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Voorwoord
Nordwin College doet het goed als het om de kwaliteit van het onderwijs gaat. Het aantal
leerlingen en studenten is sterk groeiende en we zijn actief in tal van netwerken. Het belang
van groene kennis en vorming in de samenleving neemt toe en dat leidt tot nieuwe kansen
die we graag willen benutten. Nationale en mondiale vraagstukken rond voedsel, water en
klimaat brengen specifiek groene kennis opnieuw tot waarde. Een heldere identiteit en een
hoog ambitieniveau passen hierbij en daarom zijn we met de andere groene
kennisinstellingen aan de ‘Groene Tafel’ aan de slag gegaan om ideeën over profilering en
positionering in een sectorplan op papier te zetten. Het sluit prima aan bij de strategische
doelstellingen die we in ons eigen Koersplan 2012-2017 hebben verwoord.
We realiseren ons dat de groei veel van de organisatie vraagt. Onze gebouwen zijn er niet
op berekend en in personeel opzicht is het belastend omdat we soms met grotere groepen
moeten werken dan voorheen het geval was. Ook in financieel opzicht is het zwaar want de
kost gaat voor de baat uit. Groei betekent dat we onze personele en huisvestingscapaciteit
voortdurend af moeten stemmen op de vraag en dat leidt er toe dat we moeten
voorfinancieren en op onze liquiditeit interen. Ook de uitgaven die we hebben gedaan om de
digitale ontwikkelingen in het onderwijs te kunnen bijbenen en om qua bedrijfsvoering het
huis beter op orde te krijgen, slaan een deuk in ons vermogen. Nordwin College heeft echter
een gezonde financiële basis en we realiseren ons terdege dat de uitgaven scherp bewaakt
moeten worden, óók tegen de achtergrond van de verminderende bijdragen vanuit de
rijksoverheid.
In 2013 schreven we in het jaarverslag dat het bij Nordwin College hard werken is. Die
situatie is in 2014 niet veranderd. Integendeel. Door beter met elkaar af te spreken voor
welke resultaten we gaan, welke prioriteiten we daarin stellen en hoe we tegen lagere kosten
betere resultaten kunnen bereiken, is het beter mogelijk om de werkdruk in toom te houden.
Maar ook hier past relativering. Niet alles is te beheersen. Externe ontwikkelingen kunnen
alle afspraken en prognoses doorkruisen en ook intern gebeuren er soms dingen die ons
danig van de wijs brengen. Van dit alles hebben wij in 2014 ruim ons deel gehad. Het is juist
dan fijn om bij een instituut te werken waarin mensen met passie en inspiratie aan de
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en studenten werken en waarin de collegialiteit een
groot goed is.

Annet van den Broek en Ton Stierhout
College van Bestuur Nordwin College
Mei 2015
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Leeswijzer
Het JaarDocument 2014 begint in hoofdstuk 1 met een korte schets van Nordwin College,
inclusief het organogram, de visie & missie, de verslagen van Raad van Toezicht en College
van Bestuur. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de Governance, de kwaliteitszorg en
de OR, Studentenraad en OUR. Hoofdstuk 2 gaat over onze belangrijkste taak; de
opleidingen VMBO-groen en MBO en over onze commerciële afdeling Cursus & Contract. In
hoofdstuk 3 wordt gesproken over ons personeelsbeleid, het Arbo beleid en over de
tevredenheid van onze medewerkers. In hoofdstuk 4 komt onze omgeving aan de orde met
onderdelen als de inspectie, samenwerking, de stakeholders, de tevredenheid van de
leerlingen & studenten en de stagebieders en klachten.
Na het jaarverslag volgt in de hoofdstuk 5 de jaarrekening met het financieel verslag, de
financiële resultaten over 2014, Treasurybeleid, impulsgelden en de notitie Helderheid in de
bekostiging. Hoofdstuk 6 gaat over de resultatenbox, de verklaring van het bevoegd gezag,
rendementen, financiële indicatoren en informatie in verband met specifieke regelingen.
Wij nodigen u van harte uit om naar ons te reageren via communicatie@nordwincollege.nl
t.a.v. JOhan Dalstra, Stafhoofd MarCom.
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1. Organisatie en beleid
1.1 Wie zijn wij?
Nordwin College is een opleidingscentrum voor VMBO-groen, MBO en Cursus & Contract.
Onze juridische structuur is een Stichting; KvK-nummer: 41003711
Nordwin College verzorgt:
 VMBO-groen
 MBO 1&2
 MBO 3&4/BBL
 MBO-life sciences (in samenwerking met ROC Friesland College)
 Training & scholing
 Evenementen & projecten.
Wij hebben locaties in Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek.
Nordwin College inspireert huidige en nieuwe generaties hun talenten te ontwikkelen, zodat
zij waardevol zijn voor zichzelf, voor een duurzame economie en een leefbare en gezonde
wereld.
Wij zijn de onderwijsinstelling die overal in Noord-Nederland als educatieve partner
participeert in deze thema’s.
Duurzaamheid is integraal onderdeel van ons dagelijks handelen en ons onderwijs. Wij
profileren ons als strategisch partner in de regio waardoor we vruchtbare verbindingen tot
stand brengen. We hebben onze ankers stevig in de samenleving.
VMBO-groen
Voor leerlingen na de basisschool bieden we VMBO-groen aan in Buitenpost, Heerenveen,
Leeuwarden en Sneek. Hoe we dat doen is te lezen in de folder VMBO-groen of op onze
website www.nordwincollege.nl.
MBO 1&2
Voor leerlingen met een VMBO-diploma Basisberoepsgerichte Leerweg bieden we binnen 5
belevingswerelden 10 MBO-opleidingen aan op niveau 1 en 2 via de Beroeps Opleidende
Leerweg (BOL). Binnen MBO 1&2 gebruiken we het door ons zelf ontwikkelde
onderwijsconcept PAS-groen. Hoe dat werkt, is te lezen in de folder MBO 1&2 of op
www.nordwincollege.nl.
MBO 1&2 wordt aangeboden op onze locaties in Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden &
Sneek.
MBO 3&4
Voor leerlingen na het voortgezet onderwijs bieden we binnen belevingswerelden 24 MBOopleidingen aan op niveau 3 & 4 binnen de BOL en de BBL. De locatie MBO 3&4/BBL is
gehuisvest in Leeuwarden en zit samen met MBO-life sciences, de HBO - instelling Van Hall
Larenstein in één gebouw. Welke opleidingen we aanbieden en hoe we dat doen is te lezen
in de gids ‘Ontdek de werelden van MBO’ of op www.nordwincollege.nl.
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Cursus & Contract
Deze afdeling van Nordwin College verzorgt scholing voor zowel de professional als de
hobbyist binnen de groene sector en daarbuiten. Naast scholing zijn we actief in allerlei
projecten & evenementen in Noord-Nederland. Wat we aanbieden en wat we doen staat in
de brochure Cursus & Contract en is te bekijken via www.nordwincollege.nl.
Identiteit
Nordwin College is een samenwerkingsschool van Algemeen Bijzonder, Protestant
Christelijk en Rooms Katholiek onderwijs. Het respecteren van ieders levensovertuiging en
maatschappelijke visie staat bij Nordwin College voorop. Onze scholen in Heerenveen en
Leeuwarden hebben als grondslag Algemeen Bijzonder en onze scholen in Buitenpost en
Sneek hebben als grondslag Protestant Christelijk.
Bevoegd Gezag Nordwin College 2013
Nordwin College valt onder het bestuur van de Stichting Nordwin College te Leeuwarden.
College van Bestuur Nordwin College



Dhr. Drs. A.J.H.M. Stierhout, voorzitter
Mw. Ir. J. van den Broek, lid

Raad van Toezicht Nordwin College






Dhr. A. Aalberts, voorzitter
Dhr. E. Bosma
Dhr. G.J. de Jong
Dhr. A. Smand, RA
Mw. Drs. F.K. Woltjer

Postadres secretariaat
Postbus 675,
8901 BL Leeuwarden
Tel: 058 - 253 40 00
Fax: 058 - 253 40 99
e-mail: info@nordwincollege.nl
website: www.nordwincollege.nl
KvK nr. 41003711
Bezoekadres
Gardeniersweg 2,
8933 AA Leeuwarden
Nordwin College
Brinnr: 12VI
Locaties
Buitenpost
VMBO-groen & MBO 1&2
Prof. Wassenbergstraat 3
9285 PS Buitenpost
Tel: 0511 – 54 15 98

Heerenveen
VMBO-groen & MBO 1&2
Domela Nieuwenhuisweg 3
8440 AS Heerenveen
Tel: 0513 – 62 30 34
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Leeuwarden
VMBO-groen & MBO 1&2
Jansoniusstraat 2
8934 BM Leeuwarden
Tel: 058 - 284 65 71

Leeuwarden
MBO 3&4
Jansoniusstraat 2a
8934 BM Leeuwarden
Tel: 058 - 285 65 00

Sneek
VMBO-groen & MBO 1&2
De Harste 2
8602 JX Sneek
Tel: 0515 - 41 40 95

Leeuwarden
College van Bestuur & Centrale Diensten
Gardeniersweg 2
8933 AA Leeuwarden
Tel: 058 - 253 40 00
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1.2 Onze visie & missie
onze visie
Wij inspireren huidige en nieuwe generaties hun talenten te ontwikkelen, zodat zij waardevol
zijn voor zichzelf, voor een leefbare en gezonde wereld en een duurzame economie.
Kernkwaliteiten
Pragmatisch en daadkracht
Vanuit onze ondernemende natuur nemen wij initiatief in de ontwikkeling van vernieuwende
ideeën en concepten en staan wij garant voor de praktische uitvoering ervan.
Duurzaam
Vanuit onze bestaande kennis en groene identiteit zetten wij onze expertise in om duurzaam
te handelen en te ontwikkelen. Wij willen excelleren in duurzaamheid. Wij willen aan de
vraag van deze generatie voldoen zonder een compromis te sluiten voor toekomstige
generaties. We hebben dit geformaliseerd in afspraken en heldere doelstellingen die in de
gehele organisatie bekend zijn en nageleefd worden.
Contextrijk leren
Wij bieden onderwijs in een herkenbaar groene, aantrekkelijke en zinvolle context. Leren
heeft betekenis en motiveert leerlingen om te ontdekken en te leren. Wij bieden een
gevarieerd aanbod aan werkvormen en onderwijsconcepten. Wij werken veelal met levend
materiaal en leren zoveel mogelijk ‘buiten’.
Kernwaarden
Betrokken
Betrokken betekent echte aandacht voor zowel leerlingen, ouders, collega’s als de
omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat we vanuit deze betrokkenheid effectiever kunnen
handelen en prettiger kunnen werken
Toegankelijk
Onze organisatie kent korte lijnen. Iedereen is aanspreekbaar en benaderbaar. Dit geldt
zowel voor huidige leerlingen, ouders en collega’s als voor de omgeving. Toegankelijk komt
ook tot uiting in onze gebouwen, de leerlingen/studenten ervaren de school als kleinschalig
en prettig.
Samen
Wij vinden het belangrijk om samen te werken. Wij zetten ons in voor een gezamenlijk
resultaat door een optimale afstemming tussen eigen belangen en die van de ander.
Samenwerken leidt tot betere resultaten. We zetten in op duurzame relaties met leerlingen,
ouders, collega’s als ook de omgeving. Samenwerken draagt bij aan een prettig en effectief
werk- en leerklimaat.
Duurzaam
Het is onze overtuiging dat duurzaam handelen, leven en ontwikkelen de juiste manier is.
Duurzaam zit in ons hart. We spreken elkaar aan op goed en ongewenst gedrag. We vinden
het belangrijk om duurzaam met elkaar en met de omgeving om te gaan.
Ambitie
In 2018 zijn wij dé onderwijsinstelling die overal in Noord-Nederland als educatieve partner
initiatieven neemt, ondersteunt en mee uitvoert, die betrekking hebben op de thema’s
aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en duurzame economie. Al onze medewerkers zijn
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en voelen zich verantwoordelijk en leveren hier individueel en gezamenlijk een bijdrage aan.

onze missie
Onze missie is huidige en nieuwe generaties te inspireren, hun talenten te ontwikkelen,
zodat zij waardevol zijn voor zichzelf, voor een duurzame economie en een leefbare en
gezonde wereld. Wij zijn de onderwijsinstelling die overal in Noord-Nederland als educatieve
partner participeert in deze thema’s.
Duurzaamheid is integraal onderdeel van ons dagelijks handelen en ons onderwijs. Wij
profileren ons als strategische partner in de regio waardoor we vruchtbare verbindingen tot
stand brengen. Wij hebben onze ankers stevig in de samenleving.

Mission Statement

Wij inspireren en leren mensen om met passie en
vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie wereld.

Hoe wij werken
Resultaatgericht werken: Onze besluiten komen op transparante wijze tot stand. Voor een
belangrijk besluit genomen wordt, voeren we een open discussie over de relevante
aspecten. Er wordt écht geluisterd want we hechten aan draagvlak. Betrokkenen krijgen de
ruimte en nemen de ruimte om hun inbreng en mening te leveren. We stellen heldere,
uitdagende maar ook haalbare en acceptabele doelen. We zetten ons in om de afgesproken
resultaten te halen. En afspraak is bij ons afspraak.

Ondernemerschap: We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om ons werk te
verbeteren, om de verbinding naar onze omgeving te versterken en om nieuwe activiteiten
op te pakken. We staan open voor initiatieven en nieuwe ideeën.

Evenwaardigheid: Als mensen zijn we gelijkwaardig maar om je gelijk waardig te kunnen
vóelen moet je rechtvaardig en als een ‘evenwaardige’ worden behandeld. In onze
organisatie doen we dat. Welke rol en welke verantwoordelijk heden en bevoegdheden je
ook hebt, jouw bijdrage is essentieel voor het goed functioneren van onze organisatie. Daar
verdien je waardering en respect voor.

Feedback geven en ontvangen: We vragen en geven feedback waar we denken dat dit
ons team en onze organisatie ten goede komt. We zijn een lerende organisatie en daarbij
hoort dat we elkaar in een open sfeer helpen om te ontwikkelen. We leren van onze fouten
en zoeken samen naar verbetermogelijkheden. Feedback geven doen we op een
respectvolle manier en we ontvangen feedback met waardering voor de gever.

Verantwoordelijkheid nemen: We nemen de verantwoordelijkheid voor ons eigen werk.
Voor de manier waarop we de dingen doen en voor de resultaten. We zijn ook
verantwoordelijk voor onze eigen ontwikkeling. We reflecteren op ons eigen functioneren en
vragen feedback op ons functioneren aan anderen. We nemen zelf initiatief voor ontwikkeling
en scholing.
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1.3 Verslag Raad van Toezicht
Door de heer A. Aalberts,
Voorzitter Raad van Toezicht van Nordwin College
Naast de wettelijk aan de Raad van Toezicht toegekende taken, is in 2014 vooral gelet op de
voortgang van de grote veranderingen die zijn ingezet binnen het gehele Nordwin College.
Veranderingen die noodzakelijk zijn om enerzijds de interne organisatie en informatiesystemen te updaten en anderzijds om adequaat te reageren op wijzigingen in de externe
omgeving.
Het zijn noodzakelijk veranderingen om zo een blijvende, vooraanstaande positie in het
onderwijsveld te kunnen blijven innemen.
De naamsverandering van AOC Friesland naar Nordwin College, in 2012, is naar de
buitenwereld toe wellicht het meest zichtbaar geweest. Maar de gestarte interne
veranderingen/aanpassingen hadden en (hebben nog steeds) voor het College van Bestuur,
managementteam, docenten en medewerkers een veel grotere impact. Als Raad van
Toezicht hebben wij ook in 2014 kunnen waarnemen dat een dergelijke koerswijziging veel
vraagt van de gehele organisatie.
Wij hebben als Raad de voortgang in de ontwikkelingen kritisch gevolgd en zien gelukkig ook
dat er met de genoemde, grote inzet vanuit de gehele organisatie vorderingen gemaakt zijn
en worden.
Het blijft nauwkeurig manoeuvreren binnen de gestelde randvoorwaarden en de beschikbare
middelen. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat de koers naar een op de
toekomst gerichte groene beroepsgerichte onderwijsinstelling een succesvol vervolg krijgt.
De Raad heeft met instemming er kennis van genomen dat de onderwijskwaliteit is
verbeterd. Incidenteel blijkt dat uit signalen vanuit omgeving, m.n. ouders en bedrijfsleven.
Ook uit de rapportages van de inspectie van het onderwijs blijkt een positieve ontwikkeling:
op dit moment valt Nordwin College onder het reguliere toezicht en staat de school al
geruime tijd niet meer onder een vorm van verscherpt toezicht.
De Raad constateert dat inspelen op onderwijsontwikkelingen, voor zowel VMBO als MBO,
goed verloopt. Deze voortgang in onderwijsontwikkeling gebeurt vaak met andere
instellingen, m.n. andere AOC’s. De samenwerking met het Friesland College in de
opleiding ‘MBO Life Sciences’ krijgt ook duidelijk vorm.
Naast de hier genoemde positieve ontwikkelingen zijn er voortdurend zorgen over de
beschikbaarheid van voldoende (geld)middelen. Dit betekent dat Nordwin College voor wat
betreft de financiën heel nauwkeurig moet manoeuvreren.
De reeds een aantal jaren bestaande groei in het aantal leerlingen betekent voor de instelling
continu voorfinancieren, omdat de bekostiging plaatsvindt op basis van het aantal leerlingen
in het/de voorafgaande jaar/2 jaren. Niettemin vragen meer leerlingen wel voorzieningen
zoals bijvoorbeeld gebouwen.
Daarenboven is het moment van toekenning van de subsidie regelmatig erg laat in het
boekjaar en het ministerie heeft nog steeds het aanvullend, aan de AOC’s het rechtens
toekomende budget, niet toegekend.
Vanuit haar hoofdtaak toetst de Raad van Toezicht of de door het College van Bestuur
gekozen beleidslijnen worden gerealiseerd. Daarnaast en vaak tegelijkertijd adviseert de
raad het College van Bestuur over diverse onderwerpen .
Eveneens is er regulier (en zo nodig vaker) overleg met de OR en is er contact met de
Studentenraad. Deze contacten ontwikkelen zich goed.
De Raad van Toezicht is zich bewust dat er door alle veranderingen die plaatsvinden risico's
zijn. Die zijn inzichtelijk en worden uitvoerig besproken. Er is vooralsnog geen reden om de
ingezette koers van Nordwin College te wijzigen. Bewust is afgewogen hoe het doel zich
verhoudt tot de benodigde financiële middelen waardoor we een aantal jaren meer uitgeven
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dan we ontvangen. De eigen financiële buffers maken het gelukkig ook mogelijk om dit voor
een bepaalde tijd te kunnen.
De raad zal er op toezien dat de financiën op afzienbare tijd weer in evenwicht zijn.
Er komt nog een lastig jaar maar met de zichtbare stappen die gezet zijn en een koers die
perspectief biedt voor hoogwaardig onderwijs met een groen profiel en een schaal die de
menselijke maat nog alle ruimte geeft, zal het zeker slagen.
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1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht
A. Aalberts, voorzitter Raad van Toezicht
Functie
Burgemeester gemeente De
Friese Meren
Lid VNG commissie bestuur en
veiligheid
Hulpverleningsdienst Friesland,
lid Dagelijks Bestuur en
auditcommissie en stuurgroep
regionalisering
Stichting Oase, voorzitter
Stichting van der Wal Fonds
Sloten
Claercamp, beschermheer
Stichting Sociaal Fonds Boter en
Kaas controle station
Bestuurslid VFG
Stichting Meldkamer Noord
Nederland
Ambassadeur programma ‘Beter
en Concreter’ VFG-VNG, Biza,
Economische Zaken

Vanuit hoofdfunctie

Vanuit privéfunctie

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Ir. E. Bosma, gepensioneerd;
Nevenfuncties
 secretaris Stichting ‘Agro Casa’ (ontwikkelingsproject in het zuiden van Senegal)
 lid agendacommissie ‘Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen’, MBO Raad.
A. Smand RA, gepensioneerd;


Geen nevenfunctie

Ing. G.J. de Jong MBA;


partner Visie Community

Drs. Mevr. F.K. Woltjer, strategisch adviseur Raad van Bestuur Friesland Zorgverzekeraar;


