. Stichting Deltion College

2.  Stichting Deltion Business  

Via de stichting Deltion Business werd in 2015 en voorliggende 

jaren onderwijs aangeboden aan de zakelijke markt. De kosten  

en baten rondom deze zogenaamde contractactiviteiten verlopen 

via de stichting. Daarmee borgt het Deltion College dat private  

contractactiviteiten niet met publiek geld worden vermengd.

3.  Stichting Deltion Beheer  

Deze stichting exploiteert de parkeergarages en de sport-

accommodaties. 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.

98

1.4 Organisatiestructuur

Het College van Bestuur (CvB) vormt sinds 2003 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. In 2016 heeft een wisseling van leden binnen het CvB plaatsgevonden. De heer Marc Otto heeft de organisatie per 1 

oktober 2016 verlaten en is vanaf 1 januari 2017 opgevolgd door mevrouw Thea Koster.

Organogram 2016

Hoofdstructuur

De hoofdstructuur van het Deltion College is in het jaar 2016 gewijzigd. 

Vanuit drie onderwijssectoren (Techniek & Vormgeving, Gezondheids-

zorg, Welzijn & Sport en Economie & Dienstverlening), elk onder de 

verantwoordelijkheid van een sectordirecteur, is de organisatie 

doorontwikkeld naar zeven colleges:

• Welzijn & Gezondheid

• Sport, Opvoeding & Maatschappij, Veiligheid

• Horeca, Reizen & Dienstverlening

• Economie & Ondernemen

• Design, Media & ICT

• Techniek & Gebouwde Omgeving

• Mobiliteit & Logistiek, START.Deltion

Ieder college heeft een eigen directeur. Deze collegedirecteuren zijn 

elk ook portefeuillehouder voor college-overstijgende onderwerpen 

zoals VSV/Studiesucces, Examinering, BPV, Kwaliteitszorg, Leren  

& ICT, Flankerende vakken en Excellentie.

Door deze wijziging naar zeven colleges is het Deltion College 

kleinscha liger en op herkenbare arbeidsmarktsegmenten georgani-

seerd. Vanuit deze kleinschaligheid werken we aan een nog betere 

herkenbaarheid van opleidingen voor studenten en voor het bedrijfs-

leven. Opleidingsteams worden uitgedaagd om initiatieven te ont-

wikkelen op gebied van onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. 

Stafstructuur

De ondersteunende diensten zijn als volgt gestructureerd: Financiën  

& Control, Marketing & Communicatie, Human Resource Development, 

Facilitair Bedrijf, Huisvesting & ICT. Het Bestuursbureau en Bureau 

Onderwijs & Kwaliteit vallen onder aansturing van de bestuurssecretaris. 

De commerciële diensten en activiteiten zijn ondergebracht in de  

Stichting Deltion Business en worden aangestuurd door de directeur 

Marketing & Communicatie. 

Bestuursbureau

Human Resource
Development

Studentenzaken (SSC, MICT)

Marketing &
Communicatie

Onderwijs &
Kwaliteit

Financiën &
Control

Facilitair Bedrijf,
Huisvesting & ICT

Welzijn & 
Gezondheid

Economie &
Ondernemen

Design, 
Media & ICT

Techniek &
Gebouwde 
Omgeving

Mobiliteit &
Logistiek en

 START.Deltion

Sport, Opvoeding,
& Maatschappij

en Veiligheid 

Horeca, 
Reizen &

Dienstverlening

Studenten

VAVO 

Educatie

Deltion
Business

Ondernemingsraad

Studentenraad

College van
Bestuur

Raad van
Toezicht

Elke afdeling heeft zijn eigen:   • Onderwijsteam   • Opleidingmanagers   • College ondersteuning*

* College ondersteuning

- Accountmanagement

- Kwaliteitszorg

- Onderwijsexpertise

- Secretariaat

- Roosterbureau
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2.1  Strategische 
beleidsprogramma’s

Deltion kiest voor een integraal strategisch programmaplan 

waarin de realisatie van onze strategische visie en doelen én 

de realisatie van de doelstellingen van het ministerie worden 

samengebracht. In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet wat 

er in 2016 gedaan is op het gebied van de zeven speerpunten 

en de drie ondersteuningslijnen en op ondernemerschap en 

internationalisering. 

Flankerend onderwijs (taal en rekenen) 

Het Deltion College ziet het als zijn verantwoordelijkheid om het aantal 

studenten dat zakt op de vakken taal en rekenen tot het absolute mini-

mum te beperken en heeft daarom Flankerend Onderwijs tot speer-

punt gemaakt. Het einddoel van het project Flankerend Onderwijs  

is dat studenten hun diploma behalen voor de beroepsopleidingen 

zonder daarin belemmerd te worden door de eisen die met name 

gesteld worden aan het niveau waarop de Nederlandse taal en de 

rekenvaardigheden worden beheerst. Er is een visie ontwikkeld op  

de vakken Nederlands en rekenen (en Engels), waarbij vakintegratie 

centraal staat. Door middel van regiegroepen is er een structuur  

voor Flankerend Onderwijs ingebed in de organisatiestructuur van  

de colleges. Het is goed om te zien dat onderwerpen als ‘lezen’ en 

‘taalbagage’ een steeds grotere vorm aannemen binnen Deltion.  

Zo zijn veel opleidingsteams bezig met ‘vrij lezen’. Daarnaast biedt  

Deltion een ondersteuningsprogramma voor studenten die moeite 

hebben met taal (Nederlands en Engels) en rekenen. Dit is in 2016  

steviger neergezet. Voor alle leraren Nederlands en rekenen is een  

professionaliseringsprogramma van start gegaan, gericht op de  

(ontwikkel)behoeften van de leraar en het samen delen van ervaringen 

en kennis. Voor zowel Nederlands als rekenen zijn er expertgroepen 

gevormd. Deze zetten hun expertise in om, op basis van de ontwik-

kelde visie, het beleid voor Nederlands en rekenen te ontwikkelen  

en de verschillende leraren en teams te ondersteunen. 

BPV (beroepspraktijkvorming; stages en leerbanen)

In 2016 is het verbeterplan BPV geschreven en goedgekeurd door MBO  

in Bedrijf. Het plan beschrijft een aantal maatregelen op het gebied van 

matching, programma en begeleiding. 

Sinds augustus 2016 heeft het Deltion College 14 FTE extra formatie 

beschikbaar voor de verbetering van de BPV. Die formatie wordt o.a.  

ingezet voor zogenaamde Teamdeskundige BPV. Binnen de school zijn 

BPV- bureaus van start gegaan bij de colleges Welzijn & Gezondheid en 

Horeca, Reizen & Dienstverlening. Inmiddels zijn er bij alle colleges  

ontwikkelingen om te komen tot een BPV-bureau. In eerste instantie  

voor ondersteuning aan de administratieve processen en op termijn  

voor matching en begeleiding. 

Er zijn voorbereidingen getroffen voor een professionaliseringstraject 

gericht op de verbetering van de begeleiding in de BPV. De eerste cursus 

(van drie modules) is van start gegaan in januari 2017. 

Het Deltion College heeft besloten mee te doen aan de landelijke BPV 

Monitor, het instrument waarmee onderwijs en bedrijfsleven samenwerkt 

aan kwaliteitsverbetering in stages en leerbanen. Daarmee worden eigen 

ontwikkelde meetinstrumenten afgeschaft.

Excellentie 

Deltion onderscheidt diverse terreinen waarop studenten kunnen 

excelleren. Het Deltion College kiest voor een meervoudige benade-

ring, zodat talentvolle studenten op verschillende terreinen en op  

verschillende opleidingsniveaus kunnen uitblinken. Deltion is er  

voor iedereen. 

Met deze meervoudige aanpak ontwikkelen wij de aanwezige talenten 

bij onze studenten effectief. Het uiteindelijke doel van het speerpunt 

Excellentie is de kwaliteiten en talenten van studenten te versterken en 

tot uiting te laten komen in toekomstbestendig, innovatief en kwalitatief 

hoogwaardig vakmanschap. 

In 2016 heeft de aangestelde projectleider het Excellentieplan verder 

aangescherpt: waar liggen de kansen voor onze studenten? Voor 

onderwijsteams die willen starten met Excellentie is een handige tool 

ontwikkeld met ‘nadenkpunten’. Er is ook een begin gemaakt met  

een leergang Excellentie, die gaat over het herkennen, begeleiden  

en ontwikkelen van talent. 

Nóg meer onderwijsteams deden mee aan Skills Heroes, de vakwed-

strijden voor het mbo. Daarnaast groeide ook het aantal initiatieven  

om kwaliteit door middel van innovatie te vergroten:

• Team Optiek ontwikkelde een onderwijsprogramma voor  

het 3D-printen van brillen.

• Team Verpleegkunde participeerde in het Zorgtrainingscentrum, 

een lab-omgeving waar studenten worden opgeleid voor de zorg 

van de toekomst, met behulp van technische toepassingen. 

• Studenten van het team Engineering & Werkvoorbereiding deden 

mee met de Shell Eco-marathon, ‘s werelds meest uitdagende 

studentenwedstrijden op het gebied van duurzame oplossingen 

voor het mondiale energievraagstuk.

Beroepenwedstrijden 

Het Deltion College wil zijn studenten graag uitdagen (excellentie) om 

hun vakmanschap te laten zien. Deltion organiseerde in 2016 dan ook 

weer Deltion kampioenschappen in 18 vakrichtingen. Hier werden de 

studenten direct voorbereid op de regionale en landelijke finales van 

Skills Heroes, de vakwedstrijden voor het mbo. Tijdens de nationale 

finales in 2016 Amsterdam werden vijf Deltion studenten nationaal kam-

pioen. Zij reisden af naar de Euroskills, dé Europese kampioenschappen 

voor vakmanschap, in Gotenburg eind 2016. De Deltion-studenten 

kwamen uit in de vakrichtingen Graphic Designer, Fashion Technology, 

Web Developer en een duo in de vakrichting Entrepreneurship. Vier  

studenten wonnen hier een Medal of Excellence . Dit betekent dat ze 

boven de gemiddelde norm van 500 punten hadden gescoord.

Examinering

In 2016 is de examenorganisatie ongewijzigd gebleven en heeft de  

vorming van zeven colleges geen invloed gehad op de examencom-

missies en -bureaus. De Procesarchitectuur Examinering (PE) is een 

schematische weergave van het gehele examenproces. Alle stappen 

die het Deltion College moet nemen om te zorgen voor goede  

examinering komen aan de orde. Tijdens het heronderzoek door de 

Inspectie in december 2015 heeft iedere opleiding een voldoende 

beoordeling gekregen op het vlak van examinering. De drie examen-

bureaus hebben actief ingezet op het betrekken van externe deskundi-

gen in het examenproces. Het Deltion College kiest voor inkoop van  

examenproducten en heeft zicht op opleidingen waarvoor dit nog  

niet mogelijk is.

Ook in het invoeringstraject van centrale examens in het mbo is een 

vervolgstap gezet. Niet alleen de examens Nederlandse taal (3F) tellen 

mee voor het diploma, ook het examen Nederlands (2F) telt mee voor 

diplomering. Rekenen (3F) is een centraal examen en telt niet mee in 

de diplomering, maar kent wel een verplichte deelname aan het 

examen. Examinering van Engels is erbij gekomen en bevindt zich in 

de pilotfase. Daarnaast zijn de beschikbare afnameperiodes van de 

examens uitgebreid van drie naar vijf periodes. Het Deltion College 

heeft besloten om schrijfexamens Nederlands ook centraal te organi-

seren. Teams hebben de keuze om examens af te nemen van de  

examenbank Flankerend Onderwijs. In het schooljaar 2016 - 2017 

hebben we geen examenbureau Flankerend Onderwijs meer, het is 

een service- organisatie geworden die teams faciliteert in het afnemen 

van examens op gebied van Nederlands, rekenen en Engels.

2
BESTUURS-
VERSLAG

Leren met ICT

Het Deltion College wil het gebruik van ICT in het leren van de student 

stimuleren met als doel het onderwijs te verrijken en aantrekkelijker te 

maken. De programmalijn Leren met ICT zet tot 2020 een focus op de 

inzet van ICT binnen de ontwikkeling van het onderwijs.

Om de didactische kennis en vaardigheden van de leraren te vergro-

ten, draait de zelfontworpen training Activerende didactiek met ICT. 

Deze training wordt afgesloten met de DidactTool, waarmee de training 

gelinkt wordt aan de ontwikkeling van blended leren. Daarnaast is 

gestart met de ontwikkeling van de training Afstandsonderwijs. Deze 

cursus draait dit jaar in een pilot en heeft als doel de leraar didactisch 

te scholen in het geven van lessen en begeleiding op afstand. In de 

training wordt een theoretisch onderwijskader vertaald naar een bruik-

baar stappenplan, zodat de leraar ook op afstand goed les kan geven.

In 2016 hebben de eerste twaalf leraren de zelfontwikkelde training 

voor Blended coach afgerond. Deze coaches werken als inspirator en 

procesbegeleider voor teams om het blended leren binnen Deltion aan 

te jagen. Zij doen dit door collega’s te inspireren met voorbeelden, maar 

ook door collega-leraren te begeleiden in het nemen van de juiste stap-

pen om tot een goede onderwijsmix met ICT te komen. De coaches 

vormen als groeiende groep een community binnen Deltion en zij 

worden op hun beurt gecoacht door adviseurs van het MICT (Media 

Informatie Centrum ICT en leren). Om teams verder te ondersteunen in 

deze onderwijsontwikkeling is in het MICT de ontwikkelstraat Blended 

leren ingericht. Leraren kunnen hier terecht voor de ontwikkeling van 

online modules en andere onderdelen binnen blended leren.

Eerder heeft Deltion vier succesvolle experimenten Begeleide Onder-

wijs Tijd (eBOT-pilots) gedraaid. Een aantal teams is inmiddels druk 

doende om vormen van afstandsonderwijs in te voeren in hun curri-

culum. Eén team is een nieuwe eBOT-pilot gestart. In het voorjaar  

van 2017 hopen we de bevindingen op te kunnen maken. 

Vanuit de programmalijn worden teams ondersteund, begeleid en 

gefaciliteerd om leren met ICT in te zetten in hun onderwijs.
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Herontwerp onderwijsprogramma en keuzedelen  

Op 1 augustus 2016 is gestart met de nieuwe kwalificatiedossiers 

gebaseerd op de nieuwe kwalificatiestructuur. Daarmee werd een 

intensief en leerzaam traject afgerond dat -naast de opbrengst van  

een kwalitatief goed aanbod van curricula- mooie bijvangsten kende, 

waaronder nieuwe teamoverstijgende samenwerkingen.

Sinds de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur biedt het  

Deltion College ook keuzedelen aan. In 2015 is daarvoor de kader-

notitie Keuzedelen opgeleverd, waarin wet- en regelgeving en Deltion-

brede kaders zijn opgenomen over keuzedelen. Deze Kadernotitie 

geeft teams handvatten om goede besluiten te kunnen nemen ten 

aanzien van keuzedelen. 

• Amendement Rog in het kader van keuzedelen

 -  Er is door Deltion niet afgeweken van de keuzedeelverplichting  

in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke 

vorming.

• Verzoek student voor niet gekoppelde keuzedelen

 -  Als door een student een verzoek wordt ingediend voor een  

niet gekoppeld keuzedeel, dan verloopt de toetsing van het  

criterium overlap van onderdelen uit het kwalificatiedossier van 

de opleiding via de examencommissie. Deze commissie doet  

een uitspraak en stelt de student op de hoogte van de uitslag. 

Tevens legt de examencommissie vast hoeveel studenten een 

verzoek hebben ingediend en hoeveel er zijn toegewezen. Bij  

een afwijzing wordt vastgelegd welke reden dit heeft.

 -  In 2016 zijn geen verzoeken van studenten geweest voor  

niet gekoppelde keuzedelen.

• Aanbodverplichting keuzedelen

 - Er zijn in het kalenderjaar 2016 geen afwijkingen geweest. 

 -  Deltion heeft als criterium om niet te starten een ondergrens  

van 15 deelnemers aangegeven, een doelmatigheidscriterium. 

Opleidingsmanagers mogen afwijken. Dus, wanneer minder  

studenten zich aanmelden kan een leidinggevende er wel voor 

kiezen om een keuzedeel doorgang te laten vinden. Vereiste 

voorkennis voor het kunnen volgen van een keuzedeel kan ook 

onder doelmatigheid vallen; als student vereiste voorkennis niet 

heeft, kan het binnen de beschikbare periode niet meer mogelijk 

zijn om deze voorkennis te vergaren en is het volgen van het  

keuzedeel dus niet mogelijk. 

 -  De criteria zijn kenbaar gemaakt aan de studenten tijdens 

de informatievoorziening over de te kiezen keuzedelen,  

via een addendum in de studiegidsen.

VSV (voortijdige schoolverlaters) & Studiewaarde/Passend 

onderwijs 

Op het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV)  

is in 2016 onverminderd ingezet. Een VSV’er is een student die jonger 

is dan 23 en die nog geen startkwalificatie heeft. Studenten die niet 

aan de startcriteria voldoen, worden niet meegenomen in de 

berekening. 

In 2016 werden de definitieve VSV-cijfers van het schooljaar 2014-2015 

bekend. Hieruit bleek dat het percentage voortijdige schoolverlaters  

bij Deltion met 0,9% gedaald is ten opzichte van 2013-2014, namelijk 

van 4,7 naar 3,8%. Landelijk bedroeg de daling in het mbo 0,3%:  

van 5,3 naar 5%. 

In absolute aantallen gaat het in 2014-2015 om 405 voortijdige  

schoolverlaters op een populatie van 10.596 studenten.

Analyse van de cijfers laat zien dat mannelijke studenten, allochtone 

studenten en studenten van 18 jaar en ouder procentueel het grootste 

aandeel vormen van het aantal VSV’ers. Dit geldt zowel voor het  

Deltion College als landelijk. Drie jaar geleden is het Deltion College 

gestart met het ToekomstTraject. Dit traject is van toepassing op  

studenten die voortijdig uitgeschreven willen of moeten worden.  