Geen nevenfunctie
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1.4 Verslag College van Bestuur
In 2014 is door Nordwin College flink geïnvesteerd in de samenwerkingsverbanden in het
kader van het regioleren, passend onderwijs, de stimulering van innovatie en
werkgelegenheid in Fryslân, de bevordering van techniek in het onderwijs, de CIV’s,
internationale uitwisseling, voortijdig schoolverlaten te voorkomen, het verbeteren van het
imago van het VMBO (‘On Stage!’) en het uitvoeren van om nieuwe contractactiviteiten.
Behalve in regionale en internationale netwerken (in 2014 waren we voor het eerst in China
actief) participeren we ook in het samenwerkingsverband van de AOC’s waarmee we ook
aan de ‘Groene Tafel’ zitten met de groene HBO’s en Wageningen Universiteit.
De samenwerking tussen de AOC’s is intensiever geworden. De instellingen realiseren zich
dat ze elkaar hard nodig hebben en dat ze afhankelijk van elkaar zijn om als groen onderwijs
goede resultaten te bereiken als het gaat om onderwijskwaliteit en profilering. Samen de
schouders er onder, dát gaat ons verder helpen. In dat kader hebben wij bijvoorbeeld in 2014
met het Clusius College een succesvolle samenwerking gerealiseerd om het melkveeonderwijs in de noordelijke regio kwalitatief op een hoger peil te krijgen. Onze docenten van
verschillende vakgroepen werken in 4Groen- verband nauw samen om de onderwijs-inhoud
op een hoger plan te brengen. Ook vinden onderling audits plaats naar de onderwijskwaliteit.
Met een aantal collega-instellingen en een commercieel bedrijf hebben we een coöperatie
opgericht voor scholingsactiviteiten ten behoeve van de food-industrie. En door mee te doen
aan de Agro-agenda Noord Nederland dragen we ons deel bij aan de verduurzaming van de
agrosector in ons landsdeel.
Al die contacten met collega- onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke
organisaties en bedrijfsleven, vergen een aanzienlijke tijdsinvestering maar het is de moeite
meer dan waard. Nordwin College staat midden in de samenleving. We laten zien wat we in
huis hebben, we dragen vanuit ons groene domein en binnen onze mogelijkheden actief bij
aan verandering en verbetering én we blijven goed op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen zodat we ook in ons onderwijs zoveel mogelijk ‘up-to-date’ zijn.
Bedrijfsvoering
De doorzettende groei van ons VMBO en MBO, Focus op Vakmanschap en onze
pessimistische verwachtingen over de toekomstige bekostiging van ons onderwijs hebben
ons tot anticipatie en bijsturing op vele terreinen genoodzaakt. We verkeerden in
onzekerheid over zowel onze inkomsten als over de hoogte van enkele grote investeringen
die wij willen doen in de kwaliteit van onze gebouwen. Wat de onzekerheid aan de
inkomstenkant betreft, hebben wij in 2014 van het ministerie geen bekostigingsbrief over
2015 mogen ontvangen. Doordat met ingang van kalenderjaar 2015 de
berekeningsgrondslagen van de rijksbijdrage zijn veranderd, is het vele malen complexer
geworden om zelf inzicht te krijgen in de hoogte van onze bekostiging en om daar op voor te
sorteren. Hierdoor hebben we wat onze inkomsten betreft niet veel meer kunnen doen dan
afwachten en hopen op een goede afloop. Aan de uitgavenkant zaten we nog met
vraagtekens over de hoogte van de noodzakelijke investeringen ten behoeve van onze
gebouwen in Leeuwarden en Sneek.
Met name voor de locatie Sneek en voor onze twee gebouwen in Leeuwarden (MBO3&4/LS
en VMBO) is het dringend gewenst om de kwaliteit en capaciteit van de huisvesting te
verhogen. De groei van het aantal onderwijsdeelnemers, de leeftijd en de
onderhoudstoestand van het gebouw in Sneek maken het nodig dat we deze locatie flink
gaan updaten en uitbreiden. Het heeft even geduurd voordat duidelijk werd hoe we dat het
best kunnen aanpakken, onder meer omdat er vragen beantwoord moesten worden over de
sterkte van de fundering van het gebouw. Wat de VMBO- huisvesting in Leeuwarden betreft
moest onder andere eerst uitgezocht worden of de bestaande, verouderde gymzalen
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opgeknapt of zelfs vervangen moesten worden of dat we elders in de stad terecht konden
voor sportfaciliteiten. Het gebouw waar onze MBO 3&4- opleidingen zijn ondergebracht,
wordt op tal van punten samen met Van Hall Larenstein aangepast en vernieuwd. Ook dit
vergde veel afstemming en onderzoek. Het jaar 2014 is gebruikt om met deskundige
ondersteuning allerlei vragen beantwoord te krijgen, met name als het ging om de benodigde
vierkante meters en de met de update gemoeide kosten tegen de achtergrond van de
verwachte demografische groei- en krimpbewegingen in Fryslân.
In 2014 is gewerkt aan de totstandkoming van een systematiek van budgettering en hebben
we veel energie gestoken in het beter op orde krijgen van onze formatie(-planning) en
cijferregistratie. Met name voor MBO 3&4 is dit laatste een hardnekkig probleem gebleken
vanwege enerzijds de onduidelijkheid in de onderliggende onderwijs- en cijferstructuren en
anderzijds de geringe gebruikersvriendelijkheid van EduArte, juist wanneer er sprake is van
complexe structuren. Hoewel er zeker sprake is van vooruitgang, is het probleem voor MBO
3&4 nog steeds niet helemaal opgelost. Een haperende cijferregistratie is een groot
kwaliteitsrisico en dat hebben we in 2014 aan de kritische reacties van docenten, ouders en
studenten kunnen ondervinden. Gelukkig zijn de meeste klachten uiteindelijk verholpen maar
ook voor 2015 ligt er op dit vlak nog een behoorlijke uitdaging.
De overheveling van ons ICT- beheer aan een externe partij (IT-Workz) is niet zonder
problemen verlopen. Het aantal klachten nam onrustbarend toe terwijl de afhandeling van
storingen enkele maanden lang beneden de maat is geweest. Nadat eind 2014 aan beide
kanten maatregelen zijn getroffen, aan onze kant is het opdrachtgeverschap strakker
ingericht en aan de zijde van de dienstverlener is het accountmanagement versterkt,
ontstond een goede basis voor verbetering. In Sneek hebben we de WiFi uitgebreid zodat de
introductie van de iPad gefaciliteerd kon worden. Door alle perikelen met het ICT- beheer is
ook hier helaas enige vertraging ontstaan.
Het is jammer dat we ondanks een goede voorbereiding in 2014 meer last dan genoegen
hebben gehad van de implementatie van al die nieuwe ICT- en bedrijfsvoeringsystemen. We
zijn er echter van overtuigd dat we die vervelende fase snel achter ons kunnen laten en dat
we de voordelen van de investeringen gaan plukken. Hier en daar zien we ook al concrete
verbeteringen maar in 2014 komt het allemaal erg aarzelend op gang. Enige relativering is
hierbij wel geboden. We beseffen in de eerste plaats maar al te goed dat de
doorontwikkeling van de digitale omgeving in het onderwijs en in de bedrijfsorganisatie een
zaak van hard ploeteren blijft. Het is complex en het is inherent aan ingewikkelde ICTtechnologie dat het nog lang niet zoiets vanzelfsprekends heeft als het ‘water uit de kraan’. In
de tweede plaats moeten we ook vaststellen dat het niet zozeer de technologie is die het
succes bepaalt van al de ICT- systemen maar dat het vooral de mensen zijn die er mee
moeten werken. Bij Nordwin College hebben we gelukkig vele voorlopers en
geïnteresseerden in de nieuwe digitale mogelijkheden voor het onderwijs. Gebleken is dat
deze collega’s graag bereid zijn om zich enorm in te zetten, tegenslagen op de koop toe te
nemen en altijd bereid zijn om de ander verder te helpen.
Bij MBO 3&4 is door de OR een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van het personeel
over de gang van zaken. Het bleek dat met name de interne communicatie, werkdruk,
taakbeleid en de facilitering (ook hier kwam o.a. de problematiek rond de haperende
systemen tot uiting) tot ongenoegens leidden. In overleg met de OR is afgesproken dat de
problemen zullen worden aangepakt en dat we de voortgang daarvan kritisch zullen blijven
volgen.
In 2013 is op basis van de INK- systematiek voor het eerst op organisatieniveau een plan
gemaakt voor 2014 (zie bijlage 1). In 2014 is hetzelfde gedaan voor 2015 (zie bijlage 2). Het
volgende kan worden geconstateerd op basis van de vergelijking van het voor 2014
opgemaakte plan met de realisatie daarvan:
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Missie, visie en succesbepalende factoren
Onze missie, visie en succesbepalende factoren zijn in 2014 onze leidraad geweest om de
onder 1 t/m 9 genoemde jaardoelstellingen te realiseren. Reflecterend op hetgeen wij in
2013 als doelen hebben geformuleerd voor 2014, kunnen we het volgende concluderen wat
betreft de realisatie van die doelen:
Leiderschap
Onze kernwaarden zijn nadrukkelijk gecommuniceerd. Vanuit bestuur en management
proberen we door middel van voorbeeldgedrag duidelijk te maken dat we werken vanuit
vertrouwen en ruimte geven en dat we onze waarden hoog houden. Leidinggevenden zullen
voortaan beoordeeld worden onder meer a.d.h.v. een 360-graden feedbackmethode. Dit is in
2014 voorbereid.
Management van medewerkers
De meeste doelen zijn behaald of er is een goed begin mee gemaakt. In Sneek is gestart
met het opleiden van docenten in het gebruik van iPad’s in het onderwijs. Cursus & Contract
heeft een flinke efficiencyverbetering doorgevoerd waardoor het resultaat kon worden
verbeterd.
Bij MBO 3&4 is een goede basis gelegd om Focus op Vakmanschap door te voeren en om
een betere onderwijslogistiek te realiseren maar duidelijk is ook dat we er nog lang niet zijn.
Kijken we naar de gehele organisatie dan moet geconstateerd worden dat we er niet in
geslaagd zijn om voor alle locaties jaarplannen aangeleverd te krijgen. Het maken van zo’n
plan blijkt veelal een taak te zijn die op de schouders van de betreffende locatiedirecteur
komt te liggen en dat maakt de uitvoering kwetsbaar. Verbreding van de
verantwoordelijkheden is nodig waardoor het maken van plannen ook en misschien wel juist
een opdracht wordt voor de teams.
Strategie en beleid
Vrijwel alle doelen zijn behaald. We hebben grote stappen gezet op de genoemde thema’s
duurzaamheid, food, dairy, techniek en ondernemerschap. En passant is ons beleid op het
vlak van internationalisering flink doorontwikkeld en zijn we veel actiever in het leggen van
internationale contacten voor uitwisseling van studenten en docenten.
In 2014 hebben we voor het eerst gewerkt op basis van een meerjarenbegroting. De
methodiek zal nog verder verbeterd worden maar we zijn tevreden over de inzichten die
deze doorkijk ons oplevert.
Wat de doorstroom van ons groene VMBO naar ons groene MBO betreft, is het nodige
gedaan aan voorlichting. Het resultaat is echter nog vrij beperkt.
Management van middelen
Er is meer inzicht ontstaan in de verdeling van de financiële middelen tussen VMBO en MBO
en tussen ondersteunend en onderwijsgevend personeel. Ten gevolge van het exploitatietekort in 2014 en de veranderde wijze van bekostiging, is de gehele kostenstructuur onder de
loep genomen en geanalyseerd. De totale loonsom maakt daarbij een substantieel deel uit
van de totale kosten.
De wijze waarop de personele budgetten ten behoeve van de locaties werden berekend was
op ratio’s gebaseerd, een systeem dat door een veranderde bekostiging van het MBO
onderwijs (input-output financiering) niet houdbaar bleek. Overigens is het goed te melden
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dat de locaties, tot dusverre de enige organisatieonderdelen die met budgetten werkten, zich
daar in het algemeen goed aan hielden. Doordat de basis van de ratioberekening door de
jaren heen veranderde, is er echter een mismatch ontstaan, die zich financieel en vooral nu
in een periode van teruglopende overheidsbijdragen, laat voelen. Om die reden is er voor
gekozen te gaan budgetteren en wel voor alle organisatieonderdelen, waarbij de personele
budgetten per locatie zijn gerelateerd aan het percentuele aandeel in de Rijksbijdrage
vermeerderd met de per locatie beschikbare c.q. nog resterende subsidie. Op die manier
blijft de systematiek van “geld volgt leerling” in stand en is inzichtelijk gemaakt waar
overschrijding van budgetten zich voordoen of zich op korte termijn zich voor gaan doen.
Betreffende budgetten resulteren in doelstellingen tot het terugdringen van de loonsom per
locatie dan wel organisatieonderdeel. Dit proces is vorig jaar in samenspraak met de
locatiedirecteuren doorlopen en een ieder committeert zich op zijn of haar doelstelling die als
haalbaar is beoordeeld.
Management van processen
Vrijwel alle doelen zijn behaald. Het in kaart brengen van onze processen met behulp van
Process Publisher is ernstig vertraagd doordat dit systeem met de overzetting naar IT Workz
het lange tijd niet meer bleek te doen.
Als methodiek voor het maken van jaarplannen is de A3-methode (TNO/INK) in het MT
besproken. Het CvB en enkele locaties hanteren de methodiek reeds. N@Tschool is
succesvol geïmplementeerd en ook zijn we aan de slag met AFAS en Qlikview. De
implementatie van alle systemen vergde meer tijd dan was verwacht maar dat gold met
name voor AFAS en Qlikview. Met name van het managementinformatiesysteem Qlikview
hebben we in de praktijk nog geen resultaat gezien. Dit had o.a. te maken met de haperende
dienstverlening van de ICT- beheerder, onvoldoende ondersteuning van de zijde van de
leverancier maar ook met onvoldoende interne capaciteit om het stevig op te pakken.
Het functiegebouw is geïmplementeerd. Er is slechts een beperkt aantal bezwaren aan de
bezwarencommissie voorgelegd (de behandeling hiervan loopt door in 2015).
Medewerkers
De meeste doelen zijn behaald. Geen 95% maar ca. 85% van de medewerkers heeft het
functioneringsgesprek gevoerd. De voortgang wordt gemonitord en zo nodig worden
leidinggevenden geattendeerd op het niet (tijdig) voeren van de gesprekken. Een training
heeft inmiddels plaatsgevonden. In het nieuwe functiegebouw staat omschreven wat van de
functievervuller verwacht wordt. Leidinggevende en medewerker kunnen zich hier op
beroepen indien sprake is van onduidelijkheden over functievereisten, resultaten, e.d.
Helaas is het niet gelukt om Qlikview in gebruik te nemen (zie ook Management van
processen).
Studenten, leerlingen en beroepspartners
Niet alle doelen zijn hier gehaald. Het CvB heeft door tijdgebrek niet op alle locaties twee
keer per jaar een gesprek met leerlingen/studenten kunnen voeren. Wel is er intensief
samengewerkt met de Studentenraad en zijn diverse beleidsstukken hier aan de orde
gesteld.
In het kader van de doorstroom VMBO-MBO is een driedaags programma ontwikkeld,
waarbij GL-leerlingen van het VMBO intensief kennismaken en werken met MBO Life
Sciences, water en voeding. Dit programma wordt in 2015 uitgevoerd. Daarnaast is een
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werkgroep gevormd om te onderzoeken hoe de aansluiting VMBO BL naar MBO niveau 2
verbeterd kan worden.
Het verkorten van de niveau-4 MBO-opleidingen naar drie jaar en de aanpassing van de
bekostigingsstructuur door Focus op Vakmanschap waren aanleiding om het in- en
doorstroombeleid te herzien. Uitgangspunt blijft dat alle studenten de kans moeten krijgen
om een opleiding bij ons te volgen en door kunnen stromen naar een hoger niveau. Doel van
het nieuwe beleid is studenten zo snel mogelijk in het bij hun capaciteiten en ambities
passende niveau te plaatsen.
Bestuur en financiers
Het doel met betrekking tot de ontwikkeling van de leerlingen/studentenaantallen is behaald.
De Onderwijsinspectie heeft na het in 2014 uitgevoerde onderzoek ons onderwijs en de
kwaliteitsborging als voldoende beoordeeld. Voor Buitenpost (VMBO-KL) is de
kwaliteitsborging wat de inspectie betreft nog niet op het gewenste niveau maar men wacht
hier de door het nieuw benoemde management ingezette stappen af voor verdere
verbetering.
De afspraken over de samenwerking in het kader van MBO LS met Friesland College zijn op
een aantal punten na geregeld (dit loopt door in 2015). Het betreft hier vooral de afspraken
over de financiële bedrijfsvoering.
Alle wettelijke rapportages zijn op tijd ingediend.
De afspraken in het kader van Passend onderwijs zijn in de drie regio’s van Fryslân gemaakt
en worden door ons uitgevoerd.
Branchecode goed bestuur
In 2014 is de nieuwe Branchecode goedbestuur in het mbo in werking getreden. Deze code
bevat principes en uitgangspunten, verantwoordelijkheden van Colleges van Bestuur,
aanbevelingen aan Raden van Toezicht en afspraken over monitoring, evaluatie, handhaving
en klachten. Hierbij zijn te onderscheiden soft controls zoals kernwaarden, cultuur, gedrag,
bestuurlijk vermogen, leiderschap, voorbeeldgedrag, professionaliteit, organiseren van
tegenspraak, waaronder zelfreflectie enz.. Daarnaast hebben we te maken met hard controls
namelijk als het gaat om wet- en regelgeving. Het streven van Nordwin College is erop
gericht de soft en hard controls met elkaar in samenhang te brengen.
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1.4.1 Overzicht nevenfunctie College van Bestuur


Drs. A.J.H.M. Stierhout, voorzitter CvB

Functie

Vanuit hoofdfunctie

Lid AOC Raad

X

Voorzitter Stuurgroep Voorop in de
Vergroening

X

Lid Dagelijks Bestuur Groene Kennis
Coöperatie

X

Lid bestuurlijke begeleidingsgroep
Techniekpact Noord Nederland

X

Lid bestuur Centrum voor Innovatief
Vakmanschap Agro & Food

X

Lid bestuur Stichting
Playing4Success

X

Voorzitter Stichting Klooster
Claercamp



Vanuit privé functie

X

Ir. A. van den Broek, lid CvB

Functie

Vanuit hoofdfunctie

Lid AOC Raad

X

Voorzitter Stichting De Groene
Standaard

X

Voorzitter bestuurscommissie
Stichting groenEnorm

X

Lid expertgroep Agrocluster Aequor

X

Lid Thema Advies Commissie Entree
van de Stichting Beroepsonderwijs –
Bedrijfsleven (SBB)

X

Lid bestuur
samenwerkingsverbanden Passend
Onderwijs Zuidoost Friesland, Fultura
(Zuidwest Friesland) en FryslânNoard

X

20

Vanuit privé functie

1.5 Governance
Bij Governance gaat het om sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Nordwin
College heeft zich gecommitteerd aan de “Governance Code BVE” uit 2006. De code gaat
met name in op de rol van het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT).
Daarnaast wordt ingegaan op de te voeren dialoog met betrokkenen. Deze thema’s worden
apart besproken in dit jaarverslag in de paragrafen 1.3, 1.4, 1.7 en 4.3.
Een keer per maand overlegt het managementteam, bestaande uit de directeuren VMBOgroen en MBO, MBO-life sciences, de directeur Projectbureau, de stafhoofden van de
centrale diensten en het CvB. In 2014 is gesproken over onderwijskundige thema’s en over
financiële en personele onderwerpen.
In vergaderingen heeft het CvB in 2014 gerapporteerd over de gang van zaken aan de RvT.
Dit staat beschreven in de paragraaf van de RvT. Aan de overheden (ministeries,
onderwijsinspectie, CFI, IB-groep enz.) zijn alle vereiste gegevens verstrekt. In dit verslag is
een aparte paragraaf opgenomen over bevindingen van de Onderwijsinspectie.
De dialoog met belanghebbenden is op verschillende wijzen vorm gegeven. Met
leerlingen/studenten worden via leerlingenraden en de Studentenraad diverse gesprekken
gevoerd en enquêtes afgenomen over de onderwijsuitvoering en de organisatie. Met
medewerkers worden op de locaties in vakgroep- en teamverband besprekingen gevoerd.
Met ouders wordt in de Schooladviesraden (VMBO-groen), klankbordgroepen (VMBO-groen)
en op ouderavonden (VMBO-groen en MBO) gesproken over het onderwijs, de organisatie
en de stages. De op deze wijze verkregen informatie en suggesties worden gebruikt voor de
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. In 2011 heeft als gevolg van
een wetswijziging een splitsing van de Medezeggenschapsraad plaatsgevonden zodat
voortaan personeelsleden in de OR (OR) en ouders in de OUR (OUR) op centraal niveau
medezeggenschap kunnen uitoefenen op het beleid en de goede gang van zaken in de
organisatie. Het overleg met de OR krijgt steeds meer vorm en wordt steeds professioneler.
In 2012 is een aantal studenten bereid gevonden zitting te nemen in de Studentenraad. De
Studentenraad is begin 2013 opgericht. Een verslag van de Studentenraad is opgenomen in
dit JaarDocument.
Met het regionale bedrijfsleven wordt de dialoog op diverse manieren vormgegeven. Zo zijn
er voor de opleidingen melkveehouderij, plantenteelt/loonwerk en groenvoorziening
sectorraden actief waarbij ca. drie maal per jaar de verschillende aspecten van het onderwijs
worden besproken. Het onderdeel examinering is elk jaar een vast item.
De overheid hecht veel waarde aan “Good Governance”. De MBO Raad onderschrijft dit
belang en daarmede ook het CvB van Nordwin College. Zij kiezen voor zelfregulering en een
zelfcorrigerend en zelfreinigend vermogen van de sector. Dit betekent dat de MBO Raad
vanaf 2013 een risicoanalyse gaat maken van elke instelling en gesprekken aangaat met de
instellingen waar zij een risico zien. Als een instelling niet verbetert, wordt een commissie
van deskundigen aanbevolen.
Afgesproken is om begin 2013 de checklist van de MBO Raad in te vullen ten aanzien van
de Governance. Deze checklist is gebaseerd op het rapport van de commissie Hooge. In dit
Geïntegreerd JaarDocument 2014 wordt gerapporteerd over de aspecten waaraan nog niet
voldaan wordt. Nordwin College heeft het bestuursreglement begin 2015 vastgesteld. Het
CvB heeft in 2014 in overleg met de OR een integriteitscode opgesteld. Bij het aanstellen
van leden van de RvT zal in de toekomst rekening worden gehouden dat zij geen voormalige
werknemers zijn geweest of een belangrijke zakelijke relatie hebben gehad met Nordwin
College. Op dit moment is het zo dat één lid in het verre verleden wel een voormalig
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werknemer is geweest en daarna een zakelijke relatie had als onderwijsinspecteur. Een
transparante klokkenluidersregeling wordt in 2015 opgesteld.

1.6 Kwaliteitszorg
Het toenemende belang van kwaliteitszorg voor de bedrijfsvoering en het uitbreidende
pakket taken en verantwoordelijkheden onder kwaliteitszorg heeft het CvB doen besluiten de
formatie op kwaliteitszorg uit te breiden. In 2015 wordt naast de kwaliteitscoördinator een
kwaliteitszorgmedewerker benoemd. Op de locaties wordt bij de taakverdeling rekening
gehouden met een kwaliteitszorgfunctie om de eigen locatie te ondersteunen bij het
vormgeven van de kwaliteitszorg.
In 2014 is gebleken dat de onderwijslocaties, in de waan van de dag, moeite hebben op tijd
jaarplannen gereed te hebben. De ideeën en plannen zijn er wel, maar om ze op
gestructureerde wijze op papier te krijgen is een ander verhaal. Samen met het
Managementteam heeft het CvB besloten om integraal te gaan werken met de A3
systematiek. Dit is een compact model wat bijdraagt aan samenhang tussen de locaties en
met het strategische meerjarenplan (KoersDocument). In 2015 werken alle locaties met het
A3 model en worden daarbij gefaciliteerd door de kwaliteitscoördinator.
Het procesbeheer staat goed op de kaart. Eerst heeft het managementteam gezamenlijk de
Procesarchitectuur ontworpen. In deze architectuur zijn alle kritische processen vastgelegd.
Bij elk proces zijn een proces eigenaar, een proces ontwerper en de prioriteit benoemd.
Ondanks de goede organisatie vlot het onvoldoende de processen vast te stellen. Dit heeft
geleid tot twee maatregelen. De procesontwerper krijgt meer verantwoording bij het opstellen
van het proces en de proceseigenaar bespreekt, aan de hand van een format, de
doelstellingen van het proces in het managementteam. Dit moet er toe leiden dat er in 2015
een grote slag wordt geslagen in het procesbeheer.
In 2014 is in het samenwerkingsverband (4Groen) van de noordelijke en oostelijke AOC’s
het model verder ontwikkeld om het MBO te auditen op het toezichtkader van de
onderwijsinspectie. Om de onafhankelijkheid te vergroten is in 2014 gekozen om een
kwaliteitszorgmedewerker van een andere 4Groen instelling het auditverslag te laten
schrijven samen met de onafhankelijke voorzitter in plaats van de kwaliteitszorgmedewerker
van de eigen instelling. De auditoren zijn zoveel mogelijk van andere instellingen. De inzet
van één onafhankelijke voorzitter bij alle audits verhoogt de kwaliteit en uniformiteit van de
audits. In 2014 is gestart met waarderend auditen. Hiervoor hebben de auditoren een
training gevolgd. Bij waarderend auditen wordt vooral gekeken wat goed gaat en hoe dit
beter benut kan worden. De geïnterviewde krijgt ruimte voor zijn eigen verhaal zonder zich te
hoeven verantwoorden.
De mogelijkheden van het INK model worden verder benut. De inzet moet leiden tot een
erkenning in november 2015. Het College van Bestuur kiest er voor het resultaat voor op te
zetten en niet het systeem. De aandachtsgebieden uit het INK model ondersteunen het
verbeterproces zonder de nadruk te leggen op het INK model. Met andere woorden is de
erkenning in 2015 een middel om de organisatie te verbeteren en geen doel op zich.
De horizontale en verticale verantwoording heeft gestalte gekregen, er wordt structureel
doelgroepenonderzoek uitgevoerd, er is een interne auditorganisatie opgezet. De dialoog
met stakeholders verloopt goed. Vermeld moet worden dat in 2013 een groep MBO-ers
gemotiveerd kon worden zitting te nemen in de Studentenraad en dat zij serieus en
professioneel aan de slag zijn gegaan. In 2014 heeft de Studentenraad zich enorm
ontwikkeld. Zij pakken hun rol erg goed op en claimen hun positie in de organisatie op
professionele wijze. Het CvB is verheugd over deze ontwikkeling en erkent de Raad als
serieuze partner.
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Sturingsdata zijn een belangrijk instrument bij kwaliteitszorg. De manier waarop de gegevens
worden gepresenteerd dragen bij aan het benutten er van bij besluitvorming. Hierom is
gekozen voor het gebruik van Qlikview. Hierin kunnen ingewikkelde gegevensbestanden
ontsloten worden en op aantrekkelijke wijze gepresenteerd worden. Voor implementatie
hiervan wordt samengewerkt met Synaxion. Zij richten zich eerst op drie thema’s: financiën,
personeel, studenten/leerlingen. Daarnaast zal de kwaliteitscoördinator ook trainingen volgen
in Qlikview om additionele wensen te ontwikkelingen. Dit moet in 2015 vorm krijgen.
Eind 2014 is het Ministerie van OC&W met een regeling gekomen voor additionele
bekostiging om de kwaliteit van het MBO onderwijs te verbeteren. Voorwaarde is dat de
instellingen in het eerste kwartaal van 2015 een kwaliteitsplan overleggen op de thema’s:
professionalisering, Taal en rekenen, Beroepspraktijkvorming, Voortijdig schoolverlaten,
studiewaarde en excellentie. Nordwin zal in 2015 een kwaliteitsplan schrijven en voegt als
extra thema’s toe de herziene kwalificatiestructuur en praktijkleren. Nordwin verantwoordt
zich in het jaarverslag over de voortgang van het plan.

1.7 Ondernemingsraad, Studentenraad & Ouderraad
Ondernemingsraad
De heer A. de Roos, voorzitter.
De samenstelling van de Ondernemingsraad (OR) is niet gewijzigd in 2014 en bestaat uit:
Auke de Roos (VMBO-groen & MBO Sneek, voorzitter), Marjo Vonderman (Centrale
Diensten Leeuwarden, plaatsvervangend voorzitter), Elbrich Kuipers (MBO 3&4
Leeuwarden, secretaris), Geert Draaistra (MBO 3&4 Leeuwarden), Klaaske de Groot
(MBO3&4 Leeuwarden) Mario Kleefstra (VMBO-groen & MBO Leeuwarden) Hetty Sinnema
(MBO1&2 Leeuwarden) Jan Roosdorp (VMBO-groen & MBO Buitenpost) , Eddy Poortman
(VMBO-groen & MBO Heerenveen).
In maart 2015 zijn er verkiezingen en in november is de OR gestart met de organisatie
hiervan.
Tijdens de overlegvergaderingen van de OndernemingRaad met het College van Bestuur
zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest, zoals onder andere het nieuwe
functiebouwwerk, het taakbeleid, ICT en de samenwerking met het Clusius College.
Veel aandacht is er geweest voor de klachten die er zijn in MBO 3&4 op het gebied van de
organisatie en de daaruit volgende ontevredenheid bij het personeel
De meerjarenbegroting voor de komende jaren is aan de orde geweest, waarin de
problemen op het gebied van de huisvesting en de prognoses voor het aantal leerlingen over
vier jaar items waren.
De introductie van iPad’s op het VMBO in Sneek en de evaluatie van deze introductie
hadden zeker ook de aandacht van de OR.
Op basis van de evaluatie van MBO-Life Sciences (samenwerking Nordwin College en
Friesland College) is door de OR positief geadviseerd over de continuering van deze
samenwerking.
De voornemens van de OR voor het jaar 2015 zijn kritisch de ontwikkeling bij MBO 3&4 te
volgen van het taakbeleid. Ook de communicatie met de achterban is een speerpunt voor
komend jaar.
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Centrale Studentenraad
Mevrouw A. van Bentum, voorzitter
De Centrale Studentenraad (CSR) heeft zich in het afgelopen jaar met veel plezier ingezet
voor de studenten van Nordwin College. De focus heeft gelegen op de locatie MBO 3&4 te
Leeuwarden, maar de CSR is er natuurlijk voor geheel Nordwin College en vertegenwoordigt
ook de vestigingen in Buitenpost, Sneek en Heerenveen. Op dit moment is de CSR alleen
nog actief in Leeuwarden. Het is wenselijk om in de toekomst wel een plan op te stellen om
decentrale studentenraden, en indien nodig deelraden, op alle locaties aan te stellen. Een lid
van de CSR kan dan locatiebezoeken afleggen en in gesprek gaan met studenten van de
verschillende locaties. Omgekeerd kunnen leden van decentrale studentenraden en
deelraden bezoeken brengen aan of zitting nemen in de CSR. Dit kan enkel en alleen
gerealiseerd worden als er voldoende leden in de CSR zitten en er op de andere locaties
genoeg animo en ondersteuning is. Een start is al gemaakt: op MBO Life Sciences heeft de
schoolleiding samen met de studenten het initiatief genomen om een deelraad op te starten.
Het jaar 2014 stond in het teken van het creëren van zichtbaarheid en herkenbaarheid, kort
gezegd de PR. Het contact met de achterban, de studenten, is voor de CSR prioriteit en
hierin viel nog het één en ander te winnen. De CSR moest meer zichtbaar worden in de
school. Een belangrijk onderdeel daarvan was het krijgen van een eigen plek binnen de
school. In september kreeg de CSR na lang wachten een kantoor toegewezen. De CSR
kreeg de gelegenheid om het kantoor zelf in te richten en de beschikking over o.a. 2
computers. In het kantoor, waar bijna dagelijks gebruik van wordt gemaakt, worden de
vergaderingen gehouden en kunnen leden zelfstandig werken voor de CSR. Onderwerpen
waar de CSR zich in 2014 en 2015 mee bezig heeft gehouden waren onder andere: het
herzien van de herkansings- en overgangsregeling, advies uitbrengen aan het CvB
betreffende 2 functieprofielen voor de Raad van Toezicht, de verkiezingen voor het dagelijks
bestuur van de CSR, de WiFi in het schoolgebouw, het cijfersysteem, de E.L.O, de
verandering van de lestijden, catering en kantine, de schoolnota, het verdiepen in de Wet
Educatie en Beroepsonderwijs en de JOB Monitor.
De CSR werd ondersteund door de afdeling Marketing & Communicatie van Nordwin College
wanneer dat nodig was, een samenwerking die zijn vruchten heeft afgeworpen. Voorbeelden
van promotieactiviteiten zijn: de Studentenraad nieuwsbrief, posters die door de school zijn
verspreid voor het werven van nieuwe leden en het ontwikkelen van de roll-up banner en de
Dropbox. Laatstgenoemde is een brievenbus die naast de receptie hangt op MBO 3&4
Leeuwarden. Hierin kunnen studenten al hun ideeën, vragen en klachten kwijt.
Tijdens evenementen van Nordwin College is de CSR zoveel mogelijk aanwezig. De Dagen
van de Duurzaamheid zijn daar een voorbeeld van. De CSR heeft een steentje bijgedragen
in de voorbereiding en de uitvoering hiervan. Tijdens de introductie in september van de
nieuwe eerstejaars studenten, heeft de CSR een korte presentatie gegeven over de CSR.
Door zoveel mogelijk op dit soort bijeenkomsten en evenementen aanwezig te zijn komt de
CSR meer in contact met studenten en vergroot zo haar naamsbekendheid onder haar
achterban.
Sinds begin 2014 krijgt de CSR ondersteuning van Frans Bos, medewerker van het
Steunpunt Studentenzorg. Frans zet zich bijvoorbeeld in bij het vormen van gevraagd advies
richting het College van Bestuur en denkt mee met actuele onderwerpen binnen de CSR.
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Een waardevolle samenwerking, die de CSR zeer op prijs stelt.
Voor een goede samenwerking is het van belang dat de CSR met andere
medezeggenschapsorganen binnen Nordwin College contact onderhoudt. Op 16 september
2014 is een afvaardiging van de CSR naar de jaarlijkse bijeenkomst geweest waar behalve
de CSR, het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de OR en de OUR aanwezig
waren. Deze bijeenkomst vond plaats op de Water Campus te Leeuwarden. Alle raden
hebben een presentatie gehouden over hun speerpunten. Daarna was er een informeel diner
en de avond werd afgesloten met een rondleiding door het schoolgebouw aangezien veel
van de aanwezigen nimmer in het schoolgebouw van MBO 3&4 Leeuwarden waren geweest.
Tijdens deze avond zijn er interessante ideeën uitgewisseld en nieuwe contacten opgedaan.
Samengevat heeft de CSR zich met name gericht op de PR, de communicatie met de
achterban en het professionaliseren van de CSR. Om hiervoor inspiratie op te doen zijn er
regelmatig leden van de CSR aanwezig geweest bij de activiteiten van de Jongeren
Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), waarvan de CSR lid is. Door ieders inzet is het
mogelijk gemaakt om te groeien, en de CSR zal dat de komende jaren zeker blijven doen.
Vanaf volgend schooljaar is er een geheel nieuwe raad, aangezien de laatste leden van de
oude garde dan zijn afgestudeerd. Het nieuwe dagelijks bestuur zal voor de zomervakantie
worden voorgesteld aan de school en gaat zich met de overige leden inzetten voor weer een
knallend jaar boordevol studentenmedezeggenschap!

Ouderraad
De heer H.J. Schot
De Centrale Ouderraad (OUR) is opgericht in 2011. De leden worden afgevaardigd door de
Schooladvies Raden van het Nordwin College in Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden en
Sneek. De Centrale OUR praat met het College van Bestuur over de visie en het beleid van
de school.
In de OUR zitten vanuit de SAR:
Buitenpost:
 Mevr. L. van der Mei
 Mevr. M. Rinzema
Heerenveen:
 dhr. R. Geutjes / Mevr. P. van der Bij
 Mevr. L. Peters
Leeuwarden:
 Dhr. J.M. Propsma
 Mevr. M. Rauwerda
 Dhr. K. Tulner
vanaf schooljaar 2014/2015
Sneek:
 Dhr. H.J. Schot
voorzitter
 Mevr. H. Stroes
t/m 12-06-’14 secretaris en betrokken bij
Ondersteuningsplanraad Onderwijs en jurylid Nordwin Award
Vacature
De OUR heeft in 2014 vergaderd in februari, april, juni en november. In september vond
een gezamenlijke bijeenkomst plaats met de Raad van Toezicht, de OR, de
Studentenraad, het CvB en het MT.
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In de OUR is gesproken over:
- Passend Onderwijs in de drie regio’s in Friesland
- Pestprotocol
- Leerlingenstatuut
- Visie op onderwijs en ICT, introductie iPad’s als pilot op locatie Sneek
- Rookbeleid
- Inspectierapport bezoek Inspectie Buitenpost
- Beleid Taal en Rekenen
- Ziekteverzuim en pilot vitaliteitsonderzoek in Sneek
Aandachtspunten zijn nog:
 Zorgen voor voldoende nieuwe leden vanuit de SAR ’s naar de OUR
 Aanpassing van het OUR reglement (1 x per 2 jaar)
Toegevoegde waarde van de centrale OUR is, dat ouders betrokken zijn en
medezeggenschap hebben gekregen aan de voorkant van het proces. Immers, het CvB
ontwikkelt en zet aan tot nieuwe plannen en ontwikkelingen. Dit wordt in een vroeg
stadium besproken met de centrale OUR. De mening en inbreng van de centrale OUR
wordt serieus meegenomen.
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2. Ons onderwijs en cursus & contract
2.1

Onderwijs

Het KoersDocument 2017 ‘koersen op duurzaamheid‘ was ook in 2014 leidend voor de
ontwikkeling van het onderwijs. Aan de hand van de missie ‘Wij inspireren en leren mensen
om met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie wereld’ is hard
gewerkt om goed onderwijs voor onze leerlingen en studenten te verzorgen. Op
verschillende thema’s hebben ontwikkelingen in het onderwijs plaatsgevonden. Vooral het
beter gaan benutten van de digitale mogelijkheden van deze tijd in het onderwijs heeft veel
aandacht gekregen. Ook zijn projecten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid en het
verkennen van nieuwe mogelijkheden om de doorstroom en aansluiting VMBO – MBO te
verbeteren.
Op basis van de visie op onderwijs en ICT zijn de eerste stappen gezet op de weg naar
implementatie en integratie van de digitale mogelijkheden van vandaag in het onderwijs.
Nordwin College vindt dat de leerling en de student het recht hebben om in een zo rijk en
gevarieerd mogelijke leeromgeving te leren. Hierbij kunnen de digitale mogelijkheden een
mooie rol vervullen. Daarnaast is het voor het functioneren in de maatschappij en het
toekomstig beroep noodzakelijk om te beschikken over digitale vaardigheden als het vinden
en selecteren van betrouwbare bronnen op Internet, sociaal veilig bewegen op Internet en
het kunnen werken met moderne digitale apparatuur en software. Een pilot met iPad’s is
gestart op de locatie Sneek. De eerste resultaten van deze pilot geven aan dat docenten
weliswaar erg moeten wennen aan deze manier van werken, maar positief zijn over de
toename van de mogelijkheden om het onderwijs te verrijken.
Het motto voor ons VMBO-groen is ‘groen maakt gezond en zorgt voor positieve energie’. In
een leeromgeving die wordt gekenmerkt door veiligheid, betrokkenheid, duurzaamheid en
gezondheid, diversiteit en respect bereiden wij onze leerlingen voor op een waardevol
diploma dat past bij hun niveau en ambities. Door de inhoud van ons onderwijs en de manier
waarop wij dit vorm geven kunnen onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste,
eigenzinnige jongeren die bewust keuzes maken voor een vervolgopleiding en voor hun
eigen plek in onze maatschappij.
Binnen VMBO-groen is het KoersDocument ‘koersen op duurzaamheid’ vertaald naar
verschillende activiteiten. De onderwerpen duurzaamheid en gezondheid krijgen een
duidelijke plaats in de beroepsgerichte vakken en in diverse projecten en activiteiten met
leerlingen op de scholen. De gezonde kantine is het doel op alle vier de locaties. Gewerkt
wordt naar een combinatie van gezond aanbod en aandacht voor voeding en gezondheid in
de lessen. Gezonde voeding is niet vanzelf een thema dat jongeren aanspreekt en we willen
voorkomen dat onze leerlingen in pauzes (goedkope) koek en snacks bij supermarkten gaan
halen.
Onder het motto 'Groen begint bij mij!' neemt Nordwin College deel aan het programma
EcoSchools. Dit internationale programma van de Verenigde Naties loopt in meer dan 50
landen, op tienduizenden scholen. Op alle locaties zijn EcoTeams actief met docenten,
OOP-ers, leerlingen en ouders. De EcoTeams hebben in 2014 laten zien dat er heel veel
energie en passie is onder jongeren voor het onderwerp duurzaamheid. In alle scholen zijn
activiteiten met en door de leerlingen bedacht en uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een groter
bewustzijn en veel betrokkenheid bij een duurzame toekomst. In 2014 is door EcoSchools
geconstateerd dat alle locaties van Nordwin College voldeden aan de voorwaarden voor De
Groene Vlag. Hiermee zijn wij de eerste MBO-school in Nederland. De groene vlag voor
Nordwin College is dan ook in november 2014 met grote trots in ontvangst genomen. Zie ook
www.eco-schools.nl.
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Het toewerken naar de nieuwe eisen voor taal en rekenen in het VMBO-groen heeft opnieuw
veel aandacht gekregen. Naast de lessen voor rekenen en Nederlands kunnen leerlingen
met het digitale adaptieve programma Score zelf oefenen. Door middel van CITO VS wordt
de voortgang gevolgd en vertaald naar eventuele individuele ondersteuning en maatwerk
voor groepen leerlingen. Uit de resultaten van de eigen metingen en de pilot-examens op
niveau 2F blijkt dat de inspanningen hebben geleid tot flinke vooruitgang bij de leerlingen. De
mogelijkheden om de ER-toets in te zetten voor rekenzwakke leerlingen en de 2A variant
voor BL leerlingen maakt dat wij hopen dat onze leerlingen het vereiste niveau kunnen
aantonen in de komende jaren.
Ons MBO staat voor goed, betekenisvol onderwijs. Bij Nordwin College beschouwen we
leren als een individuele activiteit van studenten. Zijn of haar capaciteiten en talenten zijn het
vertrekpunt van dit leren. Om het leren van studenten te stimuleren en te bevorderen bieden
we een veilige leeromgeving, een stimulerend leerklimaat en uitdagend en inspirerend
praktijkgericht onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van en stellen hoge eisen aan
onze studenten en onze docenten. Docenten sluiten met hun onderwijs aan bij verschillende
leervoorkeuren, niveaus en cognitieve en sociaal-emotionele verschillen tussen studenten.
In het onderwijs staan geïntegreerde opdrachten centraal. In deze opdrachten staat een
actuele praktische beroepssituatie centraal. Instructielessen, verwerkingsopdrachten en
stage-opdrachten vormen een samenhangend geheel. Studenten werken gemotiveerd aan
de opdrachten en ervaren een betere aansluiting tussen theorie en praktijk.
Het jaar 2014 stond in het teken van de implementatie van Focus op Vakmanschap en
efficiëntere leerwegen. De opdracht om te komen tot intensivering en verkorting van
opleidingen heeft geleid tot een nieuwe discussie over de inhoud, vormgeving en
positionering van onze verschillende opleidingen. Zo is de niveau 3 nadrukkelijker als
opleiding tot vakman gepositioneerd, naast de niveau 4 opleiding tot manager/ondernemer of
specialist. De mogelijkheden om eerder en sneller door te stromen naar een hoger niveau
zijn in het kader van de nieuwe bekostigingssystematiek bekeken en hebben geleid tot nieuw
doorstroombeleid. Hierbij is het uitgangspunt dat studenten zo snel mogelijk op het bij hun
capaciteiten en ambities passende niveau terecht moeten komen.
Binnen het MBO hebben we veel kleine opleidingen, die door intensieve samenwerking over
leerjaren heen, tussen BOL en BBL en met andere opleidingen jarenlang goed hebben
kunnen draaien. De continuïteit en kwaliteit staan onder druk en komen de komende jaren
verder onder druk door de invoering van Focus op Vakmanschap en doordat verschillende
aanvullende middelen afgeschaft worden. Door samenwerking met andere AOC’s en met het
bedrijfsleven wordt gedacht over modellen om de opleidingen in de regio’s uit te kunnen
blijven voeren.
Het besluit van de overheid tot het afschaffen van de middelen voor Praktijkleren met ingang
van 2015 is een groot punt van zorg. Praktijkleren vervult een heel belangrijke rol in ons
onderwijs, omdat studenten hiermee in een veilige en daarvoor geschikte omgeving, onder
deskundige begeleiding kunnen trainen in complexe vaardigheden. Zien wat er gebeurt als
er een fout gemaakt wordt in de voedingsmiddelenindustrie, als melk met antibiotica in de
melktank terecht komt, het trainen van jonge paarden of voor het eerst oefenen met een
grote trekker met complexe machines kan niet in de beroepspraktijk. Behoud van tenminste
de belangrijkste delen van praktijkleren met veel minder middelen is de uitdaging voor de
komende jaren.
Regioleren is geïntroduceerd in ons MBO. Hierbij werken groepen studenten aan opdrachten
vanuit de regio. Deze opdrachten kunnen afkomstig zijn van individuele of samenwerkende
bedrijven, de overheid of instellingen. De eerste ervaringen zijn dat het werken met
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opdrachtgevers die hun opdracht ‘aan de man moeten brengen’ en met studenten die een
opdracht kiezen en hier volledig voor gaan een sterk positieve invloed heeft op motivatie en
betrokkenheid van studenten. Authentiek leren blijkt ook in deze vorm een enorm krachtige
motor te zijn voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten.
Taal en rekenen hebben een vaste plek in de programma’s van het MBO. In het MBO is
opnieuw deelgenomen aan de centrale examens. De resultaten laten zien dat er meer
inspanning van de studenten en onze docenten nodig is om te zorgen dat de studenten
straks het landelijk examen kunnen halen.
De introductie van de Entree-opleiding in het kader van Focus op Vakmanschap is samen
met de beide andere Friese MBO-instellingen opgepakt en uitgewerkt. Afspraken zijn
gemaakt over toelating en intake, begeleiding en bindend studieadvies. Ook zijn samen
afspraken gemaakt over de toelatingstoets voor ongediplomeerde instromers in de hogere
niveaus.
Nordwin College is, als één van de weinigen in het groene domein, een erkend EVCaanbieder. Hiermee kunnen we de mensen die hun ervaringen in de groene sector omgezet
willen zien in een ervarings-certificaat, van dienst zijn. De expertise die binnen Nordwin
College is ontwikkeld is in 2014 ingezet om de discussie te starten over het erkennen en
waarderen van elders verworven competenties in relatie tot de diplomaeisen in het MBO.
In het kader van de aansluiting en doorstroom VMBO-MBO is besloten niet deel te nemen
aan de experimenten voor de vakmanschapsroute en de technologieroute. De meerwaarde
van deelname is als onvoldoende beoordeeld. Wel zijn deze aansluiting en doorstroom
onderwerp in het project VMBO-GL – MBO Life Sciences en het project VMBO-BL – MBO2
(opvolging VM2). Dit heeft geresulteerd in een project van drie dagen voor GL-leerlingen bij
MBO Life Sciences, dat uitgevoerd is in maart 2015. Het nieuwe beroepsgerichte programma
voor het VMBO biedt ook mogelijkheden voor een betere doorstroom van VMBO-groen naar
MBO. De voorbereidingen voor het nieuwe programma zijn in 2014 gestart.
Passend Onderwijs
Onze vier VMBO-groen locaties participeren actief in drie samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs. Voor alle scholen zijn schoolprofielen opgesteld en is in de regio
overlegd over hoe te komen tot passend onderwijs voor alle leerlingen. Uitgangspunt is
steeds dat de (extra) begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk binnen de eigen school,
in het reguliere onderwijs, gegeven moet worden.
In 2014 hebben de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs naar tevredenheid
gefunctioneerd. Op basis van de ondersteuningsplannen is gezamenlijk gewerkt aan het
realiseren van de doelen. Aandachtspunt blijft voor ons de toekomstige verdeling van de
financiële middelen in de samenwerkingsverbanden. Binnen onze scholen is sprake van
relatief veel zorg-leerlingen (LWOO, LGF) waarvoor extra middelen nodig zijn. We zijn
positief over de gekozen insteek dat het gaat om wat een leerling nodig heeft (om de
opleiding goed te kunnen doen) in plaats van om wat hij of zij heeft (beperking, handicap).
Voor het MBO is in de aanloop naar de wijziging in regelgeving en bekostiging bij Passend
Onderwijs geïnventariseerd waar de sterke en minder sterke punten liggen. Vanuit de
constatering dat de rendementen in alle opleidingen hoog zijn, het aantal voortijdig
schoolverlaters laag is en de tevredenheid van studenten over (extra) begeleiding groot is,
trekken wij de conclusie dat we goed voorbereid zijn op passend onderwijs.
De afspraken over extra begeleiding zijn per student goed vastgelegd en worden regelmatig
geëvalueerd en geactualiseerd. Voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben wordt
een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Deze wordt gekoppeld aan de
onderwijsovereenkomst.
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In het zorgplan MBO zijn de afspraken en werkwijzen voor onze MBO-locaties en de
betrokken medewerkers vastgelegd.
Punten die nog aandacht vragen, zijn:
 Maken van afspraken met nog een aantal toeleverende scholen over een zgn. warme
overdracht
 Systematische monitoren en vastleggen van studieresultaten en doelen en effecten van
begeleiding van studenten met extra begeleiding.