De loopbaanbegeleiding die deze studenten krijgen vanuit het  

ToekomstTraject, ook als ze al zijn uitgeschreven, heeft als doel  

dat meer 18+-studenten weer een studie oppakken of een  

duurzaam arbeidscontract sluiten (Entree).

Niveau 2 breed 

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een breed niveau 2  

oriëntatiejaar. Een pilot om de groep twijfelende studenten een bredere 

start te geven om uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Studenten  

oriënteren zich in het eerste studiejaar breed en doen brede basis-

kennis en –vaardigheden op. Vervolgens kiezen ze maximaal drie  

profielen waarin ze zich in twee jaar kunnen kwalificeren. Over drie  

jaar (twee cohorten) maken we de balans op om te kijken of en hoe  

we verder gaan. 
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Jongerenteam binnen de muren van de school

Binnen het Deltion College is sinds 2016 een team van hulpverleners 

actief om studenten te helpen bij bijvoorbeeld verslavingsproblematiek 

of schulden. Om de drempel naar hulp of ondersteuning zo laag moge-

lijk te maken, opereert een multidisciplinair team van hulpverleners 

binnen de schoolmuren. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Het 

Jongerenteam is een initiatief van het Deltion College en de gemeente 

Zwolle en wordt financieel voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt 

door de gemeente.  

Herijking Deltion verzuimbeleid

Besloten is om in 2017 aan de slag te gaan met het herijken van het 

verzuimbeleid met als insteek om verzuim van studenten beter te 

monitoren, verzuim aan DUO adequater te melden en verzuim als 

geheel meer onder de aandacht te brengen bij leraren en SLB-ers.

Nieuwe VSV-aanpak 2017-2020

Samen met de scholen en gemeenten in de regio is in 2016 gewerkt 

aan een nieuwe VSV-aanpak voor de komende jaren. De aanpak is tot 

stand gekomen vanuit een regioanalyse op voortijdig schoolverlaten 

 in de Regio IJssel-Vecht. Het ministerie van OC&W heeft ingestemd 

met de aanpak voor de komende jaren. Er is een start gemaakt met 

het maken van concrete projectplannen om VSV verder terug te  

dringen in de Regio IJssel-Vecht. Het Deltion College en gemeente 

Zwolle zijn kartrekkers in de regio.

Professionalisering

Binnen Deltion is een vakkundige ontwikkeling onder medewerkers op 

gang: 700 Deltion medewerkers volgen een traject op het gebied van 

professionalisering. Daarbij zijn de trajecten die buiten Deltion worden 

gevolgd niet meegerekend. Zo is er een doorlopende leerlijn om ‘kwali-

teit voor de klas’ te waarborgen: van instructeur naar senior instructeur 

en van leraar naar senior leraar. Deze laatste, het ontwikkeltraject van 

leraar naar senior leraar, is in 2016 opnieuw ingericht. 

Andere voorbeelden van professionalisering zijn: het onderwijs-

vernieuwingstraject LeerKRACHT dat door meerdere opleidings-

managers is omarmd en waar meerdere teams aan deelnemen, het 

management development traject voor (onderwijs)leidinggevenden  

en het rijke en gevarieerde aanbod van trainingen en cursussen door 

Deltion Academie.

Bovenstaande activiteiten vormen een onderdeel van het Plan van 

Aanpak Professionalisering. Dit plan heeft als doel om het pedagogi-

sche en didactische repertoire van leraren te vergroten en de resultaat- 

en klantgerichtheid van onderwijsondersteunend personeel verder te 

versterken.
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Digitalisering 

Het doel van de digitaliseringslijn is te komen tot een doorlopende 

informatielijn gedurende de verschillende verblijfsfasen van een poten-

tiële, huidige en uitgestroomde student van Deltion. Deze informatie is 

binnen wettelijke kaders beschikbaar voor de verschillende betrokken 

partijen, zoals student, ouders en begeleiders vanuit Deltion en voor-

liggend onderwijs. 

Sinds 2016 worden diverse processen via digitalisering ondersteund:  

• Leerlingen kunnen zich digitaal aanmelden voor een BOL- of 

BBL-opleiding. 

• De intakers van alle opleidingsteams, de Toetsingscommissie voor 

de instroom, Studenten SuccesCentrum en onderwijsadministratie 

werken met het programma VANS: Van Aspirant naar Student.  

Het logistieke proces met papieren aanmeldingen is stopgezet. 

• Deltion Curriculum Planner (DCP) is sinds voorjaar 2016 in gebruik. 

• Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een nieuw studentbegeleidings-

systeem dat Deltion-breed wordt gebruikt. Dit systeem zorgt 

ervoor dat alle belangrijke informatie over de student actueel  

en makkelijk toegankelijk is. 

Organisatie van het onderwijs

Onderwijslogistiek is een complex en ingewikkeld vraagstuk. Met name 

bij Deltion is het ingewikkeld, omdat we met (bijna) alle opleidingen op 

één campus zitten, de studentenaantallen fluctueren per jaar en het 

gebouw en de portemonnee zich niet lenen voor continue verbouwingen. 

Daarnaast kent de flexibiliteit van de inzetbaarheid van personeel ook 

grenzen. En ook de maatregelen vanuit het ministerie (1000 urennorm) 

maken dat we steeds efficiënter met onze ruimte om moeten gaan. Het 

initiatief van Beter Benutten vraagt om spitsmijden, waar wij de dag juist 

zoveel mogelijk willen oprekken om het aantal uren gepland te krijgen.  

De keuzedelen en de wens om persoonlijke leerroutes voor onze  

studenten te organiseren, maken het vraagstuk nog urgenter en meer 

diffuus. Binnen Deltion is het noodzakelijk te blijven werken aan een  

optimale onderwijslogistiek. 

In 2016 hebben diverse pilots gedraaid op gebied van onderwijslogistiek. 

Zoals de pilot ‘Anders roosteren’: het roosteren in een vroege en late 

roostercyclus. Een pilot waarbij één dagdeel in de week vrijgehouden 

werd, zodat bijvoorbeeld overlegmomenten elders in de week niet voor 

roosterverstoring zorgen. De pilots hebben goede resultaten opgeleverd.  
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In 2017 gaan we hiermee verder. Er is een eerste aanzet voor een visie  

en aanpak met betrekking tot onderwijslogistiek. In gezamenlijkheid en 

met gedeelde verantwoordelijkheid zijn kleine stapjes gezet. Onderwijs-

logistiek vraagt iets van de organisatiecultuur; flexibel inzetbaar zijn als 

medewerker voor een organisatie die steeds flexibeler moet zijn voor  

zijn studenten. Studenten kunnen steeds vaker persoonlijke leerroutes 

volgen (denk aan de keuzedelen). Dat vergt een andere manier van 

denken en werken, zodat nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd  

voor het omgaan met onderwijslogistiek. Een uitdaging, maar met 

passen en meten, uitproberen en leren van de resultaten wil Deltion  

het onderwijs steeds efficiënter organiseren. De vraag welke aanpas-

singen we kunnen doen binnen onderwijslogistiek ten behoeve van  

het onderwijs blijft ook in 2017 centraal staan.

Ondernemerschap

Van onze studenten wordt tijdens én na hun studie verwacht dat zij een 

ondernemende houding tonen. Veel studenten zullen na hun studie als 

zelfstandig ondernemer aan de slag gaan. Soms uit vrije keuze, maar 

ook steeds vaker omdat de arbeidsmarkt zo is, dat men uitsluitend als 

zelfstandige aan de slag kan. Naast een ondernemende houding zijn

ondernemersvaardigheden dan ook van belang. Wij zien onze  

programma’s in het kader van ondernemerschap dan ook als een 

belangrijke factor om de arbeidsinstroom van jongeren en de mobiliteit 

en duurzame inzetbaarheid van de aankomende werk(onder)nemers  

te vergroten. Deltion biedt alle studenten de gelegenheid om kennis te 

maken met ondernemerschap. Zowel om een ondernemende houding 

te ontwikkelen als om kennis te nemen van wat er komt kijken bij het 

starten van een eigen bedrijf. In 2015 is de ingezette lijn van 2014 door-

gezet en is er een behoorlijke kwaliteitsslag gemaakt in de ontwikkelin-

gen van onze programma’s en de inbedding binnen het onderwijs. 

Vanaf het schooljaar 2016- 2017 wordt namelijk elke student binnen  

Deltion in de gelegenheid gesteld om een keuzedeel Ondernemend 

Gedrag, Oriëntatie op Ondernemerschap of Ondernemerschap mbo 

te kiezen. Afgelopen jaar zijn wij dan ook volop bezig geweest om  

dit aanbod voor te bereiden. Uniek is dat de programma’s centraal 

ontwikkeld zijn in samenwerking met alle drie de onderwijssectoren. 

Zodoende wordt er veel expertise opgebouwd op het gebied van 

ondernemerschapsonderwijs. Zo werken wij aan een gezamenlijk 

(digitaal) platform voor ondernemend onderwijs. Op deze manier zijn 

wij in staat om onze studenten uitgebreid de kans te geven om onder-

nemerschapstalenten te ontdekken en/of te ontwikkelen en onder-

nemerschap ook een duidelijke plek te geven binnen de opleiding  

van onze studenten. De ontwikkelde programmalijn met bijeenkom-

sten, netwerkborrels, cursussen en seminars hebben wij verder  

uit gebouwd en geoptimaliseerd. Bedrijven, studenten en medewerkers 

ontmoeten elkaar daar. Deze lijn maakt straks ook een integraal onder-

deel uit van onze onderwijsmethodiek. Ook houden wij aandacht voor 

de individuele student of medewerker voor ondernemerschap. Zij 

kunnen deelnemen aan de ondernemersscan die inzicht geeft in 

eigenschappen en kwaliteiten die van belang zijn bij het ondernemen 

en kunnen ook een coachingstraject starten. Ook kunnen ze online 

concreet aan de slag met een ondernemingsplan met behulp van  

(e )coaching.

In de Regio Zwolle werken wij samen met de andere kennisinstellingen 

voor beroepsonderwijs aan een beloftevolle kennis  en innovatieregio. 

Ondernemendheid, ondernemerschap en valorisatie erkennen wij ook 

gezamenlijk als van cruciaal belang om een kennis-  en innovatieregio  

te realiseren. Onderling vindt dan ook regelmatig afstemming plaats 

over de ontwikkeling van activiteiten en curriculum op het gebied van 

ondernemendheid en ondernemerschap. Daarnaast ontmoeten wij 

elkaar in onze samenwerking(en) bij Kennispoort Regio Zwolle en  

de innovatieclusters Health, Kunststoffen en Agro & Food.
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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, 

Londen, Münster en Helsinki/Lahti.

Leraren in het buitenland

In 2016 hebben 202 medewerkers in het kader van internationalisering 

in het buitenland een docentenmobiliteit uitgevoerd: Tweetalige opleidingen

Horeca, Reizen en Dienstverlening

International Hospitality Services 223

International Aviation Services 168

International Tourism Services 84

Beauty, Body & Care 25

Economie & Ondernemen

International Business Studies 198

Mobiliteit, Logistiek & START.Deltion

Automotive 30

Totaal aantal studenten 728

Leraren in het buitenland

Sport, Opvoeding, Maatschappij & Veiligheid 27

Horeca, Reizen & Dienstverlening 28

Techniek & Gebouwde Omgeving 19

Welzijn & Gezondheid/vavo/Educatie 42

Economie & Ondernemen 52

Mobiliteit, Logistiek & START.Deltion 9

Design, Media & ICT 4

Diensten 21

Totaal docentenmobiliteit 202

Zes tweetalige opleidingen

Als één van de weinige ROC’s in Nederland heeft Deltion zes inter-

nationaal 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 mbo- diploma en het BTEC -diploma, dat 

internationaal erkend is. Op 1 oktober 2016 volgden 727 studenten  

(in 2015 waren dat er 636) een tweetalige opleiding, te weten:
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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 2016 hebben  

70 buitenlandse studenten van partnerscholen stage gelopen in 

Zwolle. Zij kwamen onder andere uit Duitsland, Hongarije, Noord-

Ierland en Finland. Ook hebben we groepen buitenlandse collega’s 

ontvangen vanuit Spanje, Duitsland, Slovenië en Roemenië. Zo 

hebben 44 leraren een weekprogramma op het Deltion College 

gevolgd. Daarnaast hebben 200 leraren van buitenlandse scholen  

één dag meegelopen op het Deltion College.

Subsidie: Erasmus+

Stages en buitenlandse reizen kunnen vanuit subsidiegelden betaald 

worden. In 2016 zijn er 136 onderwijsmobiliteiten met Erasmus+ -sub-

sidie tot stand gekomen. Het Deltion College heeft vanuit de Erasmus+-

regeling 575.000 euro gekregen om dit te kunnen bekostigen.  

In november 2015 heeft Deltion een Vet Charter of Mobility ontvangen 

van het Ministerie van OC&W, omdat Deltion heeft bewezen mobiliteits-

projecten op een goede manier uit te voeren van aanvraag tot inhoude-

lijke en financiële eindverantwoording. Daarmee is Deltion in de periode 

van 2016 tot en met 2021 middels een simpele aanvraagprocedure  

verzekerd van Erasmus+ -subsidies voor studenten  en lerarenmobiliteit. 

Dit helpt ons bij het intensiveren van onze internationaliseringsactiviteiten.

Buitenlandse BPV’s Deltion studenten 2016

Horeca, Reizen en Dienstverlening

Hotelschool 81

Luchtvaartdienstverlening 95

Toerisme 61

Economie & Ondernemen

Internationale Handel & Commercie 81

Commerciële Dienstverlening 21

Handel & Ondernemen 5

Welzijn & Gezondheid

Optiek 10

Doktersassistent 1

Verpleegkunde 29

Sociaal Agogisch Werk 6

Sociaal Werk  6

Sport, Opvoeding & Maatschappij en Veiligheid

Kinderopvang 2

Onderwijsassistent 3

Sport & Bewegen 4

Design, Media & ICT

ICT 51

Woninginrichting & Design 5

Grafisch vormgeven 24

Interactieve Media Vormgeving 10

Techniek & Gebouwde Omgeving

Bouw 1

Bouwinfra BOL4 10

Mobiliteit & Logistiek en START.Deltion

Luchtvaarttechniek 22

Motorvoertuigentechniek 6

Totaal aantal buitenlandse BPV’s 2016 543
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2.2  Inspectie en kwaliteitsbeleid

Het Deltion College wil de kwaliteit van zijn 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  

voortdurend 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 moeten 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 geïnte-

greerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het Deltionbrede kwaliteits-

beleid en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsdoelstellingen en KPI’s 

worden jaarlijks  vastgelegd door het College van Bestuur. Van deze 

Deltionbrede doelstellingen en KPI’s worden doelstellingen op  

college - c.q. teamniveau afgeleid. De werking en de resultaten van  

het kwaliteitsmanagementsysteem worden jaarlijks beoordeeld door 

het College van Bestuur en getoetst aan deze doelstellingen en KPI’s. 

Indien nodig worden het  kwaliteitsbeleid en de bijbehorende   

doelstellingen en KPI’s bijgesteld. Deze toetsing wordt vastgelegd 

in de management review. 

Om aan de eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem te voldoen, 

maakt Deltion gebruik van een kwaliteitshandboek en een Handboek 

Examinering waarin de onderwijs-  en examenprocessen zijn beschre-

ven. Zowel het kwaliteitshandboek als het handboek Examinering zijn in 

2016 geëvalueerd en bijgesteld. 

Instellingsaudits Kwaliteitsnetwerk mbo

In juni 2016 heeft de instellingsaudit plaatsgevonden. Deze audit is 

door een commissie van het Kwaliteitsnetwerk mbo uitgevoerd. Het 

Deltion College heeft ten opzicht van het vorige onderzoek een duide-

lijke verbetering doorgevoerd. Samengevat kan het volgende worden 

gesteld: ‘Het Deltion College voldoet voor een groot deel aan kwaliteits-

profiel 4, er is een integrale kwaliteitsbenadering binnen de instelling. 

Het CvB beschikt structureel over adequate managementinformatie 

om de kwaliteit van het onderwijs op opleidingsniveau te kunnen 

beoordelen. Deze informatie is te vinden in het managementinformatie-

systeem Qlikview. Het kwaliteitsbeleid, uitgewerkt in een instellings-

breed kwaliteitssysteem, wordt door de medewerkers gedragen.  

Er zijn procesbeschrijvingen die voor iedereen toegankelijk zijn.  

Dit schooljaar is de kwaliteitswaaier ontwikkeld voor leraren. Hierin 

staan alle processen waarmee een leraar te maken krijgt. Resultaten 

met betrekking tot onderwijs hebben over de gehele linie een struc-

tureel en stabiel karakter. Alle onderzochte opleidingen voldoen aan  

de kwantitatieve inspectie- en OCW-richtlijnen. Er zijn behoudens  

uitzonderingen (die bekend en onderkend zijn) geen zwakke of zeer 

zwakke opleidingen’ 

Inspectie

In september 2016 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de 

opbrengsten van de opleiding AV-productie en geconstateerd dat 

deze voldoet aan de gestelde norm. Hiermee voldoen alle teams  

aan de eisen van het toezichtskader 2012 BVE. 

In november 2016 is de vooraankondiging van het stelselonderzoek 

2017 ontvangen. Dit houdt in dat in het voorjaar van 2017 zes oplei-

ding en worden onderzocht conform het nieuwe onderzoekskader 2017.

Examinering

Er wordt binnen het Deltion College gewerkt met drie examencommis-

sies. Zij werken met het Handboek Examinering, waarin de examen-

processen en de taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn 

beschreven, een en ander op basis van de Procesarchitectuur mbo. 