2.2

Examinering

De examinering vindt plaats volgens de procedures in de examenregeling (OER). De actuele
examenstandaarden en instrumenten voor examinering van De groene standaard zijn
ingezet voor de beoordeling van de deelnemers. Toenemend wordt gewerkt met een
examenmix waarin de Proeve van Bekwaamheid centraal staat, aangevuld met zo nodig
werkproces-, vaardigheids- en/of kennisexamens. Door middel van de Proeve van
Bekwaamheid laten de deelnemers zien dat ze in staat zijn om goed te functioneren in de
beroepspraktijk. De Proeve wordt beoordeeld door twee assessoren, een gecertificeerde
schoolassessor en de praktijkopleider. De tevredenheid van deelnemers, docenten en
bedrijven over deze examinering is groot, wel is de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid voor
ons een aandachtspunt.
In 2012 en 2014 is het MBO van Nordwin College onderzocht door de Inspectie van het
Onderwijs in het kader van het onderzoek naar de Staat van de Instelling. In het onderzoek
zijn vier opleidingen uitvoerig onderzocht, twee op de locatie Heerenveen en twee op de
locatie Leeuwarden. De examinering is één van de onderdelen van dit onderzoek. De
conclusie van de Inspectie in 2012 is dat de examinering voor het beroepsgerichte deel van
de opleiding in orde is, net als in de voorgaande jaren. De inzet van het instrumentarium van
De groene standaard en de wijze waarop de examinering plaatsvindt, met schoolassessoren
en bedrijfsassessoren wordt positief beoordeeld. Het werken met audits op de uitvoering van
Proeven van Bekwaamheid draagt voor examencommissies bij aan het borgen van de
kwaliteit van de examinering.
In 2014 is door alle MBO-opleidingen deelgenomen aan de landelijke examens voor taal en
rekenen. De examens zijn volgens protocol uitgevoerd en verlopen. De kwaliteit van de
instelllingsexamens voor Nederlands en de moderne vreemde talen behoeft verbetering. De
eerste stappen hiervoor zijn gezet.
Nordwin College voldoet aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de examinering.

2.3

Onderwijstijd

Voor zowel het VMBO als het MBO wordt een registratie bijgehouden van de geplande
onderwijstijd en de gerealiseerde onderwijstijd. Zowel het VMBO, waar de registratie op
klasniveau wordt bijgehouden als op MBO niveau, waar de registratie per crebonummer
wordt bijgehouden kwamen het schooljaar 2013/2014 ruim uit boven de minimumeis van
aantal uren per schooljaar. Voor zowel vmbo als mbo betekent dit voor voltijdsleerlingen
minimaal 1000 uur begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming.
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2.4

Cursus & Contract

Het jaar 2014 was in onze provincie vooral het jaar van de opstart van een aantal nieuwe
zuivelproductiebedrijven. Samen met grote uitbreidingen heeft dat voor Nordwin College
geleid tot vraag naar cursussen en opleidingen in de foodbranche. De afdeling MBO Life
Sciences is daarmee actief geweest.
Regioleren wordt vanuit Cursus & Contract mee vormgegeven, daartoe is een aanvraag
binnen het Regionaal Investeringsfonds voor het MBO gedaan. Helaas is de aanvraag
afgewezen en zal er een vernieuwde aanvraag in 2015 plaatsvinden. De aanvraag had
betrekking op de Waddencampus op Ameland, bedoeld als kenniswerkplaats voor de
Waddenregio. Ook in ZO Fryslân startte in 2014 een vergelijkbare kenniswerkplaats op in
Oosterwolde. Dit in samenwerking met het Ecomunitypark, een ecologisch industrieterrein.
In het kader van knaagdierbestrijding zijn meer dan 700 cursisten opgeleid voor het
certificaat KBA. Met name melkveehouders en akkerbouwers. Samen met de
verlengingsbijeenkomsten voor de gewasbescherming ( meer dan 1000 deelnemers) een
geweldige uitdaging voor een klein groepje medewerkers. Ook de praktijklessen en het
examen worden vanaf 2014 door onze eigen medewerkers verzorgd.
Het aantal cursisten in de groenvoorziening blijft onverminderd hoog, ook in 2014 weer meer
dan 1500 cursisten, nieuw waren de cursussen Meewerkend voorman, Afkorten Hout,
Plantenkennis en bestrijding Plaagsoorten ( Waterschap).
Binnen de groenvoorziening werd eveneens een schakeltraject verzorgd voor de gemeenten
in Fryslân.
Tenslotte is de afdeling actief binnen diverse projecten, bijvoorbeeld Culturele Hoofdstad
2018, Crop Chain, Stadslandbouw, Swiet Sâlt en Sân (streekproducten), CIV Agro & Food.
Uit de pers:

Leeuwarder Courant
19 maart 2014

Nordwin College hoog in gids
Leeuwarden ROC Friese Poort en het ‘groene’ Nordwin College zijn landelijke
toppers in het middelbaar beroepsonderwijs. Beide scholen staan in de top van
de ranglijst, die de landelijke KeuzeGids MBO woensdag presenteert.
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3. Onze mensen
3.1

Sociaal jaarverslag

Algemeen
Op het gebied van personeelsbeleid maken we flinke ontwikkelingen door. Dat is belangrijk,
want deskundige en betrokken medewerkers zijn essentieel voor het goed functioneren van
onze organisatie. In 2014 is voortvarend verder gewerkt aan structureren van het
personeelsbeleid. Meerdere processen waren al in gang gezet en zijn in 2014 volledig
geïmplementeerd. Daarnaast zijn nieuwe activiteiten ondernomen gericht op verdere
professionalisering en op het welzijn van onze medewerkers. Want ook dat is duurzaamheid:
zorg voor blijvende inzetbaarheid van onze werknemers.
Personeelsbeleid
In 2014 is er een nieuw personeelsbeleidsplan vastgesteld voor de periode 2014-2017. Aan
de hand van dit plan wordt het personeelsbeleid de komende jaren verder uitgewerkt. De
afdeling P&O groeit steeds meer in haar HR-rol en is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen
die spelen.
Enkele belangrijke punten uit dit personeelsbeleidsplan zijn:
 Strategisch personeelsbeleid. Met een strategische visie op personeelsbeleid willen
we adequaat inspelen op ontwikkelingen die ons te wachten staan. De eerder
gehouden professionaliseringsscan (een zelfevaluatie van medewerkers), de in 2014
gehouden vlootschouw, het meerjarig formatieplan en de meerjarenbegroting leveren
ons de informatie die als basis dient voor het strategisch personeelsbeleid


Professionalisering.
o Er is per locatie een scholingsplan vastgesteld.
Voor scholing en professionalisering wordt tijd beschikbaar gesteld binnen de
jaartaak, conform cao afspraken. Daarnaast wordt een 1,5 procent van de
loonsom beschikbaar gesteld voor scholing.
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de lerarenbeurs voor de
bekostiging van scholing en vervanging.
o Digitale didactiek heeft extra aandacht gekregen door de inzet van I-coaches.
o Voor leidinggevenden zijn trainingen georganiseerd in het voeren van
functionerings- en beoordelingsgesprekken.
o De nieuwe gesprekkencyclus is volledig geïmplementeerd.
o Er is een vlootschouw gehouden, waarbij P&O samen met leidinggevenden
de kwaliteiten van het huidige personeelsbestand in kaart heeft gebracht.
o Met alle onbevoegde medewerkers zijn afspraken gemaakt over het behalen
van hun bevoegdheid.
o Er is een nieuw functiegebouw geïmplementeerd (met een uitloop van de
implementatie in 2015 in verband met de afhandeling van enkele bezwaren).
o Er is een introductieprogramma voor nieuwe werknemers opgesteld waarin
veel aandacht wordt gegeven aan de begeleiding van nieuwe collega’s.



Taakbeleid
Op alle locaties zijn afspraken gemaakt over de (procedure van de) verdeling van het
werk. Omdat de nieuwe cao in werking trad nadat de werkverdeling voor schooljaar
2014-2015 plaats had gevonden is voor dit schooljaar een compromis afgesproken
met alle betrokkenen. Voor schooljaar 2015-2016 bepalen de teams volledig zelf de
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nieuwe werkverdeling. Bij mbo 3-4 wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning
om dit proces goed te laten verlopen.

Formatiebeleid
Door een groeiend leerlingenaantal is ook de formatie meegegroeid. De groei betreft met
name de OP- formatie omdat deze voor het grootste deel gebaseerd is op het
leerlingenaantal. Het OOP-bestand is binnen Nordwin College een vaststaande formatie die
slechts wordt uitgebreid of aangepast als dat gewenst is met het oog op bijvoorbeeld een
betere bedrijfsvoering of controle. In 2014 is er voor gekozen om de OOP-functies uit te
breiden met een nieuwe functie, namelijk die van financieel controller. Dit met het oog op
risicobeheersing.
Er is een meerjaren formatieplan opgesteld waarin duidelijkheid wordt gegeven over het
personeelsbestand, de functies binnen ons instituut en de bijbehorende formatie.
Op dit moment is één medewerker in dienst via een payrollbedrijf. Dit betreft inzet in een
tijdelijke contractactiviteit. Medewerkers worden zoveel mogelijk in dienst genomen bij
Nordwin College. Bij kortdurende vervangingen wordt soms gebruik gemaakt van
uitzendkrachten. Op basis van de prognoses gaan we er van uit dat een flexibele schil van
ongeveer 10 % nodig is om fluctuaties in het leerlingenaantal op te vangen. Op dit moment is
onze flexibele schil ongeveer 15 %. De OR heeft ingestemd met het formatieplan.
Tabel 1 : formatie per 1 oktober 2014

Opm.: de teamleiders bij het vmbo geven ook voor een deel les, maar in deze tabel is de inzet volledig
opgenomen in het domein management

Met de invoering van het nieuwe functiebouwwerk per 1 januari 2013 hebben meerdere
medewerkers die al jaren geen docentenfunctie meer vervulden maar formeel deze functie
nog wel hadden, een passende functiebeschrijving gekregen. Dit betreft beleidsmedewerkers
en medewerkers van de afdeling Cursus & Contract, in totaal 4,4 fte. Dit verklaart voor een
groot deel de stijging van de OOP formatie in 2013.

Grafiek 1 Verdeling OP – OOP over 2012, 2013, 2014 (in fte’s)
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Personeelsopbouw en –verloop
In 2014 kregen 68 medewerkers een aanstelling bij Nordwin College.
 53 docenten
 1 facilitair medewerker (gesubsidieerde arbeidsplaats)
 1 locatiedirecteur
 6 medewerkers bedrijfsvoering (waarvan 1 gesubsidieerde arbeidsplaats)
 1 medewerker contractactiviteiten
 1 stafmedewerker
 5 onderwijsondersteuners
In veruit de meeste gevallen gaat het hier om vervangingsaanstellingen i.v.m. ziekte,
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof etc. De duur van deze aanstellingen varieert van
een aantal weken tot maximaal een heel schooljaar.
65 Medewerkers gingen in 2014 uit dienst:
 6 medewerkers gingen met (keuze)pensioen
 2 medewerkers vertrokken op eigen verzoek
 1 medewerker werd om gezondheidsredenen afgekeurd
 2 medewerkers kwamen te overlijden
 bij 54 medewerkers liep de tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege af.
In memoriam
In 2014 werden we geconfronteerd met het overlijden van twee collega’s. Op 30 juli overleed
Mariet Spiertz, directeur VMBO en MBO 1&2 van onze locatie Leeuwarden. Een dag later,
op 31 juli overleed Jan de Boer, docent creatieve vakken en docent Fries op onze locatie in
Sneek.
Detacheringen
Voor het regulier onderwijs werden 2 docenten ingehuurd van het Friesland College (0,55
fte) en 1 docent voor 0,7 fte via Fier. Twee medewerkers van AB Fryslân waren al langere
tijd gedetacheerd bij Nordwin College. Omdat dit structurele werkzaamheden betrof zijn deze
medewerkers inmiddels in dienst gekomen bij Nordwin College. Voor projectleren worden
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regelmatig verschillende medewerkers ingehuurd via AB Fryslân. Ook voor
contractactiviteiten wordt regelmatig specifieke kennis ingehuurd.
Daarnaast worden ook medewerkers van Nordwin College gedetacheerd.
 4 medewerkers van de afdeling Veehouderij van MBO 3-4 zijn voor in totaal 0,85 fte
gedetacheerd naar Clusius College.
 4 medewerkers (2,65 fte) zijn gedetacheerd naar het samenwerkingsverband
 1 medewerker is voor 0,175 fte gedetacheerd naar het CvTE
 1 medewerker is voor 0,43 fte gedetacheerd naar het AOB

Verzuimbeleid
Naar aanleiding van een sterk oplopend verzuimpercentage in 2013 is in 2014 extra ingezet
op het terugdringen van verzuim. Samen met Loyalis is er een training georganiseerd voor
alle leidinggevenden. Zij zijn getraind in het voeren van verzuimgesprekken en ook het
verzuimprotocol is verder aangescherpt.
De kengetallen voor verzuim met een toelichting zijn opgenomen in de resultatenbox.
Sociaal medisch overleg
Twee keer per jaar vindt er op elke locatie een sociaal medisch overleg plaats. Aan dit
overleg nemen de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werkster, de locatiedirecteur, de
teamleiders en vertegenwoordiger van P&O deel. Het verzuim van alle medewerkers wordt
tijdens dit overleg besproken. Vaste punten van aandacht zijn frequent verzuim en
langdurend verzuim en ook of het verzuim gerelateerd is aan het werk.
Herplaatsing
Naast het teruglopende verzuimpercentage is een ander succes de herplaatsing van twee
medewerksters die langdurig arbeidsongeschikt zijn geweest. Zij zijn herplaatst bij Nordwin
College in een andere functie.
Wachtgelders
Als eigen risicodrager voor de WW hebben we maar een beperkt aantal wachtgelders. In
2014 varieerde dit tussen de 8 tijdens (augustus) en 3 (december) uitkeringsgerechtigden.
Eind 2014 bedroeg de maandlast ongeveer € 2000. Het betreft allemaal relatief kortlopende
uitkeringen.
Beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag
Bij langdurende uitkeringen wordt bekeken of de betreffende personeelsleden in- of extern
kunnen re-integreren. Bij externe re-integratie wordt gebruik gemaakt van
reïntegratiebedrijven.
Arbobeleid
Voor de arbodienstverlening (inclusief verzuimbegeleiding) hebben we een contract met de
Arbo Unie. In 2015 zal er een nieuwe aanbesteding van deze dienstverlening plaatsvinden.
Sinds 1 januari 2015 zijn we eigen risicodrager voor de ziektewet. De begeleiding van deze
ex-medewerkers die op het moment dat zij uit dienst gingen arbeidsongeschikt waren, is
uitbesteed aan AON.
Eén van de P&O- medewerkers heeft binnen Nordwin College de rol van centrale Arbo
coördinator. Hij overlegt regelmatig met de preventiemedewerkers die op alle locaties
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werkzaam zijn voor Arbo technische zaken. Daarnaast is er een facilitair coördinator die
belast is met onderhoudscontracten en controles van installaties.
Er is samen met de ArboUnie een plan gemaakt om de Arbo coördinator en de aanwezige
preventiemedewerkers zodanig te scholen zodat zij in de toekomst zelf de risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) kunnen uitvoeren. Vanwege een subsidieaanvraag die
afgewacht moest worden, lukte het niet meer om deze training in 2014 te organiseren.
We zijn gestopt met het aanbieden van een EHBO- opleiding voor medewerkers. Dit
gebeurde alleen nog op de locatie Leeuwarden. Er is een overgangsregeling afgesproken
voor de EHBO-ers die graag willen blijven beschikken over een geldig EHBO-diploma.
Jaarlijks worden er bijscholingen georganiseerd BHV-ers en preventiemedewerkers. Waar
dat gewenst is, wordt deze opleiding aangevuld met specifieke trainingen.
In 2014 zijn er verschillende Arbo technische maatregelen genomen:
 Er is bij verschillende locaties dakbeveiliging aangebracht;
 Elektrische installaties zijn geïnspecteerd en waar nodig aangepast;
 Schriftelijke veiligheidsvoorschriften van machines zijn op orde gebracht;
 Er zijn AED’s aangeschaft voor de verschillende locaties;
 Er zijn portofoons aangeschaft t.b.v. de BHV;
 De akoestiek/geluidsniveaus praktijk- en gymlokalen zijn geïnventariseerd;
 Klimatologische klachten zijn geïnvesteerd;
 De Arbo coördinator heeft een scholing “werkplekonderzoek” gevolgd.

3.2

Tevredenheid medewerkers

In 2013 heeft een tevredenheidsmeting onder het personeel plaatsgevonden door
onderzoeksbureau Effectory. Op basis van de resultaten van de meting werd Nordwin
College genomineerd voor beste werkgever 2013.
Per locatie is er verslag gelegd van de resultaten waar de locaties mee aan de slag zijn
gegaan. In het algemeen zijn medewerkers van Nordwin College erg tevreden over het
werken op deze school en zijn zij erg betrokken bij de school en de leerlingen.
Er is waardering voor de mogelijkheid mee te kunnen praten en de medewerkers staan
achter de doelstellingen van de school en hebben vertrouwen in de leidinggevende. De top
down communicatie kan soms beter. De collegialiteit is groot. Mensen zijn bereid elkaar te
helpen en geven aan dat zij elkaar feed back kunnen geven op gedrag. De medewerkers
hebben het gevoel dat hun werk gewaardeerd wordt. Over de beloning zijn mensen minder
tevreden.
Dit geldt ook voor de doorgroeimogelijkheden en de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
De medewerkers ervaren niet altijd voldoende tijd om hun werk naar behoren te kunnen
doen en vinden niet altijd een rustige plek om te werken. De medewerkers voelen zich erg
veilig op school. De schoonmaak van het gebouw kan wel verbeterd worden.
Per locatie zijn er verschillen in waardering op aspecten. Daarom wordt vooral op locatie
gesproken over de resultaten en de verbetermogelijkheden. Nordwin brede zaken worden
besproken binnen het MT.
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4.

Onze omgeving

4.1

Onderwijsinspectie

Nordwin College is in januari 2014 bezocht in het kader van twee heronderzoeken in het
MBO. De aanleiding hiervoor was een onvoldoende beoordeling op het thema
kwaliteitsborging bij het onderzoek naar de Staat van de Instelling in 2012 en de constatering
in 2012 dat wij niet geheel voldeden aan de eisen ten aanzien van het melden en registreren
van verzuim. Het heronderzoek van januari 2014 leidde tot een voldoende voor
kwaliteitsborging en de constatering dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van melding
en registratie van verzuim zonder geldige reden en voortijdig schoolverlaten. Hiermee
kwamen alle indicatoren voor het MBO op voldoende en kregen wij het basisarrangement.
In 2014 was de kaderberoepsgerichte leerweg van ons VMBO-groen in Buitenpost onderdeel
van het jaarlijks steekproefonderzoek voor het jaarverslag 2013/14. Naar aanleiding van dit
onderzoek is het basisarrangement gehandhaafd. De opbrengsten en de kwaliteit van het
onderwijsproces waren voldoende. Onvoldoende scoorden het systeem voor kwaliteitsborging en het afstemmen van het didactisch handelen van docenten op verschillen tussen
leerlingen. Het nieuwe management van de locatie toonde aan dat de eerste stappen gezet
waren voor de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit, waardoor er geen reden was
om het toezicht te intensiveren.
De opbrengsten van ons VMBO en MBO zijn te vinden op de website van de Inspectie van
het onderwijs www.onderwijsinspectie.nl. De verantwoording aan belanghebbenden is door
middel van deelname aan Vensters voor Verantwoording, www.scholenopdekaart.nl,
gerealiseerd.

4.2

Samenwerking

Nordwin College werkt nauw samen met de andere AOC’s en het groene HBO. In 2014
hebben wij geparticipeerd in verschillende projecten en samenwerkingsverbanden van de
AOC Raad. Nordwin College is lid van Stichting De Groene Standaard, waarin de 11
deelnemende AOC’s samen de examenstandaarden en exameninstrumenten ontwikkelen
voor alle groene MBO-opleidingen. De examens van Groen Proeven zijn in 2014 ingezet in
het VMBO. Nordwin College heeft deelgenomen aan verschillende masterclasses om het
werken met de Groene Proeven in het VMBO te optimaliseren en om gericht te werken aan
het verbeteren van de resultaten van de beroepsgerichte vakken.
In het Noorden werken wij samen met AOC Terra en Van Hall Larenstein in de Agro Agenda
voor Noord Nederland. In deze Agenda participeren het bedrijfsleven, de overheid en
belangenorganisaties. De onderwijsinstellingen fungeren als kennisinstelling en
kennismakelaar. In 2014 zijn in dit kader verschillende projecten met studenten uitgevoerd.
In 2014 is opnieuw een Meerjaren Investeringsplan (MIP) ingediend, waarmee subsidie van
EZ is verkregen voor regioleren, de Agro Agenda van het Noorden en de kenniswerkplaats
Noord Oost Friesland. In november was Nordwin College gastheer voor de landelijke
uitwisseling van ervaringen met regioleren gehouden in de kenniswerkplaats in Burgum.
Het CIV Melkveehouderij en het CIV Food zijn toegewezen aan Nordwin College. Binnen het
overkoepelende CIV AgroFood wordt samengewerkt met alle AOC-instellingen in het land.
De diverse deelnemende partijen zijn enthousiast over de samenwerking in deze vorm van
onderwijs en bedrijfsleven, maar het daadwerkelijk realiseren van concrete projecten gaat
nog moeizaam.
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AOC Terra, Groene Welle, AOC Oost en Nordwin College werken samen in 4Groen. In
4Groen-verband wordt ervaring en kennis uitgewisseld en wordt samengewerkt op het
gebied van kwaliteitszorg. In 2014 is voor bijna alle opleidingen door docententeams gewerkt
aan een gezamenlijk plan voor het onderwijs. Opvallend is de enorme bereidheid in deze
docentgroepen om gezamenlijk te werken aan duurzaam, actueel en innovatief onderwijs
richting de toekomst. Ook voor kleinere waardevolle opleidingen is er zo toekomstperspectief.
In het kader van Focus op Vakmanschap en meer specifiek de invoering van de Entreeopleidingen hebben de drie Friese MBO-instellingen Friesland College, Friese Poort en
Nordwin College samengewerkt om één systematiek van toelating en bindend studie-advies
te ontwikkelen. Hiermee gaan de instellingen gezamenlijk naar het Voortgezet Onderwijs en
naar de gemeenten. De insteek is dat de doelgroep voor de Entree-opleiding een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van:
 Het VO: Voorkomen van ongediplomeerde uitstroom;
 Het MBO: Studenten onderwijs bieden en vooral begeleiden, zodat zij door kunnen
stromen naar niveau 2 of naar werk;
 Gemeenten: Jongeren actief voorbereiden op scholing en begeleiden naar werk.
De overtuiging is dat als alle partijen met elkaar samenwerken, met als doel dat de jongere
duurzaam aan het werk gaat, het rendement van de gezamenlijke inspanningen groter is.
Ook vanuit de verschillende locaties wordt op een aantal terreinen samengewerkt met
andere onderwijsinstellingen. In het MBO is dat vooral met het ROC Friesland College (FC).
Samen met het Friesland Collega voeren wij Life Sciences uit met uit het groene domein de
voeding, water en milieu en uit het domein Techniek de laboratorium opleidingen. Vanuit Life
Sciences wordt aangesloten bij de topsectoren Agro&Food en Water en wordt ingezet op
Centra voor Innovatief Vakmanschap.
Binnen het Voortgezet Onderwijs (VO) in Friesland participeren wij in drie verschillende
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De samenwerking is constructief, gericht op
het bieden van goed onderwijs in de regio vanuit de visie dat scholen ondersteund moeten
worden om de extra ondersteuning die voor een deel van de leerlingen nodig is, te kunnen
realiseren.
Techniek is landelijk en provinciaal een belangrijk aandachtspunt. Hoe kunnen we meer
jongeren interesseren voor beroepen in of met technologie of techniek. Aangezien de
beroepen in de groene sector heel vaak grote technische componenten hebben, is het
Nordwin College hier actief bij betrokken. We maken deel uit van het Techniekpact Noord,
Groen Verbonden, On Stage (locatie Sneek) en Technisch Beroepsonderwijs Friesland. We
willen jongeren op ons VMBO en in het MBO laten kennismaken met bijvoorbeeld
watertechnologie, voedingstechnologie, de techniek op het veehouderij- en het
loonwerkbedrijf, de kassenbouw, technische aspecten van design, etc.. Door te laten zien
wat er kan en hoe inspirerend dit kan zijn, op school en zeker ook in bedrijven, worden
jongeren gestimuleerd om op z’n minst na te denken over een opleiding of beroep in de
wereld van de groene techniek. In 2014 is voorbereid dat in Buitenpost de eerste Lego-studio
wordt gerealiseerd.

4.3

Horizontale dialoog (stakeholders)

De stakeholders kunnen over onderwerpen meepraten of meebeslissen. Ook worden zij
betrokken bij de uitvoering. Met de dialoog wordt draagvlak gecreëerd bij de stakeholders.
Nordwin College zorgt dat de stakeholders gehoord worden en leert en verbetert op basis
van wat de stakeholders vinden of willen. Als Nordwin College weet waarover het met de
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stakeholder wil praten, dan stelt het vervolgens vast hoe het overleg vorm gaat geven en
hoe de opvolging gegarandeerd wordt. Jaarlijks kiezen de locaties onderwerpen uit hun
locatieplan, waarover ze in overleg gaan met de stakeholders. Ze leggen dit vast in het
locatieplan. Door deze koppelingen waarborgt het Nordwin College dat het praat over de
dingen die belangrijk zijn voor ons en relevant zijn voor de stakeholder. Bovendien wordt de
stakeholder duidelijk gemaakt wat van hen verwacht wordt en wat hun betrokkenheid is bij
het betreffende aspect.
Enquêtes zijn gemakkelijk structureel en systematisch te doen, waarbij in korte tijd een grote
groep bevraagd kan worden. Het is echter maar één van de mogelijke vormen van
resultaatmeting. Nordwin doet ook, waar nodig, aanvullend onderzoek in de vorm van
gesprekken, interviews, paneldiscussies, specifieke enquêtes etc. met de stakeholders.
Op basis van het protocol is een planning gemaakt die regelmatig in de MT vergadering op
de agenda staat. De werkgroep ‘doelgroepenonderzoek’, bestaande uit een lid van het
College van Bestuur, de kwaliteitscoördinator en de medewerker kwaliteitszorg van het
stafbureau, is in 2014 twee keer samen geweest. De notulen komen aan de orde in het
Managementteam overleg. In 2015 wordt het overleg weer wat structureler opgepakt.
Om de ouders van het VMBO-groen en onze stage bedrijven goed te kunnen bevragen is
een korte enquête, de vragenkaart, ontwikkeld. Op een ouderavond wordt aan de ouders
gevraagd de enquête in te vullen.
Stagebedrijven krijgen bij elke stagiaire samen met andere documentatie de vragenkaart. De
Aequor enquête zou een vervolg krijgen in 2014. Door de veranderende organisatie bij de
kenniscentra, het samengaan in de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
http://www.s-bb.nl en de initiatieven vanuit de MBO Raad om tot een landelijk model te
komen is dit niet doorgegaan. Nordwin pakt voorlopig weer haar eigen systeem op en wacht
de landelijke ontwikkelingen af om daar bij aan te sluiten.
Leerlingen vullen voor het functioneren van de docenten in de klas een vragenlijst in.
Nordwin College is deelnemer aan Vensters voor Verantwoording. Op
www.scholenopdekaart.nl verantwoordt Nordwin College zich met name aan (toekomstige)
ouders en leerlingen over de prestaties van de scholen. Binnen Vensters voor
Verantwoording worden tevredenheid metingen uitgevoerd onder de ouders en de leerlingen
van het derde leerjaar. In 2014 is deze enquête voor het eerst uitgezet in de AOC spiegel.
De respons bij de leerlingen is hoog en bij de ouders relatief laag.
Rapportages van de tevredenheidmetingen worden tot op locatieniveau uitgesplitst. De
verbeterplannen naar aanleiding van de tevredenheidmetingen nemen locaties op in hun
locatieactieplannen. Een audit in 2013 toont aan dat dit op sommige locaties veel explicieter
kan. Ook na 2014 kan Nordwin zich hier nog in ontwikkelen. Het toezicht en de
ondersteuning vanuit de centrale kwaliteitsfunctie zal worden versterkt.
In 2013 is een Studentenraad opgericht. Zij hebben opleiding gevolgd via het LAKS en zijn
op professionele wijze aan de slag gegaan met hun werk. Een verslag van de Studentenraad
is opgenomen in dit jaarverslag.
Overzicht 2014:
 Oud-leerlingen Heerenveen (december)
 Taal- en rekenen (januari)
 Tevredenheidmeting ouders en leerlingen 3e jaar VMBO [Vensters] (april)
 JOB: Tevredenheidmeting studenten MBO (april)

40









4.4

LAKS Tevredenheidmeting leerlingen VMBO (april)
School Ex (juni)
Stagebedrijven VMBO-groen, MBO (jaarrond, rapportage november)
Instroom enquête MBO (november)
Oud-leerlingen Sneek (november)
15-vragenlijst (kijkwijzer voor leerlingen) (7) (jaarrond)
Ouders VMBO Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek (jaarrond)

Tevredenheid leerlingen & studenten

Nordwin College doet voor het MBO mee aan de JOB monitor. In 2014 was er een meting. In
2014 waardeerde de studenten de opleiding met een 6.9. In 2012 was de tevredenheid van
de deelnemers in het MBO over de opleiding gelijk aan 2010, namelijk een 6,8. De
tevredenheid over de school kwam iets lager uit, namelijk een 6,6 ten opzichte van een 6.4 in
2012 en een 6.8 in 2010.
Er zijn Nordwin breed geen grote uitschieters waar studenten minder tevreden over zijn. Per
opleiding zijn er soms wel thema’s waar studenten minder tevreden over zijn. Nordwin breed
blijft aandacht nodig voor het communiceren over roosterwijzigingen. Ook de
informatieverstrekking over vervolgstudies en de begeleiding bij een keuze voor een
vervolgstudie kan beter. Mogelijkheden om rustig te kunnen studeren en de omgang met
klachten worden als verbeterpunt genoemd. De studenten blijven in het algemeen beperkt
bereid mee te denken over het beleid van de school. De meeste studenten zijn tevreden over
het leren in de beroepspraktijk en over de veiligheid op school. Studenten verwachten meer
hulp bij het vinden van een stageplek.
In 2016 vindt een nieuwe meting plaats. Het Nordwin College vindt een hoge respons
belangrijk. Studenten worden op de locatie gestimuleerd om de enquête in te vullen. Soms
worden de studenten klassikaal in de gelegenheid gesteld de enquête in te vullen.
In 2014 heeft Nordwin meegedaan aan de LAKS enquête. Deze meet de tevredenheid van
leerlingen in het voortgezet onderwijs. De leerlingen uit alle leerjaren van het VMBO-groen
hebben de enquête ingevuld. De leerlingen zijn het minst tevreden over de schoonheid van
de toiletten. Over roosterwijzigingen kan beter gecommuniceerd worden. De leerlingen
geven aan de ene kant aan weinig inspraak te hebben en aan de andere kant dat ze daar
ook geen behoefte aan hebben. De leerlingen zijn positief over de docenten en over hun
stages.
Nordwin College heeft zich voor het VO aangesloten bij “Vensters voor Verantwoording”.
Hiervoor worden jaarlijks tevredenheidmetingen uitgevoerd onder leerlingen en ouders uit
het derde leerjaar. Vanaf 2013 bevraagd Nordwin College ouders met vragen vanuit
Vensters voor Verantwoording via een enquête in de AOC-Spiegel. Voor de derdejaars
leerlingen worden de resultaten van de LAKS enquête overgenomen in Vensters voor
Verantwoording. Het aan de orde stellen van de verbeterpunten in de locatieplannen is
wisselend. Soms is er concreet aandacht voor een verbeterpunt. Soms komt het in algemene
zin aan de orde. Door het opstellen van een kwaliteitsagenda kunnen de onderwerpen
nadrukkelijker meegenomen worden in de managementgesprekken.
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4.5

Tevredenheid stagebieders

Stagebieders zijn over het algemeen tevreden over Nordwin College. Ze willen graag
betrokken worden om stage en school nog meer één geheel te maken. De bereikbaarheid en
de houding en deskundigheid van de stagedocent wordt vooral gewaardeerd.
In 2013 is gekeken hoe deze metingen nog effectiever kunnen worden ingezet. Onder
andere door aan te sluiten bij het initiatief van Aequor om de tevredenheid te meten onder
stagebedrijven, studenten en opleidingen. Nordwin College heeft met de MBO 1&2
opleidingen meegedaan aan de pilots. De pilots zijn goed verlopen. De weerstand tegen het
grote aantal vragen bleek behoorlijk mee te vallen. Weinig geënquêteerden zijn halverwege
de enquête gestopt met invullen. Wat erg aanspreekt is dat er direct gegevens beschikbaar
zijn hoe een student, een praktijkopleider en een stagedocent kijken naar dezelfde stage.
Het onderzoek wordt uitgebreid met opleidingen van MBO niveau 3 en 4. Zoals reeds eerder
in dit verslag heeft het in 2014 stil gestaan, maar ziet het er naar uit dat SBB de methode van
Aequor gaat overnemen.
Uit audits blijkt dat stagebedrijven graag meer betrokken zijn bij de opleiding om de
verbinding tussen praktijkbedrijf en school te vergroten. Wat op school aan de orde komt
zien de studenten en leerlingen in het praktijkbedrijf en omgekeerd. Dit wordt positief
gewaardeerd.
De stagebieders zijn soms onvoldoende op de hoogte van het niveau van de leerling of
student die stage komt lopen. Sommige stagebieders geven aan dat docenten het
stagebedrijf niet bezoeken. Sommige stagebieders geven aan onvoldoende op de hoogte te
zijn van de opdrachten van de leerling of student.
De stage is een belangrijk aandachtspunt voor Nordwin het komende jaar. Het gaat hierbij
om de samenwerking met SBB, het samenwerken met erkende bedrijven en de interne
organisaties.

4.6

Klachten

Nordwin College onderkent 3 soorten klachten: de klachten die samenhangen met
machtsmisbruik, de klachten die samenhangen met de examinering en de overige klachten.
Het uitgangspunt van het College van Bestuur is om de klachten, waar mogelijk, onderling
met een goed gesprek op te lossen. De ervaring leert ons dat dit veel sneller gaat en meestal
een duurzaam resultaat oplevert .
Voor zowel de leerlingen als de medewerkers zijn vertrouwenspersonen benoemd die op
verzoek bemiddelend optreden. Komen de partijen er niet uit, dan wordt de klacht behandeld
door het College van Bestuur. Daarnaast is Nordwin College aangesloten bij een externe
landelijke klachtencommissie.
Bij de klachten naar aanleiding van de examens zoeken primair de lokale examencommissie
en de examenkandidaat naar een oplossing. Komen zij er niet uit, dan kan de kandidaat
alsnog een klacht indienen bij de externe commissie van beroep.
Op de locaties zijn twee klachten behandeld. Een klacht kwam van een locatie, waarbij de
leerlingen overlast bezorgden bij een buurman. Naar aanleiding van de klacht zijn
maatregelen genomen. Dit is naar tevredenheid van de klager met de klager besproken. De
andere klacht ging over de vertrouwensrelatie tussen een medewerker en een leerling. Deze
klacht is in overleg met de ouders naar tevredenheid opgelost. Bij het CvB is één klacht
binnen gekomen over de opleiding Sport Recreatie & Toerisme. Deze klacht is samen met
andere vergelijkbare klachten opgelost door de locatie. Er is gezamenlijk met de studenten
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een actieplan opgesteld voor het verbeteren van de opleiding. De studenten zijn tevreden
over de aanpak van het plan.
Er zijn geen klachten behandeld door een lokale examencommissie.
Het College van bestuur heeft niet hoeven bemiddelen in klachten op de locaties. Alle
klachten zijn door de locaties zelf opgelost.
Het project met de ombudslijn is doorgestart. In 2014 zijn er voor Nordwin College geen
klachten gemeld. Bij de landelijke klachtencommissie of de commissie van beroep zijn geen
klachten of bezwaren ingediend.
Nordwin College heeft nog niet duidelijk geformuleerd wat een klacht is en wanneer een
opmerking, aanmerking of aanbeveling het stempel klacht krijgt. Ook is de registratie niet
eenduidig. Hier zullen in 2015 afspraken over worden gemaakt en een systeem zal worden
geïmplementeerd. Dit zal leiden tot meer klachten, omdat een opmerking eerder als klacht
zal worden geoormerkt.
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5.

Onze financiën

5.1

Exploitatie en balans 2014

Exploitatierekening (x 1.000 euro)
Baten
Realisatie 2014

Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen
College, cursus, les en ex. gelden
Opdrachten derden
Overige baten

Begroting
2014

Realisatie
2013

26.243
347
107
1.367
2.343
30.407

24.920
153
107
1.035
1.754
27.969

26.031
815
124
1.307
2.266
30.543

Realisatie 2014

Realisatie
2013
22.407
1.441
1.757
5.801
31.406

Lasten

Personeel
Afschrijvingen
Huisvesting
Overig

23.305
1.361
1.770
5.704
32.140

Begroting
2014
21.526
1.395
1.818
5.077
29.816

Saldo baten en lasten

- 1.733

-1.847
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23

58

- 1.688

-1.824

-805

Saldo financiële baten en lasten
Saldo exploitatie (negatief)

-863

Verklaringen verschil in begroting en resultaat 2014:
- hogere rijksbijdrage in verband met loonsverhoging in 2014;
- meer subsidies voor projecten in 2014;
- meer loonkosten in verband met inzet voor projecten;
- meer personeel dan begroot i.v.m. andere samenstelling leerlingen per 1-8-2014;
- algemene loonsverhoging per 1-8-2014;
- hogere kosten vervanging wegens ziekte;
- hogere kosten boeken voor vmbo leerlingen;
- hogere kosten externe deskundigheid voor huisvestingszaken, onderwijslogistiek en
Controlling
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Balans (x 1.000 euro)
Activa
Vaste activa
Vlottende activa

2014

2013

14.684
3.491

15.455
4.651
18.175

20.106

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

12.318
344
5.513

14.006
700
5.400
18.175

20.106

Financiële kengetallen
Enkele financiële kengetallen per 31 december 2014 met vergelijkende cijfers 31 december
2013 zijn:
31-12-2014
31-12-2013
Current ratio (vlottende activa/kortlopende
0,63
0,86
schulden)
Solvabiliteit (eigen vermogen/totale passiva)
0,68
0,70
Weerstandsvermogen (verhouding tussen eigen
0,41
0,46
vermogen en de totale baten van het afgelopen jaar)
Voor meer financiële kengetallen zie ook hoofdstuk 6.5 van de resultatenbox.