De examencommissies werken met behulp van taakgroepen, die zich 

richten op de relevante onderdelen van het examineringsproces 

(kaders stellen, construeren  en vaststellen, afname en beoordeling en 

diplomering). Zij worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund 

door het examenbureau. De schakel tussen het  examenbureau en de 

examencommissie is de examensecretaris. De examensecretaris is 

onder andere medeverantwoordelijk voor de borging en evaluatie  

van de examenprocessen en zorgt ervoor dat de werkzaamheden  

van de sectorexamencommissie en het examenbureau op elkaar  

zijn afgestemd. Bovendien is er instellingsbreed veel aandacht voor 

professionalisering van alle betrokkenen bij de examinering, inclusief 

praktijkbeoordelaars.

Instellingsbrede aansturing

De verbetering van de kwaliteitsborging op opleidingsniveau wordt 

aangestuurd en ondersteund door adviseurs in de colleges en  

adviseurs van het Bureau Onderwijs & Kwaliteit (O&A). Mede door  

uniforme, verbeterde formats te bieden voor het opstellen van college-

plannen en teamactiviteitenplannen. De in 2015 ingezette acties om 

teams meer eigenaar te laten zijn van hun eigen kwaliteit, is in 2016 

doorgezet. Daarvoor is een focusgroep opgericht die bestaat uit  

adviseurs kwaliteitszorg, een adviseur onderwijs, een adviseur van  

het bureau O&K, de bestuurssecretaris en een aantal opleidings-

managers. De focusgroep wordt geleid door een organisatiecoach. 

Het doel van deze focusgroep is om op langere termijn teams te 

ondersteunen bij de eigen kwaliteitsontwikkeling. 

 

Interne audit

Het Deltion College maakt gebruik van een interne auditsystematiek 

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

en de implementatie van de processen. 

De auditcommissie maakt jaarlijks een gegevensanalyse. Op basis van 

de uitkomsten van de gegevensanalyse wordt de auditkalender opge-

steld. De gegevensanalyse bevat relevante indicatoren van alle teams 

en al hun opleidingen. Deze worden gewogen en na de weging geana-

lyseerd. In de kalender worden naast audits ook themaonderzoeken in 

opdracht van het management opgenomen. Het toezicht is op basis 

van de gegevensanalyse proportioneel (vaker bij teams waar veel  

risico’s worden gedetecteerd en minder vaak bij teams waarbij weinig 

risico aanwezig is). De auditoren van Deltion College nemen deel aan 

een collegiaal samenwerkingsverband met auditoren van 17 mbo-

instellingen. Vanuit dat samenwerkingsverband nemen auditoren deel 

aan audits bij elkaars instelling. Bij 12 audits van collega mbo-instel-

lingen heeft een auditor van het Deltion College een bijdrage geleverd.

In 2016 heeft bij 12 teams een audit naar de kwaliteit van onderwijs  

én examinering plaatsgevonden. Bij deze audits was een externe  

auditor vanuit het collegiale samenwerkingsverband (de auditpool) 

betrokken. Er hebben 13 follow-up’s op audits uit 2015 plaatsge-

vonden. Daarnaast zijn er 6 thema-onderzoeken geweest:

1.  Bij de examencommissie Techniek & Vormgeving:  

naar het aspect diplomering.

2.  Bij de examencommissie Economie & Dienstverlening:  

naar het aspect diplomering.

3.  Bij de examencommissie Gezondheidszorg, Welzijn & Sport:  

naar het aspect diplomering.

4.  Bij studieloopbaanbegeleiders: naar voldoen aan de Deltion 

SLB-standaarden.

5.  Bij beroepspraktijkvormingsbegeleiders: naar voldoen aan  

de Deltion BPV-standaarden.

Follow-up interne audits 

Vanaf het begin van 2013 worden door het auditteam ook follow-up’s 

op eerder uitgevoerde audits gedaan. Een jaar nadat een audit heeft 

plaatsgevonden, volgt er bij het onderwijsteam een follow-up waarin 

de voortgang van de genomen verbeteracties wordt besproken. Bij  

de follow-up beoordeelt het auditteam de onvoldoende aspecten niet 

opnieuw, maar steken ze waarderend in op het bespreken van de door 

het team voorgenomen verbeteracties en het (zichtbaar) resultaat 

daarvan. Het auditteam geeft in een voortgangsrapportage weer  

in hoeverre een team verbetermaatregelen heeft genomen naar  

aanleiding van voorgenomen acties. 

Het opvolgen van audituitkomsten is daarmee niet vrijblijvend. Door  

de follow-ups is er van teams zowel een ‘foto’ (de bevindingen tijdens 

een auditdag) als een ‘film’ (het verschil tussen audituitkomsten en  

de verbetering tijdens een follow up) zichtbaar.
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2.3  Studententevredenheid

Aantallen

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

studenten komt uit Zwolle. In 2016 kwam ongeveer 47% van onze stu-

denten uit de 19 omliggende gemeenten in de regio Zwolle. Mede door 

een aantal unieke opleidingen komt de overige 38% van de studenten 

uit geheel Noordoost-Nederland. Globaal is daarmee het gehele bereik 

van onze school te duiden als Noordoost-Nederland (Overijssel,  

Drenthe, Groningen, Friesland, Gelderland en Flevoland).

Bekostiging

Voor het beroepsonderwijs vindt de bekostiging plaats op basis van de 

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

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

in het betreffende jaar (t 2) en 20% van het gewogen aantal diploma’s  

in het betreffende jaar (t 2). 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 de overzichten weergegeven.

Colleges 2012 2013 2014 2015 2016*2

Design, Media & ICT 1.964 1.951 1.944 2.013 2.060

Economie & Ondernemen 1.678 1.790 2.009 2.266 2.324

Horeca, Reizen & Dienstverlening 1.625 1.747 1.824 1.922 1.997

Mobiliteit & Logistiek / START.Deltion 1.594 1.533 1.430 1.518 1.710

Sport, Opvoeding & Maatschappij / Veiligheid 1.742 1.706 1.738 1.716 1.722

Techniek & Gebouwde Omgeving 2.409 2.409 2.476 2.501 2.627

Welzijn & Gezondheid 2.359 2.394 2.257 2.142 2.262

Totaal Deltion College*1 13.371 13.530 13.678 14.082 14.702

* 1 exclusief Educatie en vavo * 2 voorlopig

Het totaal aantal (ongewogen) studenten (teldatum 1 oktober) over de periode 2012 - 2016 is als volgt:
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JOB-monitor 

Van 1 december 2016 tot en met 11 maart 2016 heeft Deltion mee-

gedaan aan de JOB-monitor, het landelijke tevredenheidsonderzoek 

onder alle studenten. In totaal hebben ruim 8.000 BOL- en BBL- 

studenten meegedaan aan dit onderzoek (respons 64%). Studenten 

geven aan positief te zijn over de sfeer en veiligheid in de school, de 

onderwijsfaciliteiten en toetsing. Ook geven ze aan voldoende te leren 

tijdens de BPV. Deltion krijgt als rapportcijfer gemiddeld een 7,0 en 

studenten geven hun opleiding gemiddeld een 7,1. 

Uit het onderzoek komen ook zaken naar voren waar we als school 

mee aan de slag moeten of al zijn. Aandachtspunten waar studenten 

minder positief over zijn, zijn: 

• Tevredenheid rooster en doorgeven wijzigingen

• Gebruik van aangeschaft lesmateriaal

• Rustige studieplek

• Voldoende leren op school/uitdaging in de les

• BPV (voorbereiding, vinden en begeleiding)

• Informatie/begeleiding vervolgopleiding

BPV is een van de zeven speerpunten in het Deltion programmaplan 

2015-2020. Deltion gaat de komende tijd hier volop mee aan de slag. 

Zie ook hoofdstuk 2.

Welk rapportcijfer geef je jouw school?

Jaar Landelijk Deltion

2016 6,6 7,0

2014 6,5 6,9

2012 6,4 6,7

Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?

Jaar Landelijk Deltion

2016 7,0 7,1

2014 7,0 7,1

2012 6,9 7,0
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Klachten van studenten

Alle schriftelijke klachten die bij de Interne Bezwarenadviescommissie 

binnenkomen worden geregistreerd, waarna er een dossier wordt  

aangemaakt. Het uitgangspunt binnen het Deltion College is dat de 

klacht informeel wordt afgehandeld. Mocht dat niet mogelijk zijn,  

dan wordt er een hoorzitting gepland en neemt de Interne Bezwaren-

adviescommissie de klacht in behandeling.

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 Interne Bezwarenadviescommissie, sectie Personeel fungeert 

eveneens als Klachtencommissie Bescherming Persoonsgegevens. 

In de commissies is zowel juridische expertise als kennis van en  

ervaring in de onderwijssector aanwezig.

Aantal en aard van de klachten van studenten

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel klachten er in 2016 

zijn geregistreerd. (145 t.o.v. 112 in 2015). Van de 145 klachten die in 

2016 zijn binnengekomen, zijn er negen inhoudelijk door (de voorzitter 

van) de commissies in behandeling genomen. De betreffende uitspra-

ken zijn door het CvB overgenomen. De andere klachten zijn informeel 

afgehandeld/ingetrokken. Daarnaast zijn er nog 19 klachten uit 2015  

in 2016 informeel afgehandeld/ingetrokken. 

Overzicht van alle 145 klachten, bezwaren en beroepen die zijn geregistreerd door de commissies in 2016.

Telling sectie studenten tot 1/8

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

Niet-inschrijving/niet-toelating van de 
aspirant-student

- 1 1 - - 2

Besluit ter uitvoering van het Studenten-
statuut, de Onderwijsovereenkomst of  
de Overeenkomst voor de beroeps -
praktijk vorming

25 14 30 - - 69

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

4 3 10 1 - 18

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

- - 1 - - 1

Sociale veiligheid - - 1 - - 1

Bescherming persoonsgegevens - - - - - -

Totalen 29 18 43 1 - 91

Overzicht van alle 145 klachten, bezwaren en beroepen die zijn geregistreerd door de commissies in 2016.

Telling sectie studenten na 1/8

Aard van de klacht DM&I E&O HR&D M&L SOM&V TGO W&G Diensten DB Totalen

Niet-inschrijving/niet-toelating van de 
aspirant-student

- - 1 - 1 - - - - 2

Besluit ter uitvoering van het Studenten-
statuut, de Onderwijsovereenkomst of  
de Overeenkomst voor de beroeps-
praktijk vorming

5 7 1 3 3 - - - - 19

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

- - - - - - - - - 0

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

7 6 2 1 3 4 4 4 - 31

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

- - - - - - - - - -

Sociale veiligheid 1 - - - - - - - - 1

Bescherming persoonsgegevens - - - - - - - - - -

Totalen 13 13 4 4 7 4 4 4 - 53

2323
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Personeelsbeleid 

Het HR-beleid van het Deltion College is gericht op het bieden van  

een professionele werksetting, waarbij de medewerkers het beste van 

zichzelf kunnen inzetten voor de organisatiedoelen. We streven naar 

een werkomgeving die uitdaagt, eisen stelt en tegelijkertijd ruimte  

biedt voor eigen initiatief  en creativiteit. Een plek waar medewerkers 

zich voortdurend in hun professie ontwikkelen en van elkaar leren.  

Een professionaliseringsprogramma ondersteunt daarin.

Lees voor meer informatie over het personeelsbeleid ook het sociaal 

jaarverslag 2016 op www.deltion.nl/werken-bij/loopbaanontwikkeling.

Organisatieontwikkeling en HR-beleid

Het personeelsbeleid concentreert zich rondom deze 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

Deze ontwikkelingen moeten ons leiden naar een cultuur van een 

“Great Place to Work”. Belangrijke onderliggende waarden daarin zijn: 

eerlijkheid, geloofwaardigheid, respect, trots en collegialiteit. Uit 

onderzoek blijkt dat dit de kenmerken zijn van de meest succesvolle 

organisaties gedurende langere tijd.

2.4 Personeel

Leeftijdsopbouw en verhouding man/vrouw

Het Deltion College heeft een flexibel personeelsbestand om te kunnen 

meebewegen (krimp in onderwijsteams in verband met teruglopende  

studentenaantallen). Ook kan zo worden ingespeeld op veranderingen  

en vernieuwing van opleidingen (groei) en ziekteverzuim (vervanging en  

tijdelijk extra inzet nodig). Op basis van ervaringscijfers van de laatste vijf 

jaren is daarvoor een flexibele schil van 10 tot 15% nodig in de formatie  

en 3 tot 5% nodig voor vervanging wegens ziekte. Op 31 december  

2016 waren er 1347 medewerkers in dienst van het Deltion College.  

De verdeling man/vrouw is daarbij 670/677.

De leeftijdsopbouw man in 2016: 50,26% vs 49,74%

Aantal mannelijke medewerkers

20-30 jaar - man

30-40 jaar - man

40-50 jaar - man

50-60 jaar - man

60-99 jaar - man

Aantal vrouwelijke medewerkers

De leeftijdsopbouw vrouw in 2016: 50,26% vs 49,74%

20-30 jaar - vrouw

30-40 jaar - vrouw

40-50 jaar - vrouw

50-60 jaar - vrouw

60-99 jaar - vrouw

177
26,14%

204
30,45%

150
22,39%

167
24,93%

78
11,52%

146
21,57%

82
12,11%

50
7,46%

99
14,78%

194
28,66%
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Verhouding parttime/fulltime en contractvormen

Verhouding parttime en fulltime 2015 - 2016
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Beleid inzake uitkering na ontslag

Iedereen die in dienst van Deltion tijdelijk of voor onbepaalde tijd heeft 

gewerkt en waarvan het dienstverband buiten zijn/haar schuld eindigt 

of afloopt, heeft in beginsel recht op een WW-uitkering. Daarnaast kan  

er recht bestaan op een bovenwettelijke WW-uitkering (BWR) (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 uitkering en in de lumpsum bekostiging.

Klachten van medewerkers

Alle schriftelijke klachten die bij de Interne Bezwarenadviescommissie 

binnenkomen worden geregistreerd, waarna er een dossier wordt  

aangemaakt. Het uitgangspunt binnen het Deltion College is dat de 

klacht informeel wordt afgehandeld. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan 

neemt de Interne Bezwarenadviescommissie de klacht in behandeling 

en worden de gegronde klachten 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 in de commissies zowel 

juridische expertise als kennis van en ervaring in de onderwijssector 

aanwezig is. 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.

De Interne Bezwarenadviescommissie, sectie Personeel, registreerde 

in 2016 één bezwaar van een medewerker uit de sector Economie & 

Dienstverlening. Dit bezwaar had betrekking op de sociale veiligheid 

en werd ingetrokken. 

Totale ziekteverzuimpercentages 2014 - 2016

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

1

2

3

4

5

6

7

8

totaal 2014 totaal 2015 totaal 2016

Stijging ziekteverzuim

Het totale verzuim in de periode januari - 

 december 2016 is ten opzichte van het jaar 

ervoor toegenomen met 0,62% tot 5,85%. 

Ons integraal gezondheidsbeleid 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, voe-

ding, verhouding arbeid/rust). Er zijn (en 

worden) in samenwerking met externe par-

tijen onderzoeken verricht in verschillende 

onderdelen van de organisatie naar de 

dieper liggende oorzaken van de toename  

in verzuim. Werkdruk wordt daarin vaak 

genoemd als een van de veroorzakers van 

verzuim. In de samenwerking tussen 

management en de bedrijfsarts worden 

meerdere interventies besproken en ingezet.

5,85%
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2.5  Bedrijven

Samenwerkingen

Ook in 2016 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 een aantal mooie en interes-

sante voorbeelden van samenwerkingen waarin de diversiteit van die 

samenwerkingen goed naar voren komt. Dit is slechts een handvol 

voorbeelden uit de reeks samenwerkingen in 2016. 

Bouw woningen Stadshagen

Tijdens een werkbezoek aan Finland raakte het team Bouw geïnspi-

reerd door een leerlingbouwplaatsproject, waar studenten zelf huizen 

bouwden. Door de economische crisis kampten de bouwopleidingen 

van Deltion met een tekort aan werkplekken. Het team ging met de 

Bouwcombinatie Stadshagen (BAM woningbouw, DuraVermeer en 

Heijmans) in gesprek en creëerde samen met woningbouwcorporatie 

deltaWonen en ontwikkelaar VOF Frankhuis de mogelijkheid voor 

BOL-studenten om vier geschakelde dijkwoningen te bouwen.  

Tweedejaarsstudenten werkten een jaar in twee ploegen, onder  

deskundige leiding van leermeesters van de deelnemende bedrijven. 

Een aanzienlijk deel van de tijd werd in de praktijk op de bouwplaats 

uitgevoerd, naast de bouwplaats kregen studenten in een dubbele 

bouwkeet hun portie klassikaal onderwijs aangeboden. Daar werden 

zowel de theorie als uitdagingen uit de praktijk besproken. De studen-

ten deden bijna alles zelf; van het storten van de fundering via het 

metsel- en aftimmerwerk tot het leggen van de dakplaten – alles  

onder begeleiding van de partnerbedrijven.

  

In de periode voor het bestaan van keuzedelen maakte Deltion nog 

gebruik van de vrije ruimte. Er was veel bijzonder metselwerk nodig  

om deze huizen op te bouwen, maar er was maar één student in de 

opleiding tot metselaar. Het team heeft de vrije ruimte benut om de 

andere studenten te leren metselen. Uiteindelijk hebben zij het hele 

metselwerk van alle woningen gedaan. Ondertussen bestaat er een 

keuzedeel metselen bij de opleiding Timmerman en kunnen zij  

op dezelfde manier te werk gaan.

Hier is met recht en trots sprake van een hybride leeromgeving.  

Een leeromgeving waarin ook de zogenaamde methodenmix optimaal 

is ingezet. Studenten konden hun opleiding namelijk in onderdelen 

afsluiten en werden in de loop van de opleiding door verschillende 

experts beoordeeld.

Dit project staat als een huis. In maart 2017 zijn de woningen  

feestelijk opgeleverd. De woningen worden inmiddels verhuurd  

door deltaWonen.