5.2

Bekostiging

De bijdrage voor het onderwijs wordt ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken
en wordt bijna geheel vastgesteld op basis van vaste normbedragen per leerling. Voor het
VMBO wordt de bijdrage volledig vastgesteld op basis van het aantal aanwezige leerlingen
per 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar. Voor het MBO wordt de bijdrage voor 80%
vastgesteld op basis van het aantal leerlingen die op school zijn (=input) en voor 20% op
basis van het aantal diploma’s (=output). Hierbij wordt uitgegaan van de aantallen van twee
jaar terug (=t-2).
Naast deze normatieve bijdrage werden in 2014 extra subsidies ontvangen voor
praktijkleren, extra leerlingenzorg, bestrijding voortijdig schoolverlaten, maatschappelijke
stages, schoolmaatschappelijk werk, professionalisering leerkrachten en prestatiebox voor
vmbo en mbo.

5.3

Treasurybeleid

Om risico’s die samenhangen met de sturing, beheersing, uitvoering en
registratie van vermogenswaarden te beheersen is een goed Treasurybeleid
onontbeerlijk. Het primaire doel van Treasury bij Nordwin College is het
beheersen van financiële risico’s en secundair het reduceren van financieringskosten.
Voor de uitvoering van dit beleid is een Treasurystatuut vastgesteld.
Het geformuleerde beleid is gebaseerd op de volgende onderdelen.

Liquiditeit op korte en lange termijn
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Lage financieringskosten
Liquideerbare en risicomijdende beleggingen

Kosteneffectief betalingsverkeer

Inzet rente-instrumenten
Belangrijkste basis voor de uitvoering van dit beleid is een meerjarig liquiditeitsbegroting. In
deze meerjarenbegroting zijn de volgende aspecten opgenomen:


• saldo ontvangsten en uitgaven van de exploitatie;
• aflossingen en afschrijvingen;
• saldo investeringen;
• mutaties in reserves en voorzieningen.
In 2014 is de liquiditeit afgenomen met bijna 1,4 miljoen euro. De belangrijkste reden
hiervoor is een exploitatietekort van ongeveer 2 miljoen euro. Daarnaast was een positief
verschil op investeringen en afschrijvingen van 680.000.
De overtollige saldi zijn per ultimo 2014 belegd op een bedrijfsdepositorekening bij de
Rabobank. In 2014 zijn participaties in BNG Fido Kapitaalmarktselectfonds verzilverd en is
het saldo overgeboekt naar de bedrijfsdepositorekening.
In verband met een zekerheidsstelling voor een gehuurd gebouw wordt een saldo
aangehouden op een bedrijfsplusrekening bij de Rabobank.

5.4

Impulsgelden

Impulsgelden, onderdeel Implementatie vernieuwing op het vlak van kennisverspreiding.
Tot en met 2012 werden deze middelen door het ministerie van EZ beschikbaar gesteld De
verantwoording van het budget van 2012 vindt plaats in 2014. De middelen zijn als volgt
aangewend:
 Voortzetting van de Groene Standaard
 Túnmanswente, BPV plaatsen voor moeilijk te plaatsen cursisten, maatschappelijke
stage, betrokkenheid bij de streekagenda ( verwerver van projecten)
 Voorbereidingen in het kader van werken met Dairy Campus
 Stadslandbouw, ondersteuning vanuit het onderwijs
Meerjarig Investeringsprogramma, facilitering door EZ school als kenniscentrum. Middelen
uit het jaar 2013 worden verantwoord in 2014. De middelen zijn als volgt aangewend:
 Regioleren/beroepsauthentiek leren, aanstellen regiomakelaar, onderwijsmakelaar;
ondersteuning projecten uit de Agro-agenda voor Noord Nederland
 Samenwerking in 4Groen verband, faciliteren diverse overleggroepen
 Internationalisering, nieuw beleidsplan, aanstellen medewerker Internationalisering.

5.5

Projecten en cursussen

De totale opbrengsten uit commerciële contractactiviteiten bedroegen in 2014 1,3 miljoen
euro. Dit is nagenoeg gelijk aan het totaal van 2013. De cursussen waren onder meer
gericht op voeding, groenvoorziening, licenties gewasbescherming en bedrijfshulpverlening.
Ook in 2014 zijn er weer een groot aantal projecten uitgevoerd waarvan een aantal zijn
afgrond in 2014 en waarvan een aantal doorlopen na 2014. In 2014 zijn twee KIGO projecten
afgerond. De subsidie voor deze projecten wordt ontvangen van het Ministerie van
Economische Zaken en zijn gericht op ontwikkeling van kennis en innovatie ten behoeve
van het groene onderwijs. De in 2014 afgeronde KIGO projecten waren ‘ Eten bij de boer ‘ en
‘ Natuurlijk ondernemen’. Andere projecten die in 2014 zijn afgerond zijn ‘ Kennismaking met
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omgevingseducatie ‘, ‘ Training toeristisch ondernemen NW Fryslân’, ‘Peat Valley’, ‘Week
van Smaak’, Clean Tech Employees en Students’ en ‘Waddencampus Ameland’. Deze
projecten werden voor het grootste deel gefinancierd uit subsidie van de Provincie Fryslân.
Andere projecten waarvoor in 2014 subsidies werden ontvangen zijn projecten gericht op
internationalisering zoals ‘Erei Vet’ (mobiliteit docenten en studenten), ‘ESPA’ (
vaardigheden en competenties agrarische kennis), ‘Leonardo’ (uitwisseling studenten en
docenten) en ‘Ent Teach’(uitwisseling lesmateriaal).
Projecten die nog doorlopen na 2014 zijn onder meer ‘ Brûsplak Bûtenfjild’ en ‘Swiet, Sâlt en
Sân ‘ en een aantal internationale projecten.
De totale subsidie voor projecten bedroeg in 2014 562.000 euro ( in 2013 921.000 euro ).

5.6

Continuïteitsparagraaf

Personeelsbeleid.
In hoofdstuk 3 zijn verschillende zaken m.b.t. het personeelsbeleid beschreven. De in gang
gezette processen zullen de komende jaren verder worden uitgewerkt. Strategisch
personeelsbeleid wordt steeds belangrijker. We hebben zicht op ontwikkelingen die ons te
wachten staan. Met ons personeels- en formatiebeleid willen we daar op inspelen.
Capabele en betrokken medewerkers zijn van cruciaal belang voor onze instelling. We
zullen de komende jaren blijven inzetten op verdere professionalisering. Dit geldt niet alleen
voor docenten, maar voor alle personeelsgeledingen en afdelingen.
M.b.t. het ziekteverzuim hebben we een streefnorm gesteld van 5,0 %. In 2014 blijven we
voor het eerst sinds jaren net onder deze norm. De inzet voor de komende jaren is er op
gericht om minimaal op dit niveau te blijven. Algemeen wordt gesteld dat 3% van het verzuim
niet beïnvloedbaar is. Voor ons is hier dus nog winst te halen.
Een behoorlijk deel van onze medewerkers behoort tot de leeftijdsgroep 55 +. Dit betekent
dat deze groep de komende jaren geleidelijk aan het instituut gaat verlaten i.v.m. natuurlijk
verloop. Aan de ene kant helpt dit om de personele gevolgen van de vanaf 2017 verwachte
krimp op te vangen. Aan de andere kant willen we er voor zorgen dat de kennis die bij deze
groep medewerkers zit niet verloren gaat. Door strategisch werven en inzetten van
medewerkers willen we dit voorkomen door o.a. te zorgen voor kennisoverdracht.
De komende jaren willen we het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid verder uitwerken. Elke
leeftijdsgroep heeft haar eigen wensen maar ook problemen. We constateren langer durend
ziekteverzuim bij de oudere leeftijdsgroep. In de leeftijdsgroep 30-40 jaar wordt de meeste
werkdruk ervaren. Elke leeftijdsgroep heeft haar eigen problemen en wensen. Daar willen
we op inspelen. Onderdeel hiervan is o.a. ook het vitaliteitsbeleid wat vorm gegeven gaat
worden: zorgen voor duurzame inzetbaarheid.
Met name door de Wet Werk en Zekerheid wordt het steeds lastiger om met eigen personeel
vervangingen in te vullen. Tot nu is steeds het beleid dat medewerkers zoveel mogelijk in
dienst komen bij Nordwin College. In een beperkt aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van
uitzendkrachten. Er wordt geen gebruik gemaakt van payroll en in het regulier onderwijs ook
niet van ZZP-ers. Dit bemoeilijkt het in stand houden van een noodzakelijke flexibele schil.
We zullen hier oplossingen voor moeten zoeken.
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Samenstelling personeel 2014
CvB:
Directeuren :
Stafhoofden :
Teamleiders:
Beleidsmedewerkers:
Docenten:
Onderwijsondersteuners:
Overig:

2
6
4
20
6
273
21
91

De ontwikkeling van de personeelskosten en in fte’s in relatie tot groei en krimp.
Vanaf 2017 zal de demografische krimp van het totaal aantal leerlingen dat de overstap zal
maken van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs zich beginnen te manifesteren.
Voor de verschillende locaties van Nordwin College zal dit naar verwachting verschillend
uitwerken. Zo zal de krimp het grootst zijn in de regio Noord Oost Friesland, de regio van de
locatie Buitenpost. Hierop wordt in de personeelsplanning geanticipeerd.
Naast Buitenpost zullen de locaties Sneek en Heerenveen te maken krijgen met een daling
van het aantal aanmeldingen al liggen deze plaatsen minder in een echt krimpgebied. De
VMBO locatie Leeuwarden trekt verhoudingsgewijs steeds meer leerlingen uit de stad zelf en
het feit dat de stad Leeuwarden de komende jaren naar verwachting nog zal groeien wat
inwonertal betreft, zal het aantal leerlingen wellicht iets zakken maar niet veel.
Voor het MBO zal de demografische krimp zich een aantal jaren later laten voelen maar men
heeft hier wel te maken met de gevolgen van de wet Focus op Vakmanschap. Door deze wet
zijn de meeste opleidingen met een jaar ingekort. Omdat vanaf het schooljaar 2014/2015 de
eerste lichting leerlingen met deze verkorting te maken heeft, zal de daling van het totaal
aantal leerlingen op basis van deze wet met ingang van het schooljaar 2016/2017 zichtbaar
zijn. Hoe de verhouding in het MBO tussen BOL en BBL zich zal verhouden, is nog moeilijk
te zeggen. De verwachting is dat het aantal BBL leerlingen voor zowel de groensector als de
sectoren water en voeding de komende jaren nog iets zal stijgen en zich daarna zal
stabiliseren.
Strategische huisvestingsplanning.
Het beleid voor de komende jaren zal er op zijn gericht om de gebouwen goed op orde te
krijgen en te houden en daar waar sprake is van een tijdelijke groei van het aantal leerlingen
dit op te vangen met flexibele huisvesting door tijdelijk te gaan huren.
Tot voor kort is het beleid er altijd op gericht geweest, gebouwen in eigendom te verwerven
en vanuit eigen middelen te financieren, waarbij ( conservatieve) korte afschrijftermijnen
werden gehanteerd.
Ten gevolge van een stevige groei van leerlingenaantallen -waardoor een uitbreiding in en
van locaties benodigd was en is- en wijzigingen in de bekostiging, is een heroriëntatie op dat
beleid gepast. Niet alleen hebben we te maken met een stevige groei, tegelijkertijd is de
realiteit dat over een aantal jaren de krimp zich inzet. In meerjaren prognoses is daarmee
rekening gehouden. Wanneer en in welke omvang die krimp zich daadwerkelijk gaat
voordoen, blijft een beetje koffiedik kijken maar de waarschijnlijke tijdelijkheid van de groei
maakt ons uiterst voorzichtig als het gaat om het uitbreiden van de huisvesting. Het is om die
reden dat de groei in de komende jaren- voor zover zij leidt tot knelpunten op locaties- alleen
wordt opgevangen door de huur van ruimte waarin onderwijs kan worden verzorgd.
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Wel constateren wij dat investeringen in de bestaande, in ons eigendom zijnde gebouwen
absoluut noodzakelijk zijn. Niet alleen om de groei- die duurzaam wordt geacht- op te
vangen, zodat (in Sneek) een huurlocatie kan worden afgestoten maar ook om in een
upgrading dan wel groot onderhoud te voorzien. We moeten goed voor onze eigendommen
blijven zorgen zodat ze aantrekkelijk blijven om in te leren en in te werken en om later niet
met nog hogere kosten geconfronteerd te worden wegens achterstallig onderhoud. Het
behoudende beleid ten aanzien van de te hanteren afschrijvingstermijnen wordt daarbij
gecontinueerd. Wel zullen de investeringen dienen te worden gefinancierd.
Voor het schooljaar 2015/2016 zijn de aanmeldingen voor de locaties VMBO/LWOO/MBO 12 Heerenveen en VMBO/LWOO/MBO 1-2 Leeuwarden dermate hoog dat er extra ruimte
moet worden bij gehuurd. Voor beide locaties is er op dit moment een gebouw in beeld om
de groei eerst voor een aantal jaren op te vangen. Verder zijn er op dit moment plannen
voorbereid om aanpassingen, verbouwingen en renovatie te realiseren op de locaties Sneek,
MBO Leeuwarden 3&4 en VMBO-groen en MBO 1&2 Leeuwarden. Voor Sneek bestaat het
plan om een tweetal lagen op een deel van de bestaande school te bouwen door middel van
een soort tafelconstructie en om in de bestaande school nog enkele noodzakelijke
aanpassingen te doen. De school is in 1984 gebouwd. Als de uitbreiding gereed is, kan de
huur van een gebouw elders in de stad worden beëindigd. Voor MBO Leeuwarden 3&4 staat
een nieuwe ingang gepland inclusief een upgrading van de ruimten rondom de bestaande
ingang. In de nieuwe ingang zal ook ruimte worden gecreëerd voor een kantinevoorziening.
Aan het VMBO-groen en MBO 1&2 gebouw zullen de nodige aanpassingen, c.q. groot
onderhoud worden uitgevoerd zodat het gebouw nog een aantal jaren mee kan. De
aanpassing geldt ook voor de twee gymnastieklokalen met nevenruimten. De krapte aan
ruimte voor gymnastiek zal voor een deel ook opgelost kunnen worden door ruimte te huren
van de gemeente. Hierover zijn reeds constructieve gesprekken geweest met de gemeente.
Op basis van de gegevens van de financiële benchmark liggen de gemiddelde kosten voor
huisvesting voor onze instelling ongeveer op het gemiddelde van de gehele sector (alle
AOC’s). Waar mogelijk zullen energiebesparende maatregelen worden getroffen, zoals
dubbele beglazing, om het energieverbruik omlaag te brengen. Tevens wordt er op dit
moment al gebruik gemaakt van isolerende maatregelen zoals sedum- dakbedekking, LED
verlichting en zonnepanelen.
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Meerjarenbegroting.
De meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:
bedragen maal 1000 euro

begroting

prognose

prognose

prognose

2015

2016

2017

2018

27.457

27.358

27.598

27.391

30

50

50

50

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en
subsidies

3.3

Baten werk in opdracht van derden

1.100

1.150

1.150

1.150

3.4

Overige baten

1.640

1.720

1.680

1.660

Totaal baten

30.227

30.278

30.478

30.251

4.1

Personeelslasten

22.823

22.501

21.976

21.257

4.2

Afschrijvingskosten

1.454

1.727

1.764

1.802

4.3

Huisvestingskosten

1.971

2.050

2.130

2.180

4.4

Overige lasten

5.405

5.032

5.032

5.032

Totaal lasten

31.653

31.310

30.902

30.271

Saldo baten en lasten

-1.426

-1.032

-424

-20

3

-127

-263

-240

-1.423

-1.159

-687

-260

Financiële baten en lasten

Totaal resultaat

De meerjarenbegroting is opgesteld in een periode van flinke externe, maar ook interne
turbulentie. Nog altijd is er geen duidelijkheid omtrent de gelijkschakeling van de financiering
van het groene onderwijs aan het overig MBO- onderwijs. Wel is er met ingang van 2015
sprake van een nieuwe berekening van de rijksbijdrage voor het MBO. Verschillen tussen de
‘oude’ en de ‘nieuwe’ bekostiging worden in 5 jaar gelijkmatig afgebouwd tot nul. De nieuwe
bekostiging voor het MBO is een onderdeel van de regeling Focus op Vakmanschap. Voor
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het VMBO zal LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) met ingang van 2015/2016 worden
ondergebracht in passend onderwijs. De verantwoordelijkheid voor onderwijsondersteuning,
inclusief de daarbij behorende budgetten, wordt de invoering van de wet passend onderwijs
gedecentraliseerd naar de regionale samenwerkingsverbanden. De financiële effecten van
deze maatregelen zijn op dit moment nog niet goed in te schatten. Nordwin College maakt
deel uit van drie verschillende samenwerkingsverbanden.
Intern hebben we te maken met een sterke toename van het aantal deelnemers, ingrijpende
projecten op het gebied van ICT, de verbetering van administratieve en financiële systemen,
de implementatie van een elektronische leeromgeving, de vernieuwing van het personeelsbeleid en de realisatie van de voorgenomen bezuinigingen als gevolg verdwijnen van
additionele subsidies. Het grillige beeld van de rijksbijdragen is te verklaren door wegvallen
van extra subsidies zoals die voor het praktijkleren per 2016 van 8 ton en anderzijds door
systematiek van bekostiging op basis van t-1 voor het VMBO en t-2 voor het MBO. De
begrote negatieve resultaten zijn met name een gevolg van de t-1 en t-2 systematiek,
waardoor er sprake is van voorfinanciering. Het beleid is erop gericht dat met ingang van
2018 het resultaat weer positief uitkomt. Het begrote resultaat 2018 van 260.000 euro is op
basis van een zeer voorzichtig scenario begroot. De kosten in verband met de voorgenomen
investeringen in huisvesting zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.
Liquiditeit.
Voor de financiering van de geplande investeringen in gebouwen in 2015 en 2016 voor totaal
ongeveer € 7 miljoen euro zal vreemd vermogen worden aangetrokken. Omdat de
liquiditeitspositie voor de lopende uitgaven dicht bij nul of zelfs daaronder uitkomt, wordt een
rekening courant- faciliteit geregeld. Vanaf 2017 verbetert de liquiditeitspositie omdat dan de
rijksbijdrage meer in de pas loopt met het aantal deelnemers. Vanaf 2018 zal zich dit
versterken omdat dan de rijksbijdrage door de t-1 en t-2 systematiek wordt vastgesteld op
basis van meer deelnemers dan dat er aanwezig zijn in 2018. Dit effect zal zich ook nog in
de jaren daarna voordoen.
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tabel
1.

Nordwin College
Prognose ontwikkeling leerlingenaantallen.

Aantallen

Buitenpost

Heerenveen

leerlingen
2014 vmbo
Realiteit
lwoo
(13/14)

mbo 1&2

vmbo
mbo1&2

mbo 3&4

MBO LS

Leeuwarden

Leeuwarden

Leeuwarden

totaal

201

220

346

344

1.111

163

101

146

165

575

60

56

111

57

284

mbo 3&4
bbl

Sneek

1

815

119

934

97

241

1

340

912

360

567

3.244

totaal

425

377

603

2015 vmbo

216

228

411

351

1.206

169

108

138

164

579

68

68

123

64

Realiteit lwoo
(14/15)

mbo 1&2
mbo 3&4
bbl
totaal

453

404

672

2016 vmbo

230

220

130

100

75

79

120

lwoo
(15/16)

mbo 1&2

74

205

279

952

377

3.437

425

360

1.235

142

170

542
274

860

180

bbl

100

200

960

380

435

399

687

2017 vmbo

235

230

130

100

62

75

134

mbo 1&2

300

440

350

1.255

146

165

541

totaal

427

405

720

2018 vmbo

220

230

135

100

60

75

mbo 1&2

1.100

3.451

bbl

lwoo

60

590

mbo 3&4

(17/18)

1.050

579

totaal

(16/17)

172

mbo 3&4

lwoo

323

878

60
800

200

100

200

900

400

331
1.000
300

575

3.427

450

350

1.250

150

165

550

134

60

329

mbo 3&4

700

200

900

bbl

100

200

300

800

400

totaal

415

405

734
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575

3.329

De laatste jaren hebben we te maken gehad met een sterke groei van het aantal
deelnemers, zowel in het VMBO als in het MBO. Vanaf het schooljaar 2017-2018 voorzien
we een demografische krimp in het hele voortgezet onderwijs in de verschillende Friese
regio’s. Als gevolg van Focus op Vakmanschap neemt in 2017 het aantal MBO-studenten
flink af door verkorting van de studieduur van niveau 4 opleidingen naar 3 jaar. De voorziene
effecten van deze dalingen zijn verwerkt in bovenvermelde prognose.

Risicomanagement.
De toegevoegde waarde van risicomanagement kan gevonden worden in een bewustzijn op
de risico’s die een realisatie van de doelstelling in de weg kunnen staan. Daarmee houden
we grip op de koers. Het geeft een bewustzijn op het voorkomen van verrassingen en
dientengevolge een vroege waarschuwing voor risico’s die tijdig bijsturen mogelijk maakt. De
missie van Nordwin College is vertaald naar Kritische Succesfactoren waarop het College
van Bestuur stuurt en waarop zij aanspreekbaar is. De vertaling van de strategische doelen
en de onderkenning van risico’s is vervolgens op tactisch en operationeel niveau uitgewerkt.
Er zijn beheersmaatregelen geformuleerd, die de basis vormen voor de periodieke
monitoring en rapportage. Al naar gelang de noodzaak, is het instrumentarium voorhanden
om tijdig bij te sturen.
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In onderstaand schema zijn de verschillende risico’s benoemd waarbij de letters K en I
staan voor kans en impact en de letters L,M en H voor laag, middel en hoog.