Sluisdeuren Sluis Westerveld

Het project ‘Sluis Westerveld’ werd in 2016 gestart en is een samen-

werking tussen Waterschap Drents Overijsselse Delta, aannemer  

Salverda en de opleidingen Infra BOL 4 van Deltion. De sluis in het 

Zwolse gebied Westerveld was sterk verouderd en tweedejaars-  

studenten Infra kregen de kans om de sluisdeuren te maken zoals ze 

oorspronkelijk waren. Een groep van 6 studenten verdiepte zich in de 

ontwikkeling van gelijksoortige sluisdeuren in Meppel. Ze maakten de 

proefmodellen van verschillende houtsoorten. Duikers bekeken de 

bestaande situatie onder water. Met deze informatie zijn de studenten 

aan de slag gegaan. Na het testen van constructies en materialen 

werd het definitief ontwerp van eikenhout gemaakt. De deuren  

zijn begin april 2017 geplaatst. 

Aandacht voor techniek op basisscholen en in het vmbo

Er zijn in 2016 door het Deltion College samen met het regionale 

bedrijfsleven diverse techniekactiviteiten georganiseerd. Van de  

Skelterrace en de regiofinale van de First Lego League tot de Week  

van de Techniek voor leerlingen uit groep 7. Allemaal met als doel om 

zoveel mogelijk jongeren te enthousiasmeren voor techniek. 

Theaterlab

Op 31 maart werd de overeenkomst rondom het Theaterlab getekend, 

een samenwerking tussen de opleiding Artiest van het Deltion  

College en Theater De Spiegel. Het Theaterlab bevindt zich in het  

souterrain van Theater De Spiegel. Het is uniek dat deze combinatie 

van school (lessen) en stage op één locatie buiten Deltion plaats gaat 

vinden. Er worden onderwijsprojecten gedaan onder leiding van 

 leraren van Deltion en de studenten gaan korte en ook langere stages 

lopen onder begeleiding van medewerkers van Zwolse theaters.  

Studenten leren het theatervak in een inspirerende werkomgeving 

waar experiment en praktijk samen komen.

Luchtvaartdienstverlening start samenwerkingen met  

Axxicom Airport Caddy en Germania Airline 

Axxicom Airport Caddy, een bedrijf dat op Schiphol assistentie biedt 

aan passagiers met begeleidingsbehoefte, gaat vijftig stageplekken 

creëren voor tweedejaarsstudenten Luchtvaartdienstverlener. Hierbij 

gaan de studenten als host onder andere passagiers ontvangen, 

papieren controleren, contact met balies onderhouden en eventueel 

de passagiers naar de aankomst- of vertrekhal begeleiden. 

Horeca vakopleidingen en Sligro werken samen in project 

FoodWaste

Bij dit project worden producten die in verband met de houdbaarheid 

niet meer verkocht mogen worden, door een leraar opgehaald bij 

Sligro en gebruikt als lesmateriaal voor studenten. Zij mogen vervol-

gens koken met deze ingrediënten. Op deze manier willen Sligro en 

Deltion samen werken aan duurzaamheid en de bewustwording van 

voedselverspilling onder jongeren. 

Leisure & Hospitality werkt samen met Dinoland en  

Museum de Fundatie

Het team Toerisme & Recreatie is in 2016 een samenwerking aange-

gaan met Dinoland en de Fundatie. Bij Dinoland krijgen studenten les 

op locatie en verzorgen ze activiteiten voor kinderen. Bij de Fundatie 

treden studenten op als gastheer/vrouw. Zij krijgen hiermee de kans 

praktijkervaring in het werkveld op te doen, Dinoland en de Fundatie 

zijn gebaat bij extra handen in de dagelijkse praktijk.

Samenwerking met Topregio E-Commerce

Binnen de Regio Zwolle is er een cluster ontstaan van bedrijven uit  

de E-commercebranche. De Topregio wil binnen een aantal jaar  

dé regio in Nederland zijn waar kennis en kunde geclusterd zit m.b.t. 

E-commerce. Samen met het cluster en college-onderwijsinstellingen 

zijn we bezig met het starten van een nieuwe cross-overopleiding  

op E-commerce gebied.

Samenwerking Texaco

In 2016 is een samenwerking met Texaco tot stand gekomen. Om  

bij de veranderende klantwensen aan te blijven sluiten zal personeel 

van Texaco tankstations gedurende twee jaar geschoold worden  

tot Verkoopspecialist, niveau 3. Gastlessen en excursies maken  

onderdeel uit van de opleiding waarin hospitality richting klanten  

een centraal thema is. 

Zorgtrainingscentrum

In 2016 is vanuit diverse zorgopleidingen hard gewerkt aan de inge-

bruikname van het Zorgtrainingscentrum (ZTC) Zwolle. Binnen dit ver-

band wordt samengewerkt met diverse zorginstellingen, opleiders en 

bedrijfsleven uit Zwolle en directe omgeving. Het ZTC herbergt een 

Wijkzorglab, een Zorgetisch lab en een Zorgtechnisch lab, waarvan de 

laatste onder projectleiderschap valt van Deltion.

Integraal Kindcentrum

Het onderwijsteam Pedagogisch Werk gooit hoge ogen met de 

samenwerking binnen het Integraal Kindcentrum (IKC) van Openbaar 

Onderwijs Zwolle. Een voorbeeld hiervan is al gedurende een aantal 

jaren de samenwerking met obs de IJsselhof in Zwolle-Zuid. Studenten 

van meerdere Deltion-opleidingen werken binnen een IKC-lab zelfstan-

dig samen met hbo-studenten van Windesheim zonder noemenswaar-

dige tussenkomst van beroepskrachten of onderwijsmensen.  

De opbrengst is een rijke leercurve waarbij zelfstandigheid en onder-

nemendheid worden aangeleerd.  
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3   Verslag 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 

ontwikkelingen binnen het Deltion College.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2016:

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

de heer A.W. van Daalen, lid, mevrouw J. Hubert, lid, de heer drs. J.R. 

Janssens, lid (vanaf 1 mei 2016), mevrouw drs. M. Lenselink, lid,  

mevrouw ir. G.M.L. Wijffels, lid (tot 1 september 2016).

Gezien het vertrek van mevrouw Wijffels is er een vacature ontstaan voor 

een nieuw RvT-lid met een onderwijsprofiel. Deze procedure is vlak voor 

het nieuwe jaar opgestart en zal in het voorjaar van 2017 leiden tot benoe-

ming waardoor de Raad van Toezicht weer compleet zal zijn. 

Commissies

Binnen de RvT functioneren drie commissies die bij elkaar komen ter 

voorbereiding op de reguliere RvT vergadering. De RvT commissie-

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

de geagendeerde onderwerpen. 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 vervolgonderzoek gedaan.  

De jaarrekening en accountantscontrole worden in het 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 controlcyclus welke jaarlijks in september uitgebreid aan de 

orde komt in de auditcommissie en vervolgens in de reguliere RvT-

vergadering. Ook bespreekt de commissie tweejaarlijks de bijgestelde 

risicoanalyse van Deltion. Aanvullend zijn de volgende onderwerpen 

periodiek geagendeerd en uitgebreid besproken met het CvB: stand 

van zaken digitalisering, uitkomsten Integriteitsrisicoscan en actuele 

stand van zaken realisatie nieuwbouw. 

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

2.  HR-commissie

De HR- commissie komt twee keer per jaar met het bestuur bijeen en 

bespreekt HR gerelateerde onderwerpen. Afgelopen jaar is gesproken 

over de uitkomsten van de Integriteitsrisicoscan, stand van zaken ten 

aanzien van het lerarenregister, teamontwikkeling, klassenindeling 

WNT en de Branchecode Goed bestuur in het MBO. Het sociaal jaar-

verslag wordt traditiegetrouw gepresenteerd aan de commissie leden. 

Tot slot worden de ziekteverzuimcijfers periodiek besproken. 

Commissieleden: mevrouw Hubert (vz), mevrouw Haarsma en 

mevrouw Wijffels (tot 1 september 2016).

3.  Onderwijscommissie

De onderwijscommissie bespreekt vier keer per jaar onderwijsgere-

lateerde onderwerpen met het bestuur. Afgelopen jaar stond het 

proces van curriculumontwikkeling centraal. Per 1 augustus 2016 

werkt elk team met een (ver)nieuw(d) curriculum en over de voort-

gang werd de onderwijscommissie periodiek geïnformeerd. Ook is 

gesproken over de rapportage van het OKV dat enkele teams 

binnen Deltion in 2015 hadden. Daarnaast werden de resultaten van 

de JOB-enquête, Deltion 2020, stand van zaken actuele onder-

wijsthema’s en het aangekondigde steekproefonderzoek van de 

Inspectie in het voorjaar van 2017 geagendeerd. 
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Tot slot heeft de commissie elke vergadering gesproken met onder-

wijsdirecteuren, leraren/medewerkers en/of studenten. Onderwer-

pen die tijdens deze gesprekken o.a. aan de orde kwamen, zijn: 

excellentie, passend onderwijs, samenwerking in de regio, cross-

overs, en het BPV-verbeterplan.  

Commissieleden: mevrouw Lenselink (vz), mevrouw Haarsma  

en de heer Janssens.

Bijeenkomsten Raad van Toezicht 

De voltallige Raad van Toezicht is in 2016 vijf keer samengekomen met het 

College van Bestuur. Aan de eerste vergadering in april ging een gesprek 

met de totale directie en Ondernemingsraad vooraf.  In de vergadering 

kwamen de stand van zaken rondom de collegevorming, de OKV-rappor-

tage van de Inspectie en de reguliere financiële agendapunten aan bod. 

De tweede vergadering in juni stond vooral in het teken van het Geïnte-

greerd Jaardocument, accountantsverslag, de analyse rendementen 

niveau 4 en stand van zaken ten aanzien van de collegevorming.

Op 3 oktober vond de derde reguliere vergadering met de RvT plaats. 

Hiervoor stonden de volgende onderwerpen geagendeerd: stand van 

zaken collegevorming, resultaten JOB-enquête, BPV verbeterplan, rap-

portage instellingsaudit Kwaliteitsnetwerk, kaderbrief financiën 2017 en 

de bestemming deelresultaat 2016 en 2016 voor Deltionbrede 

onderwijsprojecten.

Op 12 oktober vond de jaarlijkse themabijeenkomst met CvB en  

RvT plaats. Hiervoor was een externe spreker, namelijk Jan Rotmans,  

uitgenodigd. Hij heeft de raad en het bestuur geïnformeerd over de 

externe ontwikkelingen in de maatschappij en welke invloed deze  

transities hebben op het onderwijs, en specifiek het mbo. Vervolgens 

sloten de directie, ondernemingsraad, studentenraad en Raad van 

Advies aan, waarna Jan Rotmans een korte inleiding hield en vervol-

gens in kleine groepen uitgebreid gesproken werd over de ontwikkelin-

gen die op Deltion af komen. 

Tijdens de vergadering in december werd traditiegetrouw de  

begroting voor 2017, naar aanleiding van de kaderbrief, goedge-

keurd en is uitgebreid gesproken over de managementletter 2016. 

Daarnaast zijn opnieuw de JOB-enquêteresultaten geagendeerd, 

hebben we het BPV Verbeterplan besproken en hebben we van 

gedachten gewisseld over het thema macrodoelmatigheid en de  

rol van Deltion hierin.
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Samenstelling Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad bestond uit de volgende personen  

(met vermelding van sector of diensten):

-  Corien Bruins Slot 

(Welzijn & Gezondheid)

-  Trees Duindam 

(Welzijn & Gezondheid)

-  Mandy Raamsman  

(Sport, Opvoeding en Maatschappij en Veiligheid)

-  Gerda Reinders 

(Welzijn & Gezondheid)

-  Anton Fakkert 

(Economie & Ondernemen) 

-  Ger Veldthuis 

(Economie & Ondernemen)

-  Herman Lakerveld 

(Economie & Dienstverlening)

-  Frank Schouwenburg 

(Economie & Ondernemen)

-  Andries Hoekema 

(Mobiliteit & Logistiek en START.Deltion)

-  Luitsen Madhuizen 

(Design, Media & ICT)

-  Juriaan de Ruijg 

(Design, Media & ICT)

-  Joop Sollie  

(Design, Media & ICT)

-  Peter Vierhout 

(Diensten)

-  Arend Kok 

(Diensten)

-  Vacature

Corien Bruins Slot is voorzitter, Peter Vierhout vicevoorzitter en Anton 

Fakkert secretaris. René Holthausen is als ambtelijk secretaris aan de 

OR toegevoegd. Helaas heeft de OR te maken gehad met ernstige 

ziektes van twee leden. Eén van hen is inmiddels zodanig hersteld dat 

ze weer aan de vergaderingen kan deelnemen. 

Commissies

Vaste OR-commissies 

Omdat niet alle onderwerpen uitgebreid in de voltallige vergaderingen 

kunnen worden besproken, functioneren er drie vaste 

OR-commissies:

- Personeel en Organisatie 

- Onderwijs en Innovatie 

- Financiën en Beheer 
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Verder kent de OR twee voorbereidingscommissies: 

- Reglementen

- Verkiezingen 

Vanaf 2014 heeft een gecombineerde interim-commissie Meerjaren-

formatieplan gefunctioneerd. Deze commissie is formeel nog in  

functie, doch is in 2016 niet in vergadering bijeengekomen. In juni  

2015 heeft de OR een DOP-commissie ingesteld. Deltion Onderwijs-

plan (DOP) is een applicatie waarbinnen de onderwijs activiteiten 

gepland worden, met als doel inzicht geven in de taak begroting van  

de teams c.q. sector en het plan van inzet van iedere medewerker.

Vergaderingen 

In het kalenderjaar 2016 is de voltallige Ondernemingsraad 17 keer  

in vergadering bij elkaar geweest. De vaste commissies vergaderen  

in beginsel op de maandagen, als er geen OR-vergadering is. De  

commissies bespreken hun onderwerpen meer diepgaand dan een 

voltallige OR zou kunnen. Indien gewenst onderhouden zij contacten 

met deskundigen in de organisatie. Vervolgens doen zij voorstellen aan 

de gehele Ondernemingsraad. Vergaderingen van de voltallige OR met 

het CvB hebben zeven maal plaatsgevonden. Verder heeft de gehele 

OR een gezamenlijke studieochtend met het CvB gehad over Professio-

nalisering, een studiemiddag over 360 graden feedback, en vier eigen 

cursussen georganiseerd over Ruimtetoedeling, Bekwaamheidseisen 

in het MBO, Risico Inventarisatie en EvaIuatie en OR, en Pensioenen. 

Er is op 4 april 2016 een informeel overleg geweest met de Raad van 

Toezicht. De OR-voorzitter onderhoudt informele contacten. Er is  

formeel overleg geweest over de opvolging van Marc Otto als lid van 

het CvB. Er is een aantal vergaderingen geweest met de vakbonden, 

voorafgaand aan de overlegvergaderingen van vakbonden en  

College van Bestuur. 

Contact achterban

De Ondernemingsraad hecht aan een goed contact met de achterban. 

Door het systeem van kiesgroepen zitten in de OR vertegenwoordigers 

uit alle colleges en uit de diensten, hetgeen borgt dat de OR laagdrem-

pelig is. OR-leden zijn naast hun OR-werk namelijk ook gewoon werk-

zaam in teams. Daarnaast organiseert de OR in voor komende gevallen 

een achterbanraadpleging, waarbij het voor ons belangrijk is dat onze 

collega’s een dergelijke gelegenheid gebruiken om ons feedback te 

geven. In dit verband is het positief dat wij in 2015 een goede respons 

gekregen hebben op onze digitale enquête over de Deltion Verlofrege-

ling, waardoor wij overwegen in voorkomende gevallen de achterban 

weer digitaal te raadplegen. Het moge duidelijk zijn dat wij hier zoe-

kende zijn en dat suggesties zeer worden gewaardeerd.

We merken daarnaast dat de collega’s ons steeds beter weten te 

vinden via de mail, en via persoonlijke contacten. De achterbanraad-

pleging over de collegevorming was succesvol vanwege de opkomst 

en de steun voor de koers van de OR.

Medezeggenschap volgt zeggenschap

De wijziging van de organisatiestructuur maakt een wijziging van  

de medezeggenschapsstructuur noodzakelijk. Bij de eerstvolgende 

OR-verkiezingen zijn er twee kiesgroepen: Diensten en Onderwijs-

personeel. Elke kiezer brengt drie stemmen uit op drie kandidaten  

naar keuze. Op deze manier hopen wij een goede mix te krijgen van 

collegevertegenwoordiging en algemeen Deltion belang. 

Vooruit kijken

In het vorige OR jaarverslag werd aangegeven dat een aantal zaken 

voor de OR actueel blijven:

- Werkdruk

- Onrendabele opleidingen

- Financiële situatie van het Deltion College

- Besteding van de financiële middelen van het Deltion College

- Samenwerking binnen de OR

- Samenwerking met het CvB

De OR doet zijn best zicht te houden op de werkdruk die in teams 

ervaren wordt en op hoe in de organisatie gebruik gemaakt wordt  

van met name DOP om de werkdruk niet alleen zichtbaar, maar ook 

bespreekbaar te maken. Dit blijft voor ons een continue aandachts-

punt. Voor onrendabele opleidingen zijn in goed overleg passende 

oplossingen gevonden. Dit is een doorgaand proces. De financiële 

situatie van het Deltion College geeft reden tot vertrouwen. De beste-

ding van de financiële middelen blijft nadrukkelijk een punt van aan-

dacht. De OR wil graag dat de onduidelijkheid door het hanteren van 

verschillende benchmarkdefinities verdwijnt. Wij denken bovendien  

dat er meer duidelijkheid moet komen over de overheadkosten binnen 

de gehele Deltion organisatie. De samenwerking binnen de OR is 

goed. De samenwerking met het CvB is goed. We zijn het vaak wel,  

en soms niet, met elkaar eens. Er is zichtbaar sprake van respect  

voor elkaars posities. 

Actueel

In september werd de OR geïnformeerd over het voorgenomen vertrek 

van een gewaardeerd lid van het College van Bestuur. De OR is actief 

betrokken geweest bij de opvolging: vanaf het opstellen van de profiel-

schets, deelname aan de sollicitatiegesprekken en het uitbrengen van 

advies over de geselecteerde kandidaten.
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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. De Studentenraad 

beschikt over het JOB Keurmerk, wat betekent dat het een Studenten-

raad betreft die regelmatig vergadert en in gesprek is met het College 

van Bestuur en de Ondernemingsraad. Daarnaast wordt de Studen-

tenraad ondersteund door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk 

secretaris wordt aangesteld door het College van Bestuur en biedt 

begeleiding waar nodig. De ambtelijk secretaris is de schakel tussen 

het College van Bestuur en de Studentenraad.

 

Commissies

Alle leden van de Studentenraad nemen zitting in een commissie.  

De Studentenraad heeft eind 2016 twee commissies, te weten de 

commissie WhatsApp-telefoon en Promotie & Communicatie. Begin 

2016 was er ook de commissie Start Opleiding. Mede naar aanleiding 

van de behaalde resultaten is deze commissie opgeheven. De com-

missieleden 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 2016 vijf keer vergaderd met het College 

van Bestuur. Belangrijke onderwerpen tijdens deze besprekingen 

waren: Klassenvertegenwoordigers, Juridische balie en College  

Tour. Op een aantal punten heeft het College van Bestuur formeel 

instemming gevraagd aan de Studentenraad. Bijvoorbeeld op het 

instroombeleid, POK/OOK en Studentbegeleiding. De Studentenraad 

heeft het adviesrecht gebruikt voor het nieuwe lid van het College van 

Bestuur. Daarnaast heeft de Studentenraad gebruik gemaakt van zijn 

initiatiefrecht op onderwerpen als: drukte in het MICT, Snapchat,  

Pestprotocol en het oprichten van de nieuwe commissie binnen  

de Studentenraad: Promotie & Communicatie.

5
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STU DENTENRAAD
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6
TOEKOMSTBEELD

6.1 Informatie na aanleiding van de notitie 
       “Helderheid in de bekostiging van BVE”

In het kader van de notitie “Helderheid in de bekostiging BVE” volgt 

hieronder per thema de verantwoording die voor het Deltion College 

van toepassing is.

Thema 1: Uitbesteding

Het Deltion College heeft in 2016 geen bekostigd onderwijs uitbesteed 

aan een andere al dan niet bekostigde instelling of organisatie.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private 

activiteiten

Het Deltion College participeert in een viertal gesubsideeerde 

publiek-private samenwerkingen. Van twee van deze subsidieprojec-

ten is Deltion penvoerder. Dit betreft het Centrum voor Innovatief Vak-

manschap Polymeren, Coatings en Composieten (CIV PCC) en het 

project FRIS. FRIS staat voor Flexibel, Reductie, Innovatief en Systeem 

Denken en wordt gefinancieerd vanuit het Regionaal Investerings 

Fonds (RIF). Het andere RIF-project, gestart in 2016, draagt de naam 

Zorginnovatie Zwolle. De doelstellingen van dit project zijn: personeel 

voorbereiden op de veranderingen in de zorg, het tegengaan van toe-

komstige personeelstekorten, vergroten van het studierendement en 

het voorkomen van uitstroom van personeel. Het laatste project betreft 

de deelname aan het Polymer Science Park (PSP). Dit is een aparte 

stichting waarin het Deltion College één van de deelnemende partners 

is. Deltion heeft geïnvesteerd in het PSP door inventaris en apparatuur 

aan te schaffen voor de stichting. Bij alle genoemde samenwerkings-

verbanden worden de doelstellingen van het beroepsonderwijs gerea-

liseerd. Zo zit een onderwijsdirecteur in het stichtingsbestuur van het 

PSP en wordt een accountantsverklaring verstrekt aan de subsidie- 

verstrekkers, waaruit blijkt dat de subsidie voor de afgesproken  

doeleinden wordt ingezet. 

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer 

zelf

Aan de deelnemer die een BBL- of deeltijd BOL-opleiding volgt aan het 

Deltion College en 18 jaar of ouder is, wordt een facuur versterkt voor 

het cursusgeld. Wanneer de deelnemer een derdenmachtiging kan 

overleggen is het mogelijk de factuur voor het cursusgeld te verstrek-

ken aan de werkgever van de deelnemer.

Thema 5: In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één 

opleiding tegelijk

Alle deelnemers die een mbo-opleiding 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. In de periode 1 oktober 2016 tot en met  

31 december 2016 hebben 413 studenten de instelling verlaten,  

waarvan 125 gekwalificeerd.

Omschrijving reden uitschrijving

Diploma of certificaten behaald 125

Persoonsgebonden factoren (niet beïnvloedbaar instelling) 87

Arbeidsmarkt- en omgevingsfactoren 65

Studie- en beroepskeuzegebonden factoren 60

Persoonsgebonden factoren (beïnvloedbaar instelling) 50

Instellingsgebonden factoren 14

Overig 12

Totaal aantal studenten 413

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan 

waarvoor hij is ingeschreven

Deelnemers volgen de opleiding waarvoor ze zijn ingeschreven. In  

het schooljaar 2016-2017 zijn in de periode van 1 oktober 2016 tot en 

met 31 december 2016 88 studenten van opleiding veranderd. In 2016 

is wat betreft de bekostiging geen sprake geweest van horizontale  

stapeling van diploma’s.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve  

van bedrijven

In 2016 zijn voor 15 bedrijven en organisaties maatwerktrajecten  

georganiseerd met in totaal 403 studenten.

Traject
aantal 

org./bedrijven
aantal 

studenten
additionele 

bijdrage

Diverse (energie)technische opleidingen 3 145 ja

Verzorgende en verpleegkunde 3 47 nee

Chauffeur goederenvervoer 1 37 ja

Bedrijfsautotechnicus 1 33 nee

Infratechnicus Elektro en Gas, technicus G/W 1 27 ja

Assistent schilder en Schilder 1 24 ja

Opticien Manager 1 22 ja

Monteur en 1e monteur G/W/W 1 21 ja

Monteur en 1e monteur G/W/W en Bouw Infra 1 19 nee

MET excellent en logistiek supervisor 1 15 ja

Diverse (energie)technische opleidingen 1 13 nee



6.2  Financiële situatie op balansdatum

Exploitatieresultaat

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 6,7 miljoen tegenover een begroot resultaat van € 1,1 miljoen. De renta-

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

2016 5,5% (2015 8,4%). 

In onderstaand overzicht worden de verschillen met de begroting 2016 weergegeven. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar  

paragraaf 7.8.

Bedragen x € 1 miljoen 
Werkelijk 2016 Begroot 2016 Verschil

Baten 121,6 111,1 10,5

Lasten

Personeel 80,4 77,3 3,2

Afschrijvingen 9,1 9,4 0,3 -

Huisvesting 5,9 6,5 0,6 -

Overige lasten 16,3 13,7 2,6

111,7 106,9 4,8

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

Saldo exploitatie 6,7 1,1 5,6

Exploitatieresultaat over 2016
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Lasten (bedragen x € 1.000)

Personeelslasten 80.448

Afschrijvingen 9.133

Huisvestingslasten 5.866

Overige lasten 16.300

Totaal 111.746

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

De baten en lasten in 2016 zijn als volgt opgebouwd:

Baten (bedragen x € 1.000)

Ministerie OC&W 109.134

Gemeenten 422

Deelnemersbijdragen 2.694

Werkzaamheden voor derden 7.038

Overige baten 2.278

Totaal 121.566

Ministerie OC&W

Gemeenten

Deelnemersbijdragen

Werkzaamheden voor derden

Overige baten

90%

0%
2%

6% 2%

72%

8%

5%

15%

Balans

Het balanstotaal is in 2016 ten opzichte van 

2015 met ruim € 4 miljoen toegenomen. Dit 

komt voornamelijk door het positieve resultaat 

over 2016. De solvabiliteit (eigen vermogen in 

relatie tot het balanstotaal) is met 2,5% toe-

genomen, van 45,2% in 2015 naar 47,7 %  

in 2016. 

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is eind 2016 door het 

positieve exploitatieresultaat toegenomen tot  

€ 91,7 miljoen (2015: € 84,9 miljoen). In relatie 

tot de totale baten is het eigen vermogen in 

zowel 2015 als in 2016 74,4%. Voor het 

verloopoverzicht van het eigen vermogen 

wordt verwezen naar paragraaf 7.5, 

onderdeel 2.1.

Voorzieningen

De stand van de voorzieningen is eind 2016 

met bijna € 1,3 miljoen toegenomen ten 

opzichte van 2015. Deze stijging is voor-

namelijk toe te schijven aan de voorziening 

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), waarvoor het Deltion College eigenrisico-

drager is. Eind 2016 maken 15 medewerkers gebruik van deze regeling, onderdeel van de Wet 

Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In 2016 zijn 5 medewerkers ingestroomd in de 

regeling, mede hierdoor is de voorziening met € 0,9 miljoen toegenomen. Voor het verloop-

overzicht van de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 7.5, onderdeel 2.2.

Liquiditeitspositie

De liquiditeit is met bijna € 5 miljoen verbeterd ten opzichte van 2015 en het netto werkkapitaal 

met bijna € 4 miljoen. Een logisch gevolg hiervan is dat ook de liquiditeitsratio’s zijn verbeterd,  

zie onderstaand overzicht. Voor een inhoudelijk overzicht van de liquiditeit wordt verwezen naar 

het geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016.

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

Liquiditeitsratio’s

2016 2015 Verschil

Current Ratio 1,7 1,5 0,2

Quick Ratio 1,7 1,5 0,2

Netto Werkkapitaal € 14,1 miljoen € 10,2 miljoen € 3,9 miljoen

Verdeling baten over de sectoren

Design, Media & ICT

Economie & Ondernemen

Horeca, Reizen & Dienstverlening14,4%

12,5%

12,8%

11,1%
14,4%

15,7%

19,1%

Mobiliteit & Logistiek / START.Deltion

Techniek & Gebouwde Omgeving

Sport, Opvoeding & Maatschappij / Veiligheid

Welzijn & Gezondheid
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Resultatenbox - vergelijk Deltion College met Sector
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector

Diplomaresultaat 74,1% 71,9% 74,3% 74,1% 76,7% 75,0% 73,7% 74,3%

Jaarresultaat 75,3% 72,0% 75,2% 73,3% 76,1% 74,0% 73,9% 73,2%
Nieuwe voortijdige 
schoolverlaters 5,1% 6,3% 4,7% 5,8% 4,4% 5,4% 4,8% 5,1%

2013 2014 2015 2016

Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector

Solvabiliteit 40% 45% 42% 49% 45% 51% 48% n.n.b.

Liquiditeit 1,03 1,02 1,13 1,04 1,52 1,32 1,68 n.n.b.

Rentabiliteit - 1,3% 2,4% 2,4% 1,6% 8,4% 4,0% 5,5% n.n.b.

Treasury management

Per 1 juli 2016 is de nieuwe regeling ‘Beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016’ van kracht geworden. In deze regeling is vastgelegd waar 

het Deltion College aan moet voldoen bij het uitzetten van gelden, het 

aangaan van leningen en verbintenissen met financiële derivaten. In 

het Treasurystatuut 2016 zijn de distributieactiviteitenop formele wijze 

beschreven, waardoor risico’s beheerst worden en een gedegen ver-

antwoording plaatsvindt. Tevens staat in de regeling beschreven welke 

verantwoordelijkheden functionarissen hebben die een rol vervullen  

bij de treasury werkzaamheden. In 2016 is het treasurystatuut  

vastgesteld in de treasurycommissie in aanwezigheid van het lid  

College van Bestuur. Daarnaast is het statuut goedgekeurd door  

de Raad van Toezicht.

Zoals ook uit de balans per 31 december 2016 blijkt, is in het  

verslagjaar geen sprake geweest van het beleggen van middelen. 

Bron sector: OC&W

Continuïteitsparagraaf

Het ministerie van OC&W heeft richtlijnen opgesteld voor een continuïteitsparagraaf in de jaarrekening. Daarnaast 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Omzet private activiteiten als percentage  
totale omzet 1,7% 2,1% 2,4% 2,2% 1,9% 1,7%

2. Gewogen aantal deelnemers per fte  
onderwijzend/direct onderwijzend 17,8 17,4 16,9 16,4 16,8 16,8

3. Gewogen aantal deelnemers per fte  
beroepsonderwijs 12,8 12,6 12,1 11,7 12,1 12,2

4. Fte tijdelijk als percentage totaal aantal fte 16,8% 17,7% 19,5% 19,5% 19,0% 18,0%

5. Kosten per fte in loondienst 64.028 64.416 65.336 66.316 66.648 66.981

6. Aantal m2 beroepsonderwijs per gewogen 
student 7,5 7,2 6,8 6,8 7,1 7,1

7. Overhead personeelskosten in procenten 26,4 26,4 26,8 26,9 26,6 26,2

8. Liquiditeit 1,1 1,5 1,7 1,5 1,6 1,6

9. Rentabiliteit 2,4% 8,4% 5,5% 0,7% 1,0% -0,3%

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

11. Gemiddelde huisvestingkosten per m2 152 151 152 153 141 141

12. Herfinancieringsbehoefte als percentage 
totale omzet 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

13 Investeringsbehoefte als percentage totale 
omzet 6,2% 6,7% 6,8% 8,8% 4,4% 4,7%

Personele bezetting beroepsonderwijs  
in fte (conform methodiek Benchmark MBO) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Management/Directie 15,9 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Onderwijzend personeel 668,0 704,1 755,0 780,0 761,0 758,0
Overige medewerkers 241,1 247,8 280,0 291,0 279,0 272,0
Totaal 925,1 969,9 1053,0 1089,0 1058,0 1048,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gewogen studentenaantallen 11.883 12.253 12.764 12.764 12.764 12.764

De gegevens uit 2014 en 2015 komen grotendeels uit de Benchmark MBO.

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 percen-

tage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde 

instellingverlaters 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 mbo-2, 3 of 4 niveau of hoger 

weergeeft.

Naast de onderwijsindicatoren geven de financiële indicatoren de finan-

ciële situatie van de instelling weer. De solvabiliteit geeft de mate weer 

waarin de instelling aan zijn langlopende verplichting kan voldoen en  

de liquiditeit de de mate waarin de instelling aan zijn kortlopende ver-

plichting kan voldoen. De rentabiliteit tenslotte geeft aan welk deel van  

de opbrengsten overblijft na aftrek van de kosten. 

Het jaarresultaat van Deltion ligt boven het sectorgemiddelde. Op niveau 3 en 4 nemen de studentenaantallen van 2014-2015 naar 2015-2016 toe. 

Tegelijkertijd neemt het aantal Deltion-verlaters op deze niveaus af. Deze daling doet zich met name voor bij de gediplomeerde uitstroom, waardoor 

het diplomaresultaat bij Deltion in 2015-2016 lager is dan het sectorgemiddelde. 
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Financieel meerjarenperspectief  

Dit financieel meerjarenperspectief is opgesteld op basis van de kennis die begin maart 2017 voorhanden was. 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 in 2017 een indexering van 1,0% toegepast en de 

daarop volgende jaren 0,5%), liquiditeit, rentabiliteit en investeringsbehoefte zijn afgeleid. Dit geldt tevens voor de onderstaande meerjarenprogno-

ses van balans en winst- en verliesrekening. In het financieel meerjarenperspectief is rekening gehouden met de nieuwbouw aan de Zwartewateral-

lee voor een totaalbedrag van € 7,6 miljoen.

Balans 2014 t/m 2019 x € 1000
Activa 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vaste activa

Materiële vaste activa 159.344 157.955 156.979 157.341 152.141 146.641

Financiële vaste activa 250 150 250 150 100 100

Totaal vaste activa 159.594 158.105 157.229 157.491 152.241 146.741

Vlottende activa

Vorderingen 3.621 4.654 4.752 4.752 4.752 4.752

Voorraden 65 64 66 66 66 66

Liquide middelen 17.570 24.957 29.939 25.881 27.539 28.348

Totaal vlottende activa 21.256 29.675 34.757 30.699 32.357 33.166

Totaal activa 180.850 187.780 191.986 188.190 184.598 179.907

Passiva 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eigen vermogen

Eigen vermogen 73.387 79.287 79.287 80.889 82.445 83.967

Bestemmingsreserve 1.971 5.634 12.371 11.580 11.187 9.276

Totaal eigen vermogen 75.358 84.921 91.658 92.469 93.632 93.243

Voorzieningen 8.671 9.512 10.788 10.788 10.788 10.788

Langlopende schulden 78.085 73.825 68.994 64.387 59.632 55.330

Kortlopende schulden 18.736 19.522 20.546 20.546 20.546 20.546

Totaal passiva 180.850 187.780 191.986 188.190 184.598 179.907

Strategische personeelsplanning en integraal  

gezondheidsmanagement (IGM)

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. Deltion heeft ook in 2016 sterk 

ingezet op duurzame inzetbaarheid. Voorbeelden daarvan zijn: 

themabijeenkomsten duurzame inzetbaarheid voor leidinggevenden, 

een enquête onder leidinggevenden ten behoeve van een klimaatscan 

van elk college en dienst, oog voor belasting van de mantelzorgers, 

trainingen zoals gespreksvoering (verwachtingen managen), veilig 

werken, leefstijladviezen, werkplekken beter laten aansluiten op 

werkprocessen, pilot Anders Werken, de Gezonde School (naast de 

eerder verworven themacertificaten ‘Bewegen en Sport’ en ‘Voeding’ in 

2016 ook het certificaat ‘Relaties en Seksualiteit’ verworven), Week van 

de Vitaliteit, gratis sporten op de campus voor Deltion medewerkers, 

met medewerkers en studenten deelnemen aan vele externe 

sportactiviteiten. De sectoren hebben met ondersteuning van de 

diensten een meerjarige verkenning van de kwaliteit en kwantiteit van 

het personeel gedaan (strategische personeelsplanning). Dat geeft zicht 

op uitstroom, veranderende arbeidsmarkt, wensen voor 

professionalisering en benodigde instroom voor de komende jaren. 