Risico

Gevolg

K

I

Beheersmaatregel

Versterking onderwijskundige
kwaliteit lukt niet

Kwaliteit komt in gevaar
Financiële impact

M

H

Onderwijslogistiek/Herontwerp
Onderwijsstructuur
Positionering Contractonderwijs lukt
niet

Financiële impact

M

H

Project loopt.
Rapporteren en monitoren per
maand
Project loopt. Rapporteren en
monitoren per maand

Financiële impact

M

L

Professionaliseren MIS mislukt

Sturen, beheersen,
verantwoorden en
toezichthouden onmogelijk

L

H

Status

PDCA Rapporteren en
monitoren per kwartaal
Rapporteren voortgang 1x
per kwartaal
Voorzien in managementinformatie
t.b.v. organisatie 1x per maand

Ontbreken prestatie indicatoren

Geen sturing
Realisatie van koers
in gevaar

L

H

Prestatie indicatoren moeten
nog op alle onderdelen benoemd
worden.

Ontbreken managementcontracten

Borging realisatie doelstellingen is niet in voorzien

M

M

Evaluatie op aanwezigheid

Inbedden pdca-cyclus mislukt

Sturing ontbreekt
Financiële impact

M

H

1x per maand op agenda CvB, MT
1x per kwartaal rapportage RvT

Inrichten flexibele schil,
flexibilisering en mobilisering
personeel

Financiële impact

H

H

PZ regisseur van vlootschouw,
monitort en rapporteert voortgang
1x per maand

Taakbeleid niet geherformuleerd

Onderwijskwaliteit niet
niet geborgd

M

M

1x per kwartaal update

Strategische allianties met bedrijfsleven mislukken

Profilering duurzame
L
educatieve partner in geding

M

Bewust tijd inruimen om hieraan
invulling te geven.

Marketing en communicatie
budget is beperkt

Profilering duurzame
M
educatieve partner in geding
Instroom leerlingenaantallen
niet gerealiseerd/financiële
impact. Kansen niet verzilverd.

M

Zeer bewust omgaan met
beschikbare budget. Monitoring en
rapportage 1 x per maand

Instroom leerlingen niet gerealiseerd

Financiële impact

L

H

Investeringen lopen uit de pas
Begroting wordt niet gehaald
ICT projecten worden niet conform
planning afgerond. ICT werkt niet

Financiële impact

M

H

H
H

H
H

Inrichten flexibele schil. Streefnorm
formuleren. Monitoring en
rapportage 1x per maand
Volledig werk aannemen/geen
meerwerk. Resultaatafspraken
Monitoring en rapportage 1x per
maand

M

L

Financiële impact
Onderwijskundige kwaliteit
loopt gevaar
Nieuwe systemen (N@Tschool) worden Concurrentievoordeel komt
onvoldoende omarmd
in geding

Werken aan cultuur. 1x per
maand op MT agenda. Monitoring
en rapportage1 x per maand

Belastingen
Er is een wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht dat thans voorligt in de
Eerste Kamer. Met dit wetsvoorstel beoogt het kabinet een meer gelijk speelveld te creëren
tussen private bedrijven en overheidsonderdelen die met hun activiteiten de markt betreden.
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De wet treedt in werking op 1 januari 2016 en heeft mogelijk consequenties voor de
activiteiten die vallen onder de afdeling Cursus & Contract.

5.7

Huisvesting

In 2014 werden ook weer onderhoudszaken en investeringen gedaan om de huisvesting op
een goed niveau te houden. Grote zaken die in 2014 zijn uitgevoerd zijn:
 upgrading van de C-vleugel van MBO 3&4 te Leeuwarden;
 upgrading van de docentenkamers te Buitenpost en Sneek;
 aanpassing elektrische installatie VMBO-groen te Leeuwarden;
 aanpassen van de ontruimingsinstallatie te Buitenpost;
 bestrating en plantenbakken locatie Sneek;
 aanpassen plein, inclusief bankjes e.d. pand Tadingastraat te Leeuwarden;
 buitenschilderwerk op alle locaties.

5.8

Investeringsbeleid

Vanwege de strategische keuzes waarin voor de komende jaren ingezet wordt op beheerste
groei zal de komende periode in het teken staan van het upgraden van de gebouwen en de
ICT- omgeving.
De groei van de afgelopen jaren voor de locatie in Sneek, in combinatie met de inschatting
dat deze groei vooreerst aanhoudt en dat het totaal aantal leerlingen stabiliseert tot circa 600
leerlingen, maakt dat investeringen in de locatie niet meer kunnen uitblijven. Het is het
voornemen om de locatie in Sneek uit te breiden en het gebouw te upgraden. Na realisatie
van de uitbreiding kan de huur van ruimte elders in de stad worden beëindigd.
Tegelijkertijd wordt de noodzaak om de locatie MBO 3&4 te Leeuwarden te upgraden
eveneens gevoeld. Onder andere de omgeving rondom de entree is niet representatief.
Tevens zijn ruimten praktisch onhandig gesitueerd zodat aanpassingen gedaan moeten
worden om aan functionaliteit en aantrekkelijkheid te winnen. Ook elders in het gebouw zijn
aanpassingen noodzakelijk. Inmiddels is er overleg met Van Hall Larenstein om de totale
huisvestingssituatie als geheel te herzien omdat de oorspronkelijke afspraken tussen de
instellingen gedateerd zijn. Tenslotte zal ook het gebouw van VMBO-groen en MBO 1&2 in
Leeuwarden kritisch tegen het licht gehouden worden omdat ook hier op enkele punten een
upgrading nodig is, waaronder de gymnastiekaccommodatie. Ook is er voor dit pand nog
veel te doen aan energiezuinige maatregelen. In verband met de voorgenomen
investeringen zal in verband met liquiditeitspositie een lening nodig zijn. In 2015 zullen
hiervoor gesprekken met banken plaatsvinden.

5.9

Notitie helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en
volwasseneducatie

Naar aanleiding van een onderzoek van de overheid naar rechtmatige inzet van publieke
middelen door de onderwijsinstellingen heeft de MBO Raad in overleg met de MBO
instellingen in 2004 een notitie ontworpen waarin helderheid wordt gegeven over zaken
betreffende de inzet van overheidsmiddelen. In de regeling zelf wordt per onderdeel
aangegeven ‘Wat we van elkaar mogen verwachten’. Per onderdeel wordt hierbij
aangegeven welke aandachtspunten daarbij van belang zijn. Nordwin College is
verantwoordelijk voor een doelmatige en rechtmatige besteding van de rijksbijdrage. Nordwin
College sluit daarmee uit dat financieel gedrag dat uitsluitend gericht is op het maximaliseren
van de rijksbijdrage onaanvaardbaar is en blijft. In onderstaand overzicht is aangegeven op
welke wijze Nordwin College aan de invulling van de punten heeft voldaan.
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De punten waarover helderheid wordt gegeven zijn de volgende:
Thema 1 Uitbesteding
In diverse opleidingsprogramma’s zijn praktijklessen opgenomen. Dit onderwijsaspect wordt
in het belang van de leerlingen/studenten van Nordwin College aangeboden ter verdere
ontwikkeling van de benodigde competenties. In 2014 is een groot gedeelte van het
praktijkonderwijs uitbesteed aan PTC+ en IPC Groene Ruimte. Voor deze diensten heeft
geen openbare aanbesteding plaatsgevonden, omdat dit valt binnen de gestelde
onderwijskaders. Verder heeft er geen uitbesteding van onderwijs plaatsgevonden,
waaronder wordt bedoeld de uitbesteding van publieke taken.
Thema 2 Investeren van publieke middelen in private activiteiten
In 2014 zijn geen publieke middelen (rijksbijdrage) ingezet in een privaatrechtelijk
rechtspersoon. Daarnaast zijn geen publieke middelen geïnvesteerd in private activiteiten
van Nordwin College. Nordwin College verzorgt vanuit de afdeling Cursus & Contract deels
commerciële activiteiten. Dit betreffen onderwijskundige activiteiten, namelijk het verzorgen
van cursussen en trainingen, welke niet als regulier onderwijs zijn aan te merken. Deze
activiteiten worden tegen commerciële c.q. kostendekkende tarieven aangeboden. Derhalve
worden geen publieke middelen ingezet om deze activiteiten te verzorgen.
Thema 3 Het verlenen van vrijstellingen
Het uitgangspunt voor voltijdsbekostiging is dat een leerling/student een onderwijsprogramma volgt van minimaal 1600 klokuren, waarvan 850 in instellingstijd verzorgd. Indien
het onderwijsprogramma minder dan 850 klokuren omvat, maar meer dan 300 klokuren,
wordt de betreffende leerlingen/studenten meegenomen in de deeltijdsbekostiging. Dus
vrijstellingen hebben pas invloed op de bekostiging indien niet wordt voldaan aan de
minimale onderwijstijd.
Leerlingen/studenten die een diploma behalen bij Nordwin College leiden tot
outputbekostiging. Er zijn diverse leerlingen/studenten die geen onderwijs meer volgen in de
betreffende periode van het behalen van de opleiding. Met deze leerlingen/studenten is een
zogenaamde examenovereenkomst afgesloten. Dit betreffen leerlingen/studenten die
voorgaande jaren een beroepsopleiding hebben gevolgd van Nordwin College. Het is
nadrukkelijk niet het beleid van Nordwin College om deelnemers van andere
onderwijsinstellingen als examendeelnemer in te schrijven.
Thema 4 Les- en cursusgeld niet betaald door deelnemer zelf
De BBL deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor betaling van het wettelijk cursusgeld. Het
door de deelnemer zelf betalen van cursusgeld wordt gezien als een signaal dat de
deelnemer de intentie heeft om onderwijs te volgen. Als onderwijsinstelling is het daarom
noodzakelijk ervoor te zorgen dat het niet mogelijk is dat anderen het cursusgeld voldoen,
zonder dat vastligt dat de deelnemer daarmee instemt. Bij Nordwin College zijn er in 2014
geen cursusgelden ten laste van de rijksbijdrage gebracht.
In enkele BBL-trajecten voldoet de werkgever het verschuldigde wettelijk cursusgeld voor de
betreffende leerling/student. Voor al deze leerlingen/studenten heeft Nordwin College een
derdenmachtiging ontvangen, waarin de leerling/student de werkgever machtigt om het
wettelijk cursusgeld af te dragen.

56

Thema 5 In- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding
tegelijk
De deelnemers die hebben geleid tot deeltijds- dan wel voltijdsbekostiging betreffen
deelnemers die zijn ingeschreven bij Nordwin College en het onderwijs volgen waarvoor zij
zijn ingeschreven op de peildatum van 1 oktober. Hoewel Nordwin College de nodige
inspanningen levert om het voortijdig beëindigen van opleidingen te beperken (het stoppen
van de opleiding, zonder het behalen van een diploma), kunnen wij dit niet voorkomen. Bij
Nordwin College hebben een viertal MBO leerlingen in de periode 1 oktober 2014 tot en met
31 oktober 2014 de opleiding verlaten. Van deze vier leerlingen waren er drie gediplomeerd
en één leerling is overgestapt naar een ROC. Met de Friese ROC’s is er een afspraak dat
tussentijdse overstappers niet worden verrekend.
Thema 6 De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
Hiermee wordt bedoeld dat een leerling/student een andere CREBO geregistreerde opleiding
volgt dan waarvoor hij is ingeschreven. In 2013/2014 zijn een aantal MBO leerlingen/studenten gewisseld van opleiding.
Binnen onze BOL opleidingen hebben 25 deelnemers gekozen voor een andere BOL
opleiding. Binnen onze BBL opleidingen hebben 8 deelnemers gekozen voor een andere
BBL opleiding. Beide mutaties hebben geen impact voor de bekostiging.
Er zijn 3 BOL deelnemers overgestapt op een BBL opleiding. De betreffende deelnemers zijn
bekostigt als voltijdsdeelnemers, aangezien zij een voltijd BOL opleiding volgden. De
mutaties zijn geïnitieerd vanuit de deelnemer en zijn niet bedoeld om financieel gewin op te
leveren voor Nordwin College. Er zijn geen BBL deelnemers overgestapt naar een BOL
opleiding.
Bij Nordwin College worden geen diploma’s afgegeven voor een lager niveau dan waarvoor
de deelnemer is ingeschreven. Het is mogelijk dat een leerlingen/studenten meerdere
diploma’s (verticale diplomastapeling) behaald in één kalenderjaar. Het hoogst behaalde
diploma wordt meegenomen in de bekostiging. In het kalenderjaar 2014 is geen sprake van
een deelnemer die meerdere diploma’s heeft behaald. In het kalenderjaar 2014 zijn 23
diploma’s verstrekt en bekostigd aan deelnemers die in kalenderjaar 2013 eveneens een
diploma hebben behaald en bekostigd zijn.
Dit zijn deelnemers die na het afsluiten van een opleiding bij Nordwin College nog voor een
andere (vervolg) opleiding hebben gekozen bij Nordwin College.
Nordwin College heeft geen strategisch beleid om opvolgende diploma’s (horizontale in tijd
gespreide stapeling) te verspreiden over meerder kalenderjaren om zo financieel gewin te
realiseren.
Thema 7 Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
Hierbij is sprake van trajecten waarbij aan bedrijven een bijdrage wordt gevraagd voor
maatwerk voor scholingstrajecten voor eigen personeel. Dergelijke maatwerktrajecten
worden niet door Nordwin College aangebonden. Door Nordwin College worden wel
scholingstrajecten uitgevoerd voor bedrijven op basis van een BBL traject waarbij het
duidelijk is dat sprake is van een regulier bekostigde opleiding die voldoet aan de hiervoor
wettelijk gestelde eisen.
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Daarnaast worden er commerciële trajecten aangeboden, waarvoor geen
overheidsbekostiging wordt genoten en waarvoor minimaal de werkelijke kosten in rekening
worden gebracht. Dus in dit kader kan worden vermeld dat er geen maatwerktrajecten
worden uitgevoerd. Er is sprake van een bekostigde opleiding (reguliere BBL opleiding) of er
is sprake van contractactiviteiten.
Thema 8 Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland.
Alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland wordt verzorgd komt voor bekostiging in
aanmerking. Buitenlandse deelnemers mogen worden ingeschreven- en worden meegeteld
voor de bekostiging- als zij kortgezegd hier ‘rechtmatig verblijven’. Hiervan is geen sprake
geweest bij Nordwin College.
Inventaris
Vanaf 2014 worden alle aanschaffingen van inventaris vastgelegd in een systeem dat
gekoppeld is aan de financiële administratie. Op deze wijze is er van elke aanschaffing een
goed inzicht in tijdstip van aanschaf, prijs, afschrijvingstermijn enz. De coördinatie voor
aanschaf van inventaris ligt bij de facilitair coördinator. De budgettering voor de korte en
langere termijn ligt ook bij deze functionaris. Uitgangspunt is dat de inventaris goed op orde
moet zijn en dat versleten of verouderde inventaris tijdig wordt vervangen.
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6.

De resultatenbox

6.1

Verklaring bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van het Nordwin College stelt alles in het werk om te voldoen aan alle
wettelijke vereisten. Zowel voor de procedures als voor de resultaten wordt intern getoetst of
voldaan wordt aan deze vereisten. In het verslagjaar is door de inspectie geconstateerd dat
wij voor het VMBO en voor het MBO in Heerenveen voldoen aan de wettelijke vereisten en
aan de normen voor de kwaliteit van het onderwijs.

6.2 Rendementen
6.2.1 Diplomaresultaat (Bron: DUO)

Totaal
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

2010-2011
77,2%
79
70
85
77

2011-2012
77,6%
79,7
74,4
79,0
78,7

2012-2013 (norm)
81,6%
73,9 (45,1%)
79,4 (45,2%)
90,1 (67,3%)
77,5 (67,3%)

Het diplomaresultaat van Nordwin College ligt op alle niveaus boven de normen van de
onderwijsinspectie. Vooral de resultaten op niveau 1 en niveau 2 zijn het vermelden waard.
Het diplomaresultaat over de gehele instelling is in 2012/2013 met 4% gestegen ten opzichte
van 2011/2012.

6.2.2 Jaarresultaat (Bron: DUO)

Totaal
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

2010-2011
75,7%
77
73
82
72

2011-2012
77,4%
82,2
79,4
75,5
75,0

2012-2013 (norm)
80,8%
85,7% (60,7%)
83,6% (56,5%)
82,5% (65,3%
76,2% (64,2%)

Ook voor het jaarresultaat behaalt Nordwin College goede resultaten. Het jaarresultaat is
tussen 2011/2012 en 2012/2013 weliswaar iets afgenomen, maar nog steeds over de hele
linie ruim boven de norm.
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6.2.3 Percentage nieuwe Voortijdig SchoolVerlaters (VSV’ers)
Bron DUO:

Totaal
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3/4

2011-2012
4,7%

2012-2013 (norm)
3,3%
14,3%(32,3%)
4,7% (13,5%
2,6% (4,3%)

2013-2014 (norm)
5,5%
42,9% (27,5%)
7,5% (11,5%)
3,2% (3,5%)

Het percentage nieuwe VSV’ers in 2013/2014 is met ruim 2% toegenomen ten opzichte van
2012/2013. Voor de stijging van dit percentage zijn een aantal oorzaken aan te wijzen:






Sterke toename VSV op niveau 1. Het aantal studenten dat een opleiding op niveau 1
volgt is flink toegenomen. Een groot deel van deze studenten heeft niet de
capaciteiten om door te stromen naar niveau 2. De kans op werk in de provincie
Fryslân is voor laagopgeleide schoolverlaters gering. Hierdoor wordt het grootste deel
van de gediplomeerden op niveau 1 aangemerkt als voortijdig schoolverlater.
Toename VSV op niveau 2, 3 en 4. Door strakker beleid op overgang, opgaan voor
het examen en diplomering doen meer studenten (iets) langer over de opleiding. Een
behoorlijk deel van deze studenten is in 2014 onterecht ingeschreven als
examendeelnemer in plaats van onderwijsdeelnemer. Hierdoor tellen zij mee als
voortijdig schoolverlater. Inmiddels is de procedure voor het inschrijven als
examendeelnemer aangescherpt en zijn alle betrokkenen geïnstrueerd.
Het totaal aantal studenten aan onze instellingen is de afgelopen twee jaar behoorlijk
toegenomen. Doordat in het eerste jaar altijd relatief wat meer studenten tot de
conclusie komen dat zij niet de juiste keuze gemaakt hebben, is het aantal uitvallers
iets toegenomen.

In het verslagjaar is actief geparticipeerd in projecten samen met gemeenten en reintegratiebedrijven.
Na 2012 heeft het ministerie van OCW opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor het
bestrijden van VSV’ers en voor plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren. Het project
voortijdig schoolverlaters richt zich op het voorkomen dat leerlingen de school verlaten
zonder een diploma op minimaal MBO niveau 2. De programma’s VSV richten zich met
name op de volgende aandachtspunten:
 overdracht dossier VMBO – MBO;
 methodiekontwikkeling binnen Reboundvoorziening;
 versterking verzuimregistratie;
 versterking ZorgAdviesTeams (ZAT).
De plusvoorziening is bedoeld om uitval van ‘overbelaste’ jongeren in het onderwijs te
voorkomen. Met overbelaste jongeren worden jongeren bedoeld die door een
opeenstapeling van problemen een groot risico lopen op ‘maatschappelijke’ uitval.
Formeel zijn de gelden beschikbaar gesteld aan RMC-regiopunten (samenwerking tussen
gemeenten in een regio om jongeren te ondersteunen om blijvend en zinvol deel te nemen
aan het maatschappelijk verkeer). Voor Friesland is Nordwin College penvoerder van deze
projecten.
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6.3 Tevredenheid leerlingen & studenten
Waardering (0-10):
Opleiding
Instelling

2010
6.8
6.8

2012
6.8
6.4

2014
6.9
6.6

Bron: JOB Monitor 2014

Bron: www.mboscanner.nl

Zie ook paragraaf 4.4.
Nordwin College laat een kleine verbetering zien ten opzichte van 2012. Landelijk gezien
presteert Nordwin College gemiddeld. Er zijn geen thema’s waarop Nordwin College duidelijk
minder presteert. Nordwin College ontwikkelt zich licht positief op alle thema’s ten opzichte
van 2012. Over de stages zijn de studenten bovengemiddeld tevreden. Nordwin College
heeft daar geen ontwikkeling in doorgemaakt. Nordwin College heeft de ambitie alle thema’s
boven de 7.0 te scoren. Dit wil Nordwin College vooral realiseren door een goede dialoog
met de studenten(raad).
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6.4 Personeel
Tabel 1 : formatie per 1 oktober 2014

Opm.: de teamleiders bij het vmbo geven ook voor een deel les, maar in deze tabel is de inzet volledig
opgenomen in het domein management
Grafiek 1 Verdeling OP – OOP over 2012, 2013, 2014 in fte. en aantal medewerkers

Op

224,3
(273)

217,4
(265)

226,1
(279)

2012

94
(140)

93,2
(135)

87,8
(133)

2013

62

2014

Oop

Onderstaande grafieken laten zien dat Nordwin College een grote groep medewerkers heeft
die in de categorie 55+ en 60+ vallen. Door natuurlijk verloop vertrekken deze medewerkers
de komende jaren. Hier willen we nu al op inspelen door toekomstgericht te werven en
maatregelen te nemen die waarborgen dat aanwezige kennis niet verloren gaat voor ons
instituut.
Grafiek 2: Fte’s naar leeftijd

Grafiek 3: Medewerkers naar leeftijd

Grafiek 4 Verzuimpercentage in 2014 (verdeling per maand).