Strategische huisvestingplanning 

Deltion heeft een huisvestingsplan. Binnen het huisvestingsplan wordt 

gewerkt met een ruimte toedelingsmodel met als uitgangspunt een 

rechtvaardige en efficiënte toedeling van m2 over de verschillende 

opleidingen. Deze is o.a. gebaseerd op de variabele aantallen studen-

ten BOL en BBL. Het model wordt op basis van aantallen studenten 

twee keer per jaar geijkt.

De studentenprognoses op langere termijn, de ontwikkelingen binnen 

de diverse opleidingen en het verwerken hiervan in het model geven 

informatie hoe op langere termijn om te gaan met het vastgoed. Zowel 

huur als koop. Het uitgangspunt is huisvesten in en om de campus. 

Om dit te bereiken is in 2016 een business case gemaakt om de reste-

rende opleidingen zoals Veiligheid en Vakmanschap en Start.Duck 

richting de campus te halen. Besloten is om nieuwbouw te starten  

aan de Zwarte Waterallee bij de campus voor deze opleidingen waar  

zij al haar activiteiten kunnen uitvoeren. Dit zal een positief resultaat 

voor de kwaliteit van het onderwijs hebben. Het gebouw met  

sportaccommodatie zal start schooljaar 2017-2018 gereed zijn.
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Risicomanagement 

Het risicoprofiel bevat de top 15 van integrale doelstellingsbedreigende 

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

doorlopend gevolgd en tweemaal per jaar met deskundigen in 11 ver-

schillende groepen (7 onderwijscolleges en 4 diensten) besproken en 

gewogen. Bij het wegen betrekken de gesprekspartners ontwikkeling en 

en het effect van eerder genomen beheersmaatregelen. Elk risico kent 

een kans (van voordoen) en een impact (bij voordoen) die samen een 

risicowaarde opleveren. Op basis van de risicowaarde worden de risi-

co’s geprioriteerd en voorzien van nieuwe beheersmaatregelen. Elke 

nieuwe wegingsronde levert een update van het risicoprofiel op.

Een interne auditor voert de gesprekken tijdens de wegingsrondes en 

zorgt voor de update van het risicoprofiel. De update van het risicopro-

fiel wordt gerapporteerd aan het College van Bestuur en de auditcom-

missie Raad van Toezicht, die dit vervolgens bespreekt in de voltallige 

Raad van Toezicht. De interne auditor faciliteert en ondersteunt, het 

College van Bestuur en de directie zijn eigenaar van de risico’s.

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.

Baten en Lasten 2014 t/m 2019 x € 1000
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Baten

Rijksbijdragen 89.917 102.145 109.134 106.767 103.720 101.482
Overige  
overheidsbijdragen 658 522 422 0 0 0

Deelnemersbijdragen 1.599 1.660 1.699 2.979 2.979 2.979
Werkzaamheden  
voor derden 5.532 5.823 7.038 3.556 3.556 3.556

Overige inkomsten 3.415 3.981 3.273 2.774 2.644 2.591

Totale opbrengsten 101.121 114.131 121.566 116.075 112.898 110.607

Lasten

Personele lasten 67.452 73.043 80.448 81.590 79.326 78.557

Afschrijving 8.332 8.912 9.133 9.847 10.200 10.500

Huisvestingskosten 5.893 5.756 5.865 6.171 6.100 6.120

Overige lasten 13.328 13.781 16.300 14.841 13.984 13.984

Totale lasten  95.005  101.492 111.746 112.449 109.610 109.161

Saldo Baten en Lasten 6.116 12.639 9.820 3.626 3.288 1.446
Financiële baten en 
lasten  3.734 3.076 3.083 2.815 2.125 1.835

Incidentele lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal Resultaat  2.382 9.563 6.737 811 1.163 -389

Bestemmingsreserve - -3.663 -6.737 791 393 1.911
Resultaat 
na bestemming 2.382 5.900 0 1.602 1.556 1.522

Risicoprofiel februari 2017

1. Veerkracht van teams

2. Onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve BPV

3.  Veiligheid en werkomstandigheden van studenten  

en medewerkers

4.  Afnemende vraag naar onderwijs en afnemend  

marktaandeel Deltion

5. Examinering

6. ICT en informatiebeveiliging

7. Kwalitatieve mismatch van personeel

8. Onderwijsopbrengsten te laag en VSV onvoldoende in de grip

9. Kwantitatieve mismatch van personeel

10. Grip op voortgang en resultaat projecten

11. Niet voldoen aan wettelijke vereisten en kwaliteitsborging

12. Financiële weerbaarheid verliezen

13. Verbinding met netwerken en beïnvloeding daarbinnen

14. Eén campus als plaatsafhankelijke vorm van onderwijs

15. Hebben van irreële ambities en stellen van irreële doelen

Toelichting op de 2 grootste risico’s

1. Veerkracht van teams 

De kans dat onderwijsteams onvoldoende veerkracht hebben om de 

snelle onderwijsontwikkelingen bij te benen is aanzienlijk. Met name 

omdat er op dit moment meerdere onderwijsontwikkelingen tegelijker-

tijd in de teams plaatsvinden. Zo is per schooljaar 2016-2017 de inten-

sivering van onderwijsuren voor alle leerjaren doorgevoerd, werken 

teams sinds augustus 2016 volgens een nieuw kwalificatiedossier, 

worden in schooljaar 2016-2017 keuzedelen ontwikkeld en voor de 

niveau 2-studenten al aangeboden en is er een organisatiewijziging 

van 3 onderwijssectoren naar 7 onderwijscolleges doorgevoerd.

 

De impact als dit risico zich daadwerkelijk voordoet is groot, omdat het 

direct de door studenten ervaren onderwijskwaliteit raakt. De directeur 

Human Resources Development is in oktober 2016 als eigenaar van dit 

risico belast met het uitwerken van een plan van aanpak met daarin 

gerichte beheersmaatregelen. 

2. Onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve BPV 

Er is een kwaliteitsslag noodzakelijk in de voorbereiding op en  

begeleiding tijdens de BPV. Meerdere uitkomsten van studenten -

tevre denheidsonderzoeken wijzen daarop. Daarnaast stijgt het aantal  

opleidingen dat de instroom van studenten moet beperken, omdat  

er onvoldoende BPV-plekken beschikbaar zijn. Deze beide ontwikke-

lingen maken de kans op voordoen van dit risico bovengemiddeld.  

De impact is groot omdat BPV voor alle mbo-studenten een cruciaal 

onderdeel van de opleiding is. Zonder BPV is de opleiding niet moge-

lijk. Om het risico gericht te beheersen is besloten BPV één van de 

speerpunten van het programmaplan te maken en daarop de geoor-

merkte middelen in te zetten. Er is een projectleider BPV aangesteld 

die uitvoering gaat geven aan de beheersmaatregelen. Zo zijn de uit-

komsten van de studententevredenheidsonderzoeken geanalyseerd, 

wordt per onderwijscollege een ondersteunend BPV-bureau ingericht 

en is er een leergang BPV-begeleider ontwikkeld en aangeboden  

door de Deltion Academie. 
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1 Activa 31 december 2016 31 december 2015
€ €  € €

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 145.413.306 145.807.208
Inventaris en apparatuur 11.566.021 12.148.282

156.979.327 157.955.490
1.3 Financiële vaste activa

Overige financiële  
vaste activa 250.000  150.000

Totaal vaste activa 157.229.327 158.105.490
Vlottende activa
1.4 Voorraden

Gebruiksgoederen 65.617 64.037
1.5 Vorderingen

Debiteuren 2.900.235 2.448.412
Deelnemers/cursisten 466.250 525.278
Overige vorderingen 66.365 214.685
Overlopende activa 1.319.717 1.465.865

4.752.567 4.654.240
1.7 Liquide middelen 29.938.649 24.956.746

Totaal vlottende activa 34.756.833 29.657.023

Totaal activa 191.986.161 187.780.513

7.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2016

Na verwerking voorstel resultaatbestemming

48

7
JAARREKENING
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2 Passiva 31 december 2016 31 december 2015
€ € € €

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve 79.286.520 79.286.520
Bestemmingsreserve 12.371.424 5.634.302
Totaal groepsvermogen 91.657.944 84.920.822

2.2 Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud 5.900.000 5.680.000
Voorziening wachtgelden 890.000 943.000
Overige voorzieningen 3.998.000 2.889.000

10.788.000  9.512.000 
2.3 Langlopende schulden

Kredietinstellingen 68.993.880 73.825.000
2.4 Kortlopende schulden

Kredietinstellingen 4.607.468 4.260.000
Crediteuren 3.706.972 2.550.364
Ministerie van OC&W 1.815.670 3.578.446
Belastingen en premies sociale  
verzekering 3.325.281 2.925.513

Schulden terzake van pensioenen 781.450 762.390
Overige kortlopende schulden 593.030 529.718
Overlopende passiva 5.716.463 4.916.257

20.546.334  19.522.688 
Totaal passiva 191.986.161 187.780.513

48
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7.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2016

Geconsolideerde staat van 
baten en lasten 2016 2016 Begroting 2016 2015

€ € €
3 Baten

Rijksbijdragen OC&W 109.134.066 101.471.607 102.144.805
Overige overheidsbijdragen 422.128 350.000  522.743
College- en examengelden  1.699.044 1.512.358  1.659.861 
Baten werk i.o.v. derden 7.037.790 5.163.989 5.822.996
Overige baten  3.273.399 2.612.855  3.980.573 
Totaal baten 121.566.426 111.110.809 114.130.977 

4 Lasten
Personele lasten 80.447.514 77.286.987 73.042.474
Afschrijvingen 9.132.895 9.433.049 8.912.512
Huisvestingslasten 5.865.580 6.484.045 5.755.892
Overige materiële lasten 16.300.292 13.726.525 13.780.696
Totaal lasten 111.746.281 106.930.606 101.491.573
Saldo baten en lasten 9.820.145 4.180.203 12.639.404

5 Financiële baten en lasten
Financiële baten 45.372 75.000 85.959
Financiële lasten 3.128.395 3.118.031 3.162.410
Saldo financiële baten en 
lasten 3.083.023 3.043.031 3.076.451

Saldo exploitatie 6.737.122 1.137.172 9.562.953

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%- 

deel  neming Stichting Deltion Business. Hierbij is de integrale 

methode toegepast, waardoor activa, passiva en de baten en 

lasten voor 100% zijn meegenomen in de geconsolideerde jaar-

rekening. Intercompany-transacties, winsten en onderlinge  

vorderingen en schulden, worden geëlimineerd.

7.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten
2016 2015

€ € € €
Saldo exploitatie 9.820.145 12.639.401
Afschrijvingen 9.132.895 8.912.512
Mutaties werkkapitaal
- Voorraden 1.580 951
- Vorderingen 98.327 1.033.293
- Kortlopende schulden 1.023.646 768.368
Mutaties voorzieningen 1.276.000 841.000
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Interest  3.083.023  3.076.451

18.069.756 19.070.488
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa  8.156.733  7.524.121
(Des)investeringen financiële vaste activa  100.000  100.000 

8.256.733 7.424.121
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opgenomen leningen
Afgelost op leningen  4.831.120  4.260.000

Mutatie liquide middelen  4.981.903  7.386.367

Beginstand liquide middelen 24.956.746 17.570.379
Mutatie liquide middelen 4.981.903 7.386.367
Eindstand liquide middelen 29.938.649 24.956.746
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Stelsel- en schattingswijzigingen

In 2016 hebben zich geen stelsel- en schattingswijzigingen voorgedaan. 

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 bedra-

gen. 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 veronderstellingen 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 ver-

krijgings-, vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag aanwezig is, vindt waardering plaats tegen 

ver krijgingsprijs. 

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 aange-

gaan. 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 verkrijgings-

prijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van line-

aire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. 

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met 

de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum 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 opbrengstwaarde en de 

bedrijfswaarde. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of ver-

vaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiks-

duur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs 

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 opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last  

verwerkt in de winst-en-verliesrekening 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.

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

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 waarschijn-

lijk 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 1,6%, tenzij 

anders vermeld.

Onder de voorzieningen worden de personeelsvoorzieningen en  

de voorziening groot onderhoud verantwoord. 

De voorziening wachtgelden heeft ten doel om aan toekomstige  

WW/BWWW-uitkeringen 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 personeelvoorzieningen bestaan uit toekomstige verplichtingen 

voor jubileumgratificaties, spaarverlof en personeel. De voorziening 

duurzame inzetbaarheid is in 2015 gevormd om de oudere collega in 

de gelegenheid te stellen zijn werkzaamheden goed en met plezier te 

kunnen blijven verrichten. Deze voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde met uitzondering van de voorziening jubileum-

gratificaties, die tegen contante waarde wordt gewaardeerd.

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor toekomstige kosten 

van groot onderhoud aan gebouwen en E+W-installaties. De toevoe-

ging aan de voorziening is bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamhe-

den van groot onderhoud verloopt. De voorziening wordt gewaardeerd 

tegen contante waarde.
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Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 

waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaar-

deerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van trans-

actiekosten. 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 operatio-

nele leasing.  Leasebetalingen worden, rekening houdend met  

ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in  

de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

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 kostprijshedge-accounting toe voor de 

renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende schul-

den 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 signifi-

cante 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. Vooruitbetaalde premies 

worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting 

leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet 

betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.  

De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per  

31 januari 2017 was 98,8%.

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 gereali-

seerd. 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 verrichte 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.

54 5554
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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 vervaar-
digingsprijs

Waarde
vermin-
der ingen en 
afschrijvingen Boekwaarde Investeringen

Desinves-
teringen Afschrijvingen Boekwaarde

 t/m 2015 t/m 2015 31-12-2015 2016 2016 2016 31-12-2016

€ € € € € € €
Gebouwen 
en terreinen
Gebouwen 172.057.597 33.355.712 138.701.885 1.197.571 - 5.297.381 134.602.075
Terreinen 7.105.322 - 7.105.322 1.199.155 - - 8.304.477
Gebouwen in 
aanbouw                      -                       -                       - 2.506.754                       -                       -  2.506.754 

179.162.919 33.355.712 145.807.207 4.903.480 - 5.297.381 145.413.306

Inventaris en 
apparatuur 26.113.262 13.964.980 12.148.282 3.253.253 - 3.835.514 11.566.021

Overige                                                                     -                                                                                            - 

Totaal 205.276.181 47.320.692 157.955.490 8.156.733 - 9.132.895 156.979.327

In 2016 is gestart met de bouw van een nieuw pand aan de Zwartewaterallee waarin de opleidingen VeVa, Orde & Veiligheid, Start.Duck,  

Bedrijfsautotechniek en Servicemedewerker gebouwen gehuistvest worden. In het pand is in 2016 € 3,7 miljoen geïnveststeerd, de totale  

investering bedraagt op termijn € 7,6 miljoen. Volgens planing moet het pand aan het begin van het schooljaar 2017-2018 worden opgeleverd.

1.3 Financiële vaste activa
1.3.a Overige financiële vaste activa 31-12-2016 31-12-2015

€ €
Lening Stichting Beheer Deltion 150.000 150.000
Lening Prove 2 Move 100.000 -

250.000 150.000

De lening aan de Stichting Beheer Deltion is verstrekt tegen een rentevergoeding van 4,25%. In 2016 is € 100.000 afgelost, de oorspronkelijke 

lening bedroeg € 1.100.000. Aan ‘Prove 2 Move’ is in 2016 € 100.000 verstrekt om een kennistoetsenbank te ontwikkelen. Het bedrag dient in 

maximaal 5 jaar terugbetaald te worden.

Vlottende activa
1.4 Voorraden 31-12-2016 31-12-2015

€ €
Gebruiksgoederen

Voorraad diversen, voornamelijk drukwerk 24.617 19.037
Voorraad automatisering 34.000 35.000
Voorraad restaurants 7.000 10.000

65.617 64.037
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1.5 Vorderingen 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

1.5.1 Debiteuren 2.900.235 2.488.412

De stand van de debiteuren is eind 2016 voornamelijk toegenomen door het in rekening brengen van de opleidingskosten tot en met  

december 2016 aan het STC in Rotterdam. 

1.5.4 Deelnemers/cursisten 466.250 525.278

Een onderdeel van de vorderingen op deelnemers/cursisten zijn de vorderingen die uit handen zijn gegeven aan het incassobureau. Deze  

vordering, groot € 128.000 (2015 € 110.000), neemt de laatste jaren toe ondanks de maatregelen die zijn genomen. Van de uit handen gegeven 

vorderingen wordt 80% alsnog geincasserd. Tegenover de vordering staat een voorziening dubieuze debiteuren van € 33.750 (2015 € 33.250).   

1.5.5 Overige vorderingen
Te vorderen rente banken 33.676 87.044
Te vorderen BTW volgens aangifte 13.645 116.000
Overige 19.044 11.641

66.365 214.685

Vanwege de herberekening van het pro-rata percentage per 1 januari 2016 is het bedrag aan te vorderen BTW afgenomen ten opzichte van 2015. 

De te vorderen rente van banken is lager vanwege de daling van de rentevergoeding op de spaargelden. 

1.5.6 Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen 784.835 694.058
Overige nog te ontvangen bedragen 527.463 747.723
Nog te factureren 7.419 24.084

1.319.717 1.465.865

Onder de vooruitbetaalde bedragen is in 2016 onder andere een Microsoft-licentie (€ 210.000 ) verantwoord die betrekking heeft op 2017.  

In 2015 is onder de overige nog te ontvangen bedragen een vordering van € 588.000 verantwoord. De vordering heeft betrekking op een  

schikking die in maart 2016 is getroffen met de oorspronkelijke koper van de Energieweg te Zwolle. De laatste termijn wordt naar verwachting  

in december 2017 ontvangen.

1.7 Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Banken 3.902.074 8.451.597
Kasmiddelen 4.948 1.792
Spaarrekening 26.031.627 16.503.357

29.938.649 24.956.746

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

OZB-waarde gebouwen en terreinen eigendom 95.672 1-1-2016
OZB-waarde gebouwen en terreinen huur 739

Verzekerde waarde gebouwen 193.215 14-9-2016
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Voor het begrote resultaat 2016 is de bestemmingsreserve Deltion ‘Overmogen’ gevormd. Deze bestemmingsreserve heeft als doel de  

ontwikkeling van Deltion na 2020 financieel te ondersteunen. Het resterende bedrag is toegevoegd aan de bestemingsreserve voor algemene 

onderwijsontwikkeling. In 2017 worden de plannen hiervoor opgesteld.

2.2 Voorzieningen
                                                                                                                                                               Mutaties

Balans
31-12-2015

Dotaties
2016

Onttrekkingen
2016

Vrijval
2016

Balans
31-12-2016

€ € € € €
Voorziening groot onderhoud 5.680.000 1.139.595 919.595 - 5.900.000

Personeelsvoorzieningen

- voorziening wachtgelden 943.000 367.156 420.156 - 890.000
- voorziening WGA 903.000 1.045.644 125.644 - 1.823.000
- voorziening personeel 456.000 357.611 434.611 - 379.000
- voorziening jubileum 745.000 137.286 90.286 - 792.000
-  voorziening duurzame 

inzetbaarheid 490.000 181.215 7.215 - 664.000

- voorziening spaarverlof 295.000 52.235 7.235 - 340.000

9.512.000 3.280.742 2.004.742 - 10.788.000

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor toekomstige kosten 

aan de gebouwen en de E+W-installaties. Onder de voorziening 

wachtgelden zijn de toekomstige kosten voor wachtgeld en boven-

wettelijk wachtgeld verantwoord. Het Deltion College is eigenrisico-

drager voor de uitkering aan (ex)-medewerkers die vallen onder de  

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Voor deze toe-

komstige verplichtingen is de voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten (WGA) gevormd. 

De voorziening personeel dient voornamelijk voor toekomstige  

kosten die voortvloeien uit personele regelingen die eind 2016  

zijn vastgesteld.

De jubileumvoorziening is gevormd voor toekomstige gratificaties  

aan medewerkers die 25 of 40 jaar in dienst zijn binnen het onderwijs. 

De voorziening duurzame inzetbaarheid is gevormd om de oudere 

collega in de gelegenheid te stellen vanaf AOW-gerechtigde leeftijd 

min 10 jaar gebruik te laten maken van de mogelijkheid om minder te 

werken. In het verleden zijn afspraken gemaakt om niet opgenomen 

uren op een later tijdstip alsnog op te nemen. Hiervoor is de voor-

ziening spaarverlof gevormd.  

2 Passiva
Mutaties

2.1 Eigen vermogen

Balans
31-12-2015

Bestemming 
exploitatie
saldo 2016

Overige
mutaties

2016
Balans

31-12-2016
€ € € €

Algemene reserve 79.286.520 - - 79.286.520
Bestemmingsreserve onderwijsontwikkeling 5.634.302 5.587.122 - 11.221.424
Bestemmingsreserve Deltion ‘Overmorgen’ - 1.150.000 - 1.150.000

Totaal groeps vermogen 84.920.822 6.737.122 - 91.657.944
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Onderverdeling saldo 31-12-2016 < 1 jaar > 1 jaar
saldo € € €
Voorziening groot onderhoud 5.900.000 1.051.601 4.848.399
Voorziening wachtgelden 890.000 236.724 653.276
Voorziening WGA 1.823.000 238.371 1.584.629
Voorziening personeel 379.000 177.780 201.220
Voorziening jubileum 792.000 71.946 720.054
Voorziening duurzame inzetbaarheid 664.000 7.215 656.785
Voorziening spaarverlof 340.000                 - 340.000

10.788.000 1.783.637 9.004.362

2.3  Langlopende schulden

Bedrag lening       
31-12-2015

Aangegane 
verplichting

2016
Aflossingen 

2016

Bedrag 
lening             

31-12-2016
€ € € €

ING Bank, Euroflex 78.085.000 - 25.751.757 52.333.243
BNG Bank, vaste geldlening u/g - 22.166.757 898.652 21.268.105

Totaal 78.085.000 22.166.757 26.650.409 73.601.348

Aflossing binnen 1 jaar 4.607.468

Totaal langlopend 68.993.880

Kredietovereenkomsten ING Bank

- Een kredietfaciliteit in rekening-courant 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 45 basis-

punten tot 2019. Met de lening die per 4 januari 2016 is aangegaan 

met de BNG Bank is het gedeelte afgelost van de lening bij de ING, 

die niet was afgedekt met derivaten. Dit naast de reguliere  

aflossing op de lening. 

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 posi-

ties’. 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 Swap-portefeuille heeft  een negatieve marktwaarde van 

ruim € 8,5 miljoen (nominale waarde bijna € 51 miljoen) op 31 decem-

ber 2016. 

De derivaten zijn onder kostprijshedge-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 € 25.000 (rentedatum 31-12-2016). 

Tot zekerheid voor de ING Bank geldt een door de Stichting ‘Waar-

borgfonds BVE’ afgegeven borgstelling van € 106,5 miljoen gedu-

rende de looptijd van de lening.

Financieringsovereenkomst Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Eind 2015 is een financieringovereenkomst gesloten met de BNG, die 

aansluit op de financiering met de ING. Met de BNG zijn een drietal 

geldleningen aangegaan, waarvan de eerste zijn effect heeft gekre-

gen op 4 januari 2016:

-  Een vaste geldlening, groot € 22.166.757, tegen een jaarlijkse rente 

van 2,11%. Met de lening is het gedeelte van de financiering met  

de ING afgelost die niet is afgedekt met derivaten. De looptijd van 

de lening is van 4 januari 2016 tot 1 juli 2034.

-  Een vaste geldlening, groot € 3.350.000, tegen een jaarlijkse rente 

van 2,43%. De lening is aangegaan voor het derivaat dat afloopt per 

1 juli 2017 en loopt door tot 1 juli 2034.

-  Een vaste geldlening, groot € 20.929.113, tegen een jaarlijkse rente 

van 2,74%. De lening is aangegaan voor het derivaat dat afloopt per 

2 januari 2019 en loopt door tot 1 juli 2034.

Zekerheidsstelling:

Op alle drie leningen wordt lineair per kwartaal afgelost. De vaste 

geldleningen bij de BNG worden geborgd door de Stichting ‘Waar-

borgfonds BVE’. 
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2.4 Kortlopende schulden 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Ministerie van OC&W
Nog te besteden projectgelden (8.4, model g) 1.161.918 1.047.741
Nog te besteden Samenwerking leraren-
opleidingen en scholen 211.660 240.930

Vooruitontvangen Prestatiebox mbo VSV - 150.000
Kwaliteitsafspraken mbo en Excellentie mbo 442.092 2.100.775
Experimenteel onderzoek VSV - 39.000

1.815.670 3.578.446

Overige kortlopende schulden
Te betalen rente banken 566.324 502.877
Te betalen BTW volgens aangifte - -
Overige 26.706 26.841

593.030 529.718

Onder te betalen rente banken zijn de rentekosten verantwoord over het laatste kwartaal van 2016.

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen 1.516.158 1.529.877
Nog te betalen bedragen 1.112.938 673.390
Nog te betalen vakantietoeslag 2.420.281 2.208.271
Overige 667.086 504.719

5.716.463 4.916.257

7.6  Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

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 evenredigheid 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.
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7.7 Overzicht verbonden partijen

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

Meerjarige contract met betrekking tot: € € € €
Onderhoud 625.915 11.304 - 637.219
Huur 374.169 816.272 483.083 1.673.524
Overig 369.258 384.533 - 753.791
Software 231.670 222.847 - 454.517
Dienstverlening 87.000 232.000 - 319.000
Lidmaatschap 65.582 - - 65.582
Lease 37.523 57.066 - 94.589
Verzekering 17.895 - - 17.895
Detachering 15.981 9.322 - 25.303
Licenties 12.253 45.535 - 57.788
Juridisch advies 4.033 - - 4.033

Totaal 1.841.279 1.778.879 483.083 4.103.241

Beslissende zeggenschap

Naam Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code 
activiteiten*

Eigen  
vermogen 

31-12-2016

Resultaat 
2016

Groeps-
maatschappij 

Ja/Nee

Deelname
%

Consolidatie
%

€ €

Deltion 
Business Stichting Zwolle 1 381.805 184.077  Ja 100 100

Totaal 
31-12-2016 381.805 184.077

Stichting Deltion Business

Door Deltion Business worden scholingsactiviteiten verzorgd en alle andere activiteiten die hiermee samenhangen. De omzet van de stichting 

bedroeg in 2016 € 3,3 miljoen (2015 € 3,1 miljoen).

Stichting Beheer Deltion

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

In de tweede helft van 2016 is gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw aan de Nijverheidsstraat te Zwolle, tegenover de campus. 

De totale investering is €7,6 miljoen, waarvan eind 2016 €2,5 miljoen verantwoord is. De totale verplichting bedraagt derhalve €5,1 miljoen aan 

het eind van 2016.

*  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 2016 Begroting 2016 2015
€ € €

(Normatieve) rijksbijdrage OC&W 94.850.740 91.770.549 94.939.687
Inhouding cursusgelden -1.458.290 -1.458.290 -1.467.442

93.392.450 90.312.259 93.472.245
Overige subsidies OC&W 15.741.616 11.159.348 8.672.560

109.134.066 101.471.607 102.144.805

De normatieve rijksbijdrage OC&W in 2016 is € 0,1 miljoen lager dan in 2015. Deze afname wordt enerzijds veroorzaakt door een lagere bijdrage in 

de reguliere lumpsum mbo (€ 4,3 miljoen). Dit vanwege de lagere bijdragen door de verkorting van de opleidingsduur, de korting voor macrodoelma-

tigheid, het lagere deelnemersvolume (landelijk), de invoering OV-kaart voor mbo-studenten, de bijdrage voor ROC Leiden en reservering voor extra 

kosten Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Anderzijds is de bekostiging € 1,5 miljoen hoger door de stijging van de studentenaantallen en de bekos-

tiging voor vavo € 0,5 miljoen hoger. Loon- en prijsbijstellingen hebben geresulteerd in aanvullende bijdragen van in totaal € 2,2 miljoen. 

Ten opzichte van de begroting is de normatieve rijksbijdrage in 2016 € 0,9 miljoen hoger door loon- en prijsbijstellingen 2016. In de begroting is de 

intern geoormerkte bijdrage Passend Onderwijs van € 2,2 miljoen opgenomen onder overige subsidies, de verantwoording vindt plaats onder de 

normatieve rijksbijdrage. Ten opzichte van 2015 zijn de overige subsidies OC&W € 7,1 miljoen hoger door een hogere opbrengst (€ 3,8 miljoen)  

voor de uitvoer van het programmaplan, de bijdrage (€ 3,1 miljoen) voor studiewaarde, de hogere bijdrage (€ 0,1 miljoen) voor bestrijding voor -

tijding schoolverlaten prestatieafhankelijke subsidie  en de projectsubsidie (€ 0,1 miljoen) bestrijding voortijdig schoolverlaten regionaal. 

Ten opzichte van de begroting zijn de overige subsidies OC&W € 4,6 miljoen hoger. Dit betreft een lagere opbrengst van € 2,2 miljoen Passend 

Onderwijs (zie hierboven). Het in 2015 gereserveerde bedrag (€ 2,1 miljoen) aan programmageld is als extra opbrengst verantwoord in 2016.  

De overige extra opbrengsten  (€ 3,1 miljoen) betreffen de prestatieafhankelijke bijdrage voor studiewaarde, de prestatieafhankelijke subsidie  

bestrijding voortijdig schoolverlaten (€ 0,8 miljoen) en het aandeel projectsubsidiebestrijding voortijdig schoolverlaten voor participerende  

instellingen (€ 0,7 miljoen). De betaling aan participerende instellingen is verantwoord onder overige lasten (zie 4.4.4.)

3.2 Overige overheidsbijdragen 2016 Begroting 2016 2015
€ € € € € €

Gemeentelijke bijdragen
Educatie 422.128 350.000 522.743

3.3 College- en examengelden
Cursusgelden 1.499.733 1.373.358 1.432.917
Examengelden 199.311 139.000 226.944

1.699.044 1.512.358 1.659.861

3.4 Baten werk i.o.v. derden
Overige baten werk i.o.v. derden
a. Werkzaamheden voor derden 3.770.800 2.801.044 2.833.139
b.  Projectmatige werkzaamheden 

derden 3.109.034 2.243.945 2.886.721

c. Overig 157.956 119.000 103.137

7.037.790 5.163.989 5.822.996

Onder de overige baten in opdracht voor derden vallen ook de cursussen en bedrijfsopleidingen van Deltion Business. In 2016 bedroeg de omzet  

€ 2,7 miljoen en in 2015 € 2,4 miljoen. De toename van de opbrengst voor derden in 2016 heeft voornamelijk te maken met het verzorgen van  

zeevaart-opleidingen voor het Scheepvaart en Transport College (STC).

Onder opbrengst uit leerling- en ouderbijdragen worden de leermiddelen verantwoord die studenten kunnen aanschaffen ter ondersteuning  

van hun opleiding, zoals excursies/werkweken en readers. Het Deltion College berekent geen marge over deze kosten. De kosten die hiertegen  

over staan zijn verantwoord onder de materiele lasten (zie 4.4).

Onder overige is onder meer de schikking verantwoord die in maart 2016 is getroffen met de oorspronkelijke koper van het voormalige pand aan  

de Energieweg te Zwolle.

3.5 Overige baten 2016 Begroting 2016 2015
€ € €

Verhuur onroerende zaken 137.792 58.721 131.881
Detachering personeel 1.543.940 1.406.987 1.335.491
Leerling-/ouderbijdragen 995.309 600.985 1.239.236
Overige 596.358 546.162 1.273.964

3.273.399 2.612.855 3.980.573

62 6362 63



6564

Specificatie personele inzet: 2016 Begroting 2016 2015
 fte’s  Kosten in €  fte’s  Kosten in €  fte’s  Kosten in €

Vast personeel 1.073,40 70.881.723 1.056,80 71.088.668 991,70 64.552.376
Inhuur- en uitzendkrachten 50,70 4.752.783 33,50 2.378.986 42,10 3.953.259

1.124,10 75.634.506 1.090,30 73.467.654 1.033,80 68.505.635

Onderwijzend personeel  
(OP/OOP)

703,60 48.675.993 686,40 47.875.575 644,10 43.973.289

Ondersteunend personeel 
(OBP) 342,70 22.429.248 333,20 21.787.855 318,40 20.533.834

1.046,30 71.105.241 1.019,60 69.663.430 962,50 64.507.123

Verlofregelingen (Bapo,  
ouderschapsverlof, e.d.)

39,20 1.687.955 40,40 1.737.566 42,60 1.819.498

Kosten vervanging bij ziekte e.d. 38,60 2.841.310 30,30 2.066.658 28,70 2.179.014
1.124,10 75.634.506 1.090,30 73.467.654 1.033,80 68.505.635

 fte’s 
Toename studentenaantallen 36,0
Inzet binnen programmaplan Deltion 40,0
Overige oorzaken 6,0

82,0

In 2015 en 2016 is geen sprake geweest van medewerkers die werkzaam zijn in het buitenland.

Het vaste personeel is met bijna 82,0 fte gestegen ten opzichte van 2015. De oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn:
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4 Lasten 2016 Begroting 2016 2015
4.1 Personele lasten € € € € € €

Lonen en salarissen 56.831.079 71.088.668 51.617.280

Sociale lasten
- sociale lasten 7.187.036 -  6.321.369 
- pensioenlasten 6.863.608 - 6.613.727

14.050.644 - 12.935.096
Totaal lonen en salarissen 70.881.723 71.088.668 64.552.376
Onttrekking personeels-
voorzieningen  -90.286 -  -79.299 

70.791.437 71.088.668 64.473.077

Overige personele lasten
Dotatie voorziening wachtgeld 367.156 488.564
Dotatie voorziening WGA 1.045.644 336.221
Dotatie voorziening personeel 357.611 - 529.044
Dotatie voorziening jubileum-
gratificaties 137.286 - 140.299
Dotatie voorziening duurzame 
inzetbaarheid

181.215 490.000

Dotatie voorziening spaarverlof 52.235 -  53.746 
Totaal dotatie personeels-
voorzieningen 2.141.147 859.528 2.037.873

Uitzendkrachten, declaranten, 
e.d.
Inhuur- en uitzendkrachten 4.752.783 2.378.986 3.953.259
Gastdocenten, advieskosten  
e.d.

630.228 563.821 557.875

5.383.011 2.942.807 4.511.134
Overige personele lasten 2.431.438 2.395.985 2.303.047

7.814.449 5.338.792 6.814.181
80.747.033 77.286.987 73.325.131

Uitkeringen (-/-) 299.519 - 282.658

Totaal 80.447.515 77.286.987 73.042.474

64 65
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Raad van Toezicht
Mevr. 

A. Haarsma
Dhr. drs. 
C. Meijer

Mevr. ir. 
G.M.L. Wijffels

Dhr. drs. 
J.J. Janssens

Functie(s) Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid
Duur dienstverband 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-15/08 1/5-31/12

Individueel WNT-maximum 24.600 16.400 10.250 10.933

Bezoldiging
Beloning 7.500 6.250 3.125 3.333
Belastbare onkostenvergoeding 189 189 189 189
Beloningen betaalbaar op termijn - - - -

Subtotaal 7.689 6.439 3.314 3.522
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - -
Totaal bezoldiging 7.689 6.439 3.314 3.522

Motivering indien overschrijding: 
zie gegevens 2015

Duur dienstverband in 2014 1-1-2016 
31-12-2016

1-1-2016 
31-12-2016

1-1-2016
31-12-2016

Bezoldiging 2015
Beloning 7.500 6.250 5.000
Belastbare onkostenvergoeding 142 142 142
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Totaal bezoldiging 2015 7.642 6.392 5.142

Individueel WNT-maximum 2015 26.700 17.800 17.800

Mevr. J. Hubert Dhr. A.W. van Daalen Mevr. M. Lenselink
Functie(s) Lid Lid Lid
Duur dienstverband 1-1 2016 - 31-12-2016 1-1 2016 - 31-12-2016 1-1 2016 - 31-12-2016

Individueel WNT-maximum 16.400 16.400 16.400

Bezoldiging
Beloning 5.000 5.000 5.000
Belastbare onkostenvergoeding 189 189 189
Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Subtotaal 5.189 5.189 5.189
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - -
Totaal bezoldiging 5.189 5.189 5.189

Motivering indien overschrijding: zie

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015 1-1 2016 - 31-12-2016 1-1 2016 - 31-12-2016 1-1 2016 - 31-12-2016

Bezoldiging 2015
Beloning 5.000 5.000 5.000
Belastbare onkostenvergoeding 142 142 142
Beloningen betaalbaar op termijn - - -
Totaal bezoldiging 2015 5.142 5.142 5.142

Individueel WNT-maximum 2015 17.800 17.800 17.800

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

Bezoldiging topfunctionarissen - met dienstbetrekking
College van Bestuur Dhr. Ing. W. Beun Dhr. drs. M.T. Otto MPM
Functie(s) Voorzitter Lid
Duur dienstverband in 2016 1-1 2016 - 31-12-2016 1-1-2016 - 31-12-2016
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee nee
Echte of fictieve dienstbetrekking ja ja

Individueel WNT-maximum 164.000 164.000

Bezoldiging
Beloning 162.557 99.970
Belastbare onkostenvergoeding 189 189
Beloningen betaalbaar op termijn 15.911 11.191

Subtotaal 178.657 111.350
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -
Totaal bezoldiging 178.657 111.350

Motivering indien overschrijding: zie 1)
Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015 1-1 2016 - 31-12-2016 1-1 2016 - 31-12-2016
Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 1,0

Bezoldiging 2015
Beloning 162.775 118.703
Belastbare onkostenvergoeding 142 142
Beloningen betaalbaar op termijn 16.558 15.276
Totaal bezoldiging 2015 179.475 134.121

Individueel WNT-maximum 2015 178.000 178.000

1)  De voorzitter van het College van Bestuur conformeert zich aan de overgangsregeling WNT. Concreet betekent dit dat zijn  

huidige bezoldiging wordt gerespecteerd  tot en met 2018.

Op 1 januari 2017 is mevrouw drs. T. Koster in dienst getreden als lid College van Bestuur.

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 2016 Begroting 2016 2015
€ € €

Gebouwen 5.297.381 5.401.083 5.093.648
Inventaris en apparatuur 3.835.514 4.031.965 3.818.864

Totaal 9.132.895 9.433.049 8.912.512

4.3 Huisvestingslasten 2016 Begroting 2016 2015
€ € €

Huur 747.360 735.111 638.618
Dotatie voorziening groot  
onderhoud 1.139.595 1.200.000 1.195.179

Klein onderhoud en exploitatie 981.716 1.128.080 1.029.652
Energie en water 960.234 1.260.000 940.533
Schoonmaakkosten 1.144.523 1.270.890 1.087.630
Heffingen 576.403 572.200 562.658
Overige huisvestingslasten 315.749 317.764 301.622

Totaal 5.865.580 6.484.045 5.755.892

4.4 Overige materiële lasten 2016 Begroting 2016 2015
€ € €

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 4.836.119 4.698.511 4.032.722
Reis- en verblijfskosten 870.410 860.350 765.494
Overige beheerslasten 1.097.895 906.256 1.025.659

6.804.425 6.465.117 5.823.874
Inventaris, apparatuur en  
leermiddelen
Inventaris en apparatuur 314.838 426.940 335.741
Leermiddelen 3.978.734 3.181.646 3.625.620

4.293.572 3.608.586 3.961.361

Mutatie voorziening dubieuze 
debiteuren 8.069 47.500 1.813

Overige
Representatiekosten 320.849 260.250 192.283
Overige 4.873.377 3.345.072 3.801.364

5.194.226 3.605.322 3.993.647

Totaal 16.300.292 13.726.525 13.780.695

De kosten voor administratie en beheer zijn voornamelijk gestegen door deelname aan ‘Skills Heroes 2016’. Daarnaast zijn de kosten van  

de licenties voor verschillende applicaties gestegen ten opzichte van 2015. In de begroting is met deze stijging rekening gehouden. Onder de  

overige materiele lasten worden de bestede gelden voor de projecten verantwoord, bijvoorbeeld Vroegtijdig School Verlaten (VSV) en subsidies 

vanuit het Regionale Investerings Fonds (RIF). De opbrengsten van deze projecten zijn ook toegenomen ten opzichte van 2015 (zie 3.4). 

De honoraria van de onafhankelijke controlerend accountant over 2016 en 2015 zijn als volgt:

Bovenstaande kosten zijn toegerekend aan het boekjaar waarop de diensten betrekking hebben.

In 2016 zijn de accountantsdiensten aanbesteed. Mede als gevolg hiervan zijn de kosten voor het controleren van de jaarrekening in 2016  

gestegen. Ook zijn de kosten gestegen door extra uitgevoerde werkzaamheden over het boekjaar 2015. De afrekening hiervan (€ 17.000) is in 

2016 ontvangen. De kosten voor de niet-controle diensten zijn gestegen door advisering inzake de transititie van de systemen, van sectoren naar 

colleges binnen het onderwijs.

5 Financiële baten en lasten 2016 Begroting 2016 2015
€ € €

Financiële baten
Rentebaten 45.372 75.000 85.959

Financiële lasten
Rente op langlopende leningen 3.125.290 3.118.031 3.162.410
Overige financiële lasten 3.105                   -                   - 

3.128.395 3.118.031 3.162.410
Saldo financiële baten 
en lasten 3.083.023 3.043.031 3.076.451

Honoraria controlerende accountant
2016 2015

                            €                              €
Controle jaarrekening 93.146 58.768
Overige controlewerkzaam heden 19.584 17.454
Niet-controle diensten 33.332 11.058

146.062 87.280
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7.9  Enkelvoudige balans per 31 december 2016

1 Activa 31 december 2016 31 december 2016
€ €  € €

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 145.413.307 145.807.208
Inventaris en apparatuur 11.566.021 12.148.282

156.979.328 157.955.490
Financiële vaste activa
Overige financiële vaste activa 250.000 150.000

Totaal vaste activa 157.229.328 158.105.490

Vlottende activa
1.4 Voorraden

Gebruiksgoederen 65.617 64.037
1.5 Vorderingen

Debiteuren 2.565.780 1.942.157
Rekening-courant verbonden partijen 492.385 361.089
Deelnemers/cursisten 458.281 526.923
Overige vorderingen 66.364 214.707
Overlopende activa 1.242.758 1.383.999

4.825.568 4.428.875
1.7 Liquide middelen 29.053.851 24.570.951

Totaal vlottende activa 33.945.036 29.063.863

Totaal activa 191.174.364 187.169.353

Na verwerking voorstel resultaatbestemming

2 Passiva 31 december 2016 31 december 2015
 € €  € €

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve 79.286.519 79.286.521
Bestemmingsreserve 12.371.424 5.634.302

91.657.943 84.920.823
2.2 Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 5.900.000 5.680.000
Voorziening wachtgelden 890.000 943.000
Overige voorzieningen 3.998.000 2.889.000

10.788.000 9.512.000
2.3 Langlopende schulden

Kredietinstellingen 68.993.880 73.825.000
2.4 Kortlopende schulden

Kredietinstellingen 4.607.468 4.260.000
Crediteuren 3.676.827 2.531.645
Ministerie van OC&W 1.815.670 3.578.446
Belastingen en premies sociale verzekering 3.247.187 2.906.941
Schulden terzake van pensioenen 781.450 762.390
Overige kortlopende schulden 593.030 529.718
Overlopende passiva 5.012.906 4.342.387

19.734.538 18.911.527

Totaal passiva 191.174.364 187.169.353
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Enkelvoudige staat van 
baten en lasten 2014 2016 begroting 2016 2015

€ € € € € €
3 Baten

Rijksbijdragen OC&W 109.134.066 101.471.607 102.144.808
College- en examen-
gelden 1.965.184 1.741.225 1.889.690

Baten werk i.o.v. derden 4.402.726 3.300.766 3.492.000
Overige baten 4.465.026 3.381.160 5.196.665
Totaal baten 119.967.002 109.894.758 112.723.163

4 Lasten
Personele lasten 79.098.313 76.319.348 71.984.839
Afschrijvingen 9.132.895 9.433.049 8.912.512
Huisvestingslasten 5.857.104 6.473.977 5.750.651
Overige materiële lasten 16.058.544 13.488.182 13.435.749
Totaal lasten 110.146.856 105.714.556 100.083.751

Saldo baten en lasten 9.820.146 4.180.202 12.639.412
5 Financiële baten en lasten

Financiële baten 45.372 75.000 85.951
Financiële lasten 3.128.395 3.118.031 3.162.410
Saldo financiële baten  
en lasten -3.083.023 -3.043.031 -3.076.459

Saldo exploitatie 6.737.123 1.137.171 9.562.953

7.10 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2016 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

Verbonden 
partijen

Balans 
1-1-2016

Investeringen 
2016

Desinveste-
ringen 2016

Exploitatie 
saldo 2016

Balans
31-12-2016

€ € € € €
Stichting Deltion 
Business 197.728  -  - 184.077 381.805

Opgenomen 
onder 1.5.3. 
Rekening-
Courant verbon-
den partijen

-197.728 - - - -381.805

Totaal  -  -  - 184.077  - 

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 2016 2015
€ €

Deelnemersbijdragen 1.006.519 1.247.912
Resultaat verbonden partijen 184.079 262.758
Verhuur onroerende zaken 449.881 401.949
Detachering personeel 2.001.218 1.794.420
Overige 823.329 1.489.626

Totaal 4.465.026 5.196.665
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Verklaring over de in het geïntegreerd 
jaardocument 2016 opgenomen 
jaarrekening 2016
Ons oordeel:

-  de in het geïntegreerd jaardocument 2016 opgenomen jaarrekening 

geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Deltion College op 31 december 2016 en  

van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling  

jaarverslaggeving onderwijs;

-  de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

zijn rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in  

de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals  

opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijs-

accountantsprotocol OCW/EZ 2016.

De jaarrekening bestaat uit:

1.  de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;

2.  de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 

2016; en

3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting 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 controle-informatie voldoende  

en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het geïntegreerd jaardocument 2016  

opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het  

geïntegreerd jaardocument 2016 andere informatie, die bestaat uit:

-  het bestuursverslag; en

-  de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de 

andere informatie:

-  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

7.13  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

-  alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccoun-

tantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze 

kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anders-

zins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag  

van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang  

als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens 

in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de 

overige OCW wet- en regelgeving.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de 

Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en 

getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van Bestuur is ook ver-

antwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarreke-

ning verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen.

In dit kader is het College van Bestuur tevens verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het College van Bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die rele-

vante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Bestuur afwe-

gen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit 

voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het 

College van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuï-

teitsveronderstelling, tenzij het College van Bestuur het voornemen heeft 

om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of 

als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het College van 

Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twij-

fel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in conti-

nuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van  

een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte  

controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute 

mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze  

controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en  

zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,  

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.  

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controle-

werkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende  

afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden  

is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Utrecht, 27 juni 2017, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

prof. dr. P.W.A. Eimers RA, partner

Bijlage bij de controleverklaring

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uit-

gevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming  

toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaar-

den, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, ethische  

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:

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

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 

lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen 

van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 

zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

-  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor 

de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die 

passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van  

de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

-  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 

voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatig-

heidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 

door het College van Bestuur en de toelichtingen die daarover in  

de jaarrekening staan;

-  het vaststellen dat de door het College van Bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van  

de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 

vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarreke-

ning. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informa-

tie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toe-

komstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

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

rekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en 

-  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaar-

rekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties  

in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 

gekomen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 

bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische 

voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communi-

ceren ook met de Raad van Toezicht over alle relaties en andere zaken 

die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over 

de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijk-

heid te waarborgen.
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8.1  Gegevens over  
de rechtspersoon

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 info@deltion.nl

Website www.deltion.nl

Bestuursnummer: 40844

Contactpersoon Mevr. Drs. T. Koster

Naam: Deltion College      Brinnummer: 25PJ      Sector: BVE

8
BIJLAGEN
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8.2  Overige subsidies OC&W

Overige subsidies OC&W
Kenmerk 2016

€ €
Wachtgeld 2016/2/354207 2.991.824

2.991.824

Kwal.afspraken / Excellentie mbo 2016 2016/2/150172 6.398.585
Prestatiebox mbo VSV 2016 2015/2/56419  150.000 
Prestatiebox mbo 2016 variabel 2016/2/354207 800.000
Resultaatafhankelijk budget 2016 2016/2/354207 3.097.510
Experimenteel onderzoek VSV BEK/BPR-2012/84012 M  
Afronding en rente

10.446.095

Projecten/geoormerkte rijksbijdragen 2.303.697

Totaal paragraaf 7.8, onderdeel 3.1 15.741.616
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De heer ing. W. Beun

Voorzitter bestuur Deltion College 

Lid bestuur Stichting Deltion Business 

Voorzitter bestuur Stichting Deltion Beheer (vanaf 01-10-2016) 

Nevenfuncties 

Lid Economic Board Regio Zwolle 

Voorzitter Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO  

Lid algemeen bestuur Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven 

Lid algemeen bestuur CDA Overijssel 

Voorzitter CDA afdeling Hardenberg 

Lid bestuur Ondernemershuis Hardenberg 

Lid bestuur Skills Netherlands 

 

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 

 

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 

Directeur Orkest van het Oosten 

Partner Provocis 

Nevenfuncties 

Vice-voorzitter Raad van Toezicht Deltion College 

Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mooiland  

Lid Raad van Toezicht museum De Fundatie 

Lid bestuur Bevrijdingsfestival Overijssel 

De heer drs. J.R. (Joan) Janssens (per 1 mei 2016) 

Dean Instituut of sportstudies Hanzehogeschool Groningen 

Nevenfuncties 

Lid Raad van Toezicht Deltion College 

Lid Raad van Advies Topsport talent school Groningen  

(Zernike College, O2G2) 

8.3  Hoofd- en nevenfuncties CvB en RvT-leden  
op bestuurlijk/toezicht houdend niveau in 2016

Member of Board ENSE (EU Network of Sport Education) 

Lid bestuur Groningen Sport Science Instituut 

Lid bestuur Sportplein Groningen 

Lid bestuur Stichting Health i Port  

Lid Stuurgroep Regionaal Co-makership Alfa College 

Lid Raad van advies ACLO  

 

De heer drs. M.T. Otto MPM (tot 1 oktober 2016) 

Lid bestuur Deltion College  

Voorzitter bestuur Stichting Deltion Beheer  

Lid bestuur Stichting Deltion Business  

Nevenfuncties 

Lid bestuur KBB SVGB 

Voorzitter Raad van Toezicht The Dutch Alliance 

Lid bestuur Stichting WK Amsterdam 

Lid bestuur Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO 

Voorzitter bestuur De Zwolse Uitdaging 

Lid bestuur Intermezzo 

 

Mevrouw ir. G.M.L. Wijffels 

Directeur Natuur en Milieu Overijssel (tot 14 augustus 2015) 

Districtsmanager Ruimte en Advies voor Oost NL bij Kadaster  

(vanaf 15 augustus 2015) 

Nevenfuncties 

Lid Raad van Toezicht Deltion College 

Voorzitter van het bestuur van Stichting IJssellandschap 

 

De heer A.W. van Daalen 

Voormalig programma directeur - RFS Holland Holding BV 

Nevenfunctie 

Lid Raad van Toezicht Deltion College 

Voorzitter Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland  

afdeling Overijssel 

 

Mevrouw drs. M. Lenselink 

Interimmanager en adviseur in zorg, sociaal domein en onderwijs 

Nevenfuncties 

Voorzitter Matchpoint, organisatie voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in Amersfoort  

Lid bestuur Stichting Andere Handen, stichting die fondsen werft 

om lerend vermogen in zorg en sociaal domein te versterken 

Lid Raad van Toezicht Deltion College  

Lid Bestuur Florence Nightingale Instituut (FNI) 

Ambassadeur G1000 Amersfoort 

Lid Raad van Advies Vebego Internationaal
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8.4 Geoormerkte doelsubsidies OC&W

8.5 Gebruikte afkortingen

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 

2016

geheel 
uitgevoerd 

en afgerond

nog niet 
geheel 

afgerond
Samenwerking 
leraren
opleidingen 
en scholen

MUO
/2013/45067U 17/12/2013  225.000 900.000    x 

Lerarenbeurs 
subsidie voor 
studieverlof 
BVE

2016/2/247522 
e.a. 20/9/2016 178.496 178.496  x

Totaal 403.496 1.078.496     

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Kenmerk 
beschikking

Datum
toewijzing

 Bedrag 
van de 
toewij

zing 
 Saldo 

1/1/2016 
Ontvangen 

t/m 2016 
 Lasten

2016 

Totale 
kosten 

t/m 3112
2016

Saldo 
2016

Schoolmaat
schappelijk 
werk

2016/2/143947 20/1/2016 324.364 268.068  2.365.020  324.364  2.096.951 268.068

Onderwijs
programma’s 
VSV 20122016

OND/ODB
2015/17896 U 23/11/2015  800.000 292.351  3.200.000 1.220.667 3.312.816 

Onderwijs
programma 
VSV 20172020

OND/ODB
2016/17733 U 14/11/2016 274.340  274.340   274.340

Zijinstroom 2016/2/227534 
e.a. 21/3/2016 180.000 150.000 454.000  124.000 330.000

Voorziening 
leermiddelen 
minimagezin
nen 2016

2016/2/375683 22/11/2016 137.592  137.592 28.912 28.912 108.680

Regionaal 
investerings
fonds MBO 
2015 (FRIS)

2015/2/409526 20/7/2015 229.813 337.321 631.987 386.305 451.157 180.830

Totaal 1.946.109  1.047.741 7.062.938 1.960.248 6.013.835 1.161.918

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