In 2007 is landelijk een streefpercentage afgesproken van maximaal 5 % verzuim voor het
MBO. In 2014 bedroeg ons verzuimpercentage 4,98 %). Een behoorlijke daling ten opzichte
van 2013 (5,8 %).
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Grafiek 5: Verzuimfrequentie 2012, 2013 en 2014.
1,63

1,55

1,45

2012

2013

2014

Grafiek 6: Verloop verzuimfrequentie 2014

Binnen Nordwin College is over 2014 de gemiddelde verzuimfrequentie 1,63 (zie grafiek 5).
Dit is relatief hoog (in 2007 is voor het MBO een landelijk streefcijfer afgesproken van 1,3).
Opvallend is de piek in het aantal ziekmeldingen kort na de zomervakantie (zie grafiek 6)
Daarnaast valt op dat de verzuimfrequentie in 2014 steeg, terwijl het verzuimpercentage
daalde. Het wordt veroorzaakt door het grote aandeel kortdurend verzuim in ons
ziektepercentage.
Een lage verzuimdrempel zou één van de oorzaken van het hoge percentage kortdurend
verzuim kunnen zijn. Tijdens de verzuimtraining is hier extra aandacht aan besteed. Bij
enkele locaties heeft dit geleid tot aanscherping van de procedure rondom ziekmelden, zodat
nu op alle locaties volgens het vastgestelde protocol wordt gewerkt.
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Grafiek 7 Verzuim naar duur.

10,1%

Grafiek 8 Verzuim naar leeftijdscategorie.

1,9%
0,6% 10,3%

0,1%
17,6%

19,3%
19,6%

70,4%

17,8%
7,8%
6,9%

15,2%

2,3%

kort (<1 week)
lang (6 t/m 52 weken)

< 19
35-39
55-59

middel (1 t/m 5 weken)
extra lang (>52 weken)

20-24
40-44
60-64

25-29
45-49

30-34
50-54

Daarnaast is frequent verzuim een vast bespreekpunt geworden tijdens het sociaal medisch
overleg. Temeer omdat vastgesteld is dat frequent verzuim regelmatig leidt tot langdurig
verzuim (zie grafiek 7).
De rechter taartgrafiek laat zien dat niet alleen de 55+ groep een groot aandeel heeft in het
ziekteverzuim. Ook binnen de groepsgroep tussen 30 en 40 jaar zien we veel verzuim. Uit
een in 2013 gehouden preventief medisch onderzoek (PMO) kwam naar voren dat men met
name in deze leeftijdsgroep de meeste werkdruk ervaart. Voor Nordwin College is dit de
reden om niet alleen met ouderenbeleid aan de slag te gaan maar met levensfasebewust
personeelsbeleid; aandacht voor alle leeftijdsgroepen, rekening houdend met de specifieke
wensen en behoeften in elke leeftijdsfase.

percentage

Grafiek 9 Verzuim per locatie 2012, 2013 en 2014
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2012
2013
2014
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6.5 Financiële indicatoren
Solvabiliteit (Bron: DUO)
2014
0,68
2013
0,70
2012
0,71
De solvabiliteit is gezond als deze een waarde heeft tussen de 0,2 en 0,6 heeft (Bron:
Toezichtkader onderwijsinspectie 2012).
De solvabiliteit per 31-12-2014 is iets gedaald t.o.v. 31-12-2013. Van invloed waren het
negatieve resultaat 2014, een positieve cashflow op investeringen en de afname van de post
voorzieningen. Van invloed waren het negatieve resultaat 2014 en in positieve zin de afname
van de post voorzieningen. Om de solvabiliteit de komende jaren op voldoende niveau te
houden zijn er op basis van een meerjarenbegroting acties uitgezet om voldoende te kunnen
anticiperen op de verwachte bezuinigingen van de overheid.
Liquiditeit (Bron: DUO)
2014
0,63
2013
0,86
2012
0,94
De liquiditeit is gezond als deze een waarde heeft groter dan 0,5 heeft (Bron: Toezichtkader
onderwijsinspectie 2012).
In 2014 is de liquiditeit afgenomen met bijna 1,4 miljoen euro. De belangrijkste reden
hiervoor is een exploitatietekort van ongeveer 2 miljoen euro. Daarnaast was een positief
verschil op investeringen en afschrijvingen van 680.000.
Voor de financiering van de geplande investeringen in gebouwen in 2015 en 2016 voor totaal
ongeveer € 7 miljoen euro zal vreemd vermogen worden aangetrokken. Omdat de
liquiditeitspositie voor de lopende uitgaven dicht bij nul of zelfs daaronder uitkomt, wordt een
rekening courant- faciliteit geregeld. Vanaf 2017 verbetert de liquiditeitspositie omdat dan de
rijksbijdrage meer in de pas loopt met het aantal deelnemers. Vanaf 2018 zal zich dit
versterken omdat dan de rijksbijdrage door de t-1 en t-2 systematiek wordt vastgesteld op
basis van meer deelnemers dan dat er aanwezig zijn in 2018. Dit effect zal zich ook nog in
de jaren daarna voordoen.
Rentabiliteit (resultaat/gemiddeld eigen vermogen)
2014
2013
2012

12,8 % (negatief)
5,6 % (negatief)
4.8 % (negatief)

De rentabiliteit is gezond als deze meerjarig een waarde van 0 heeft. (Bron: Toezichtkader
onderwijsinspectie 2012). Het streven is om op langere termijn, met ingang van 2018, de
rentabiliteit weer minimaal op nul te krijgen. In de meerjarenbegroting wordt vanaf dat jaar
ook uitgegaan van een nagenoeg sluitende begroting. Door het na-ijleffect van de t-2
systematiek in de bekostiging zal vanaf 2019 de rentabiliteit weer voor langere termijn boven
nul uitkomen.
Voor financiële informatie zie ook hoofdstuk 5.1
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6.6

Informatie in verband met specifieke regelingen

6.6.1 Taal en rekenen VMBO-groen en MBO 1&2
In 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in werking getreden. Voor
het VMBO geldt dat leerlingen/studenten aan het einde van de opleiding het 2F niveau
behaald moeten hebben voor taal en rekenen. Voor MBO 1&2 geldt hetzelfde. Op het
moment dat leerlingen/studenten voldoen aan het 2F niveau, heeft de school een
onderhoudsplicht om de leerling/student op dit niveau te houden. Daarnaast moet een
leerling/student de mogelijkheid krijgen om op een hoger niveau (3F) te presteren. De
studenten van de niveau 4 opleidingen moeten voldoen aan referentieniveau 3F bij zowel
taal als rekenen.
Binnen het VMBO en het MBO wordt klassikaal en individueel ingezet op het behalen van de
vereiste niveaus. Hiervoor worden lessen en instructies gegeven, digitale
oefenmogelijkheden ingezet en individuele hulp geboden. De ontwikkelingen van de
leerlingen/studenten wordt gevolgd met Score (oefenprogramma VMBO) diagnostische
toetsen (bijvoorbeeld AMN, MBO), methodetoetsen (VMBO, MBO) en resultaten afkomstig
van CITO-VS (VMBO), de CE’s (MBO) en d.m.v. gevalideerde instellingsexamens (Deviant)
voor Nederlands (MBO).
Op alle locaties is er aandacht voor de scholing van docenten op het gebied van taal en
rekenen. Er zijn trainingen gegeven om goed te kunnen werken met de digitale lesmethoden,
door de rekendocenten zijn trainingen gevolgd op het gebied van rekendidactiek en er is
voor de praktijkvakdocenten een tweede studiemiddag georganiseerd over rekenen in de
praktijkvakken. Op elke locatie zijn er voortrekkers taal en rekenen actief die zorgen voor een
locatie brede aanpak van taal- en rekenontwikkeling.
In het kader van het Intensiveringstraject rekenen zijn op alle locaties gesprekken geweest
om te kijken hoe er meer structuur aangebracht kan worden in de rekenaanpak binnen
Nordwin College en wat de vervolgstappen kunnen zijn bij de implementatie van het rekenen
op de verschillende locaties.
Geleverde inspanningen:
-

-

Vrijwel alle studenten nemen deel aan de Centrale Examens (CE);
Monitoring leerling/ student resultaten d.m.v. toetsen, digitale oefenprogramma’s en
examens;
Ondersteuning van leerlingen/ studenten op maat;
Analyseren van de summatieve resultaten;
Ontwikkeling van Nordwin breed ERWD protocol;
Trainingen voor rekendocenten op het gebied van de didactiek;
Studiemiddag praktijkvakdocenten VMBO op het gebied van rekenen;
Nordwin College-brede overleggen van VMBO, MBO 1&2 en MBO 3&4 om tot een
helder beeld te komen van de gevraagde intensivering van taal- en rekenen en het
ontwikkelen van een doorlopende leerlijn onderbouw-bovenbouw en VMBO-MBO;
Deelname aan de rekengesprekken (VMBO & MBO) in het kader van het
Intensiveringstraject rekenen;
Aanpassen plan van aanpak taal en rekenen aan de hand van de nieuwste
ontwikkelingen;
Deelname aan landelijke bijeenkomsten op het gebied van taal en rekenen
(georganiseerd door o.a. Steunpunt Taal en Rekenen) door staf en docenten;
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-

Inzet van specifieke lesmethoden en remediërend lesmateriaal voor taal en rekenen.

Maatschappelijke Stage
De maatschappelijke stage is inmiddels volledig geïntegreerd in het opleidingsaanbod van
de vier VMBO-groen scholen van Nordwin College.
In 2014 hebben alle leerlingen van klas 3 een maatschappelijke stage gelopen.
Dit betekent dat ongeveer 400 leerlingen in 2014 hun maatschappelijke stage hebben
afgerond. Leerlingen doen zo betekenisvolle ervaringen op in non-profit organisaties.
Vrijwilligerswerk is het cement in de samenleving. Mooi dat onze scholen op deze wijze een
bijdrage hieraan leveren.
Uitgangspunt voor de organisatie van de maatschappelijke stage is de invoeringsnotitie
maatschappelijke stage die op 22 april 2008 is vastgesteld door het MT van Nordwin
College.
Leerlingen mogen zelf met voorstellen komen om hun maatschappelijke stage in te vullen.
Ook wordt er gebruik gemaakt van de site www.keiindemaatschappij.nl. Een site die door de
scholen van voortgezet onderwijs in Fryslân wordt bekostigd. Nordwin College draagt hier
naar rato van het leerlingaantal aan bij.
In alle regio’s zijn er contacten met de vrijwilligerscentrales die een taak hebben gekregen bij
het vinden van geschikte stageplekken voor de maatschappelijke stage.
Iedere VMBO-groen school van Nordwin College heeft een coördinator maatschappelijke
stage.
Als leerlingen aan hun maatschappelijke stage beginnen ligt er een contract klaar.
Dit contract wordt ondertekend door de instelling die de maatschappelijke stage aanbiedt,
ouders/verzorgers/leerling en de school.
Bij diplomering krijgen de leerlingen het certificaat maatschappelijke stage uitgereikt.
Een certificaat dat het belang van de maatschappelijke stage benadrukt.
De middelen die Nordwin College voor de uitvoering van de maatschappelijke stage ontvangt
worden besteed aan de coördinatie en de begeleiding van de leerlingen bij hun
maatschappelijke stage. De scholen ontvangen naar rato van hun leerlingenaantallen
hiervoor een bedrag. Verder wordt de site www.keiindemaatschappij.nl medegefinancierd.
Het volgen van een maatschappelijke stage door onze leerlingen wordt als erg nuttig
ervaren; de uitvoering hiervan komt wel onder druk te staan, omdat de middelen niet langer
beschikbaar zijn.

6.6.2 Leerling gebonden financiering (LGF)
Tot 1 augustus was de “oude” LGF- regeling nog van kracht, waarbij de zorgcoördinatoren
de aanvraag verzorgden; dat na toekenning de afdeling Financiën de locaties informeerde
over de geoormerkte toegekende bedragen en dat LGF- leerlingen vaste begeleiders vanuit
de scholen kregen toegewezen. Dit op basis van 90% van de toegekende middelen voor het
schooldeel. Dit is zichtbaar in de jaartaakoverzichten van de begeleiders en op de planning
van de locaties. Van het bedrag werd 10% toegekend aan administratieve verwerking.
De zorgcoördinatoren overlegden met de ambulante begeleiders vanuit de Clusters 1-4 over
inzet, wettelijke contactmomenten met leerling en/of ouders, handelingsplannen,
schoolbegeleidingsplannen, gezamenlijk begeleidingstrajecten, evaluaties en eventuele
herindicaties.
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In augustus 2014 is voor het VMBO het passend onderwijs ingegaan. Alle bestaande LGF
indicaties bleven daarbij wel hun geldigheid behouden qua looptermijn, maar moesten
inhoudelijk worden omgezet naar ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s).
Vanaf 1 augustus konden locaties nieuwe (ondersteunings)indicaties zelf uitschrijven in de
vorm van OPP’s.
De afdeling Financiën ontvangt nu een lumpsum vanuit de Samenwerkingsverbanden,
gebaseerd op een gemiddeld aantal LGF-ers per Nordwinlocatie. Deze gelden worden vanuit
de afdeling Financiën beschikbaar gesteld aan de locaties, waar deze geoormerkte gelden
worden besteed aan passende ondersteuning van leerlingen.
In het MBO wordt het passend onderwijs per 1/1/2015 ingevoerd. Maar per augustus 2014 is
de ambulante begeleiding vanuit cluster 3 en 4 opgeheven (uitgezonderd epilepsie). Dat
betekende dat de extra ondersteuning van deelnemers alleen ter hand werd genomen door
de aangewezen begeleiders vanuit de locaties. Voor eventuele ondersteuning vanuit de
clusters 1 en 2 werden per deelnemer aparte arrangementen afgesloten, vanuit de locaties.
De afdeling Financiën ontvangt deze ondersteuningsmiddelen via de Rijksbijdrage. Net als
bij het VMBO worden deze gelden vervolgens beschikbaar gesteld aan de locaties.

6.6.3 Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Nordwin College beschikt per VMBO vestiging over een vaste schoolmaatschappelijk werker,
bekostigd vanuit subsidie middelen. Tevens vormt de schoolmaatschappelijk werker, samen
met de sociaal verpleegkundige, het aanspreekpunt voor de school v.w.b. het gemeentelijke
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het schoolmaatschappelijk werk wordt vooral ingezet
bij leerling- en ketenproblematiek. Dat kan vanuit de school worden geïnitieerd, maar ook
vanuit andere maatschappelijke instanties.
Het schoolmaatschappelijk werk maakt ook deel uit van het Zorg Actie Team (ZAT) van de
school. De communicatie over begeleiding en opbrengsten vindt plaats met de
zorgcoördinator en tijdens de ZAT bijeenkomsten.
Vanuit het interne zorgteam en/of ZAT worden leerlingen/studenten aangemeld bij het
schoolmaatschappelijk werk. Ouders/verzorgers worden hierover ingelicht en verlenen
toestemming voor dit traject. In zeer uitzonderlijke gevallen, bijv. als de ouders deel uitmaken
van een probleem, wordt eerst alleen met de leerling/student gesproken. Maar te allen tijde
zal een terugkoppeling volgen naar de ouders/verzorgers.
Wanneer de leerling/student ouder is dan 16 jaar, worden ouders wel ingelicht, maar is
toestemming niet vereist. En wanneer de leerling/student ouder is dan 18 jaar, dan is het aan
de leerling/student of ouders al dan niet ingelicht worden.

6.6.4 Maatschappelijke Stage
De maatschappelijke stage is inmiddels volledig geïntegreerd in het opleidingsaanbod van
de vier de VMBO-groen scholen van Nordwin College. In 2014 hebben alle leerlingen van
klas 3 een maatschappelijke stage gelopen. Dit betekent dat ongeveer 400 leerlingen in
2014 hun maatschappelijke stage hebben afgerond. Leerlingen doen zo betekenisvolle
ervaringen op in non-profit organisaties. Vrijwilligerswerk is het cement in de samenleving.
Mooi dat onze scholen op deze wijze een bijdrage hieraan leveren. Uitgangspunt voor de
organisatie van de maatschappelijke stage is de invoeringsnotitie maatschappelijke stage die
op 22 april 2008 is vastgesteld door het MT van Nordwin College. Leerlingen mogen zelf met
voorstellen komen om hun maatschappelijke stage in te vullen. Ook wordt er gebruik
gemaakt van de site www.keiindemaatschappij.nl. Een site die door de scholen van
voortgezet onderwijs in Fryslân wordt bekostigd. Nordwin College draagt hier naar rato van
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het leerlingaantal aan bij. In alle regio’s zijn er contacten met de vrijwilligerscentrales die een
taak hebben gekregen bij het vinden van geschikte stageplekken voor de maatschappelijke
stage. Iedere VMBO-groen school van Nordwin College heeft een coördinator
maatschappelijke stage. Als leerlingen aan hun maatschappelijke stage beginnen ligt er een
contract klaar. Dit contract wordt ondertekend door de instelling die de maatschappelijke
stage aanbiedt, ouders/verzorgers/leerling en de school. Bij diplomering krijgen de leerlingen
het certificaat maatschappelijke stage uitgereikt. Een certificaat dat het belang van de
maatschappelijke stage benadrukt.
De middelen die Nordwin College voor de uitvoering van de maatschappelijke stage ontvangt
worden besteed aan de coördinatie en de begeleiding van de leerlingen bij hun
maatschappelijke stage. De scholen ontvangen naar rato van hun leerlingenaantallen
hiervoor een bedrag. Verder wordt de site www.keiindemaatschappij.nl medegefinancierd.
Het volgen van een maatschappelijke stage door onze leerlingen wordt als erg nuttig
ervaren; de uitvoering hiervan komt wel onder druk te staan, omdat de middelen niet langer
beschikbaar zijn.

6.6.5 Prestatiebox VO (voortgezet onderwijs)
De beschikbare formatie vanuit de Kwaliteitsgelden VO zijn op de verschillende VMBO –
groen locaties als welkome aanvulling besteed aan kwaliteitsslagen in het kader van de
verschillende locatie-actieplannen.
De voortrekkers rekenen van de locaties VMBO hebben samen met de coördinator rekenen
het ERWD protocol opgesteld. Er is een externe expert ingeschakeld, die op iedere locatie
met de rekendocenten en leidinggevenden een rekengesprek heeft gevoerd. De output
hiervan is gedeeld in het kader van “good practise” en vertaald in adviezen en reflectie
punten. Nordwin College brede streefniveaus voor rekenen zijn vastgesteld.
Er is voor alle docenten, die het vak rekenen verzorgen, een training reken didactische
vaardigheden georganiseerd. Hiernaast is een verdiepingsslag gemaakt in het gebruik van
het digitale rekenprogramma Score.
In het kader van OGW hebben van iedere locatie VMBO docenten beroepsgerichte
bovenbouw en een leidinggevende deelgenomen aan de 2e jaars pilot OGW-groen proeven.
In dit 2e jaar is een verdiepingsslag gemaakt gekoppeld aan de nieuwe examenprogramma’s
beroepsgericht. Hiernaast hebben zij als taak meegekregen dit te verbreden binnen de
locaties. Dit door onder andere gebruikt te maken van beschikbare analyse tools na afname
van groen proeven.
Er is een vervolgstap gemaakt met het uitvoeren van het toets beleid, specifiek in het borgen
van toestem. OGW heeft geleid tot gerichte inspanningen om de kwaliteit van toetsen te
verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een positieve ontwikkeling van de opbrengsten in het
VMBO-groen.

6.7 Zwakke opleidingen en examens
In 2014 waren er bij Nordwin College geen zwakke opleidingen in het MBO en is de
examinering van Nordwin College met ‘voldoende’ beoordeeld. In het VMBO hebben alle
opleidingen en leerwegen het basisarrangement, wat wil zeggen dat aan de normen voor
goed onderwijs wordt voldaan.
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BIJLAGEN
Toelichting gegevens resultatenbox
Diplomaresultaat
Voor de bepaling van het Diplomaresultaat per Instelling voor het studiejaar/opbrengstenjaar
(loopt van 1-10 tot 1-10) t tot en met (t+1), wordt gekeken naar het aantal ingeschreven
deelnemers op 1-10-t. Deze groep vormt de populatie.
Van de deelnemers uit deze populatie wordt bepaald of zij een inschrijving op diezelfde
instelling hebben geldig op 1-10-(t+1). Indien deze inschrijving er niet is, wordt deze
deelnemer als uitstromer aangemerkt.
Van de deelnemers uit deze populatie wordt ook bepaald of zij ooit een diploma hebben
behaald bij diezelfde instelling. Vervolgens zijn de deelnemers uit de populatie in de
volgende categorieën in te delen:
a. Doorstromers zonder diploma
b. Doorstromers met diploma
c. Uitstromers zonder diploma
d. Uitstromers met diploma
Voor het bepalen van het Diplomaresultaat per Instelling worden de categorieën a en b
buiten beschouwing gelaten. De aantallen deelnemers uit de overige categorieën worden als
volgt gebruikt voor de bepaling vaan het Diplomaresultaat per Instelling: d / (c+d) * 100%.
Een deelnemer kan meerdere inschrijvingen bij verschillende instellingen of bij dezelfde
instelling hebben. Die deelnemer telt bij de verschillende instellingen mee, maar altijd
maximaal 1 keer per instelling.
Jaarresultaat
Voor de bepaling van het Jaarresultaat per Instelling voor het opbrengstenjaar (loopt van 110 tot 1-10)-t tot en met (t+1), wordt gekeken naar het aantal ingeschreven deelnemers op 110-t, aangevuld met de deelnemers die in de periode 1-10-t tlm 31-9-(t+1) een diploma
hebben behaald. Deze beide groepen vormen de populatie.
Van deze deelnemers uit de populatie wordt bepaald of zij een inschrijving op diezelfde
instelling hebben geldig op 1-1 0-(t+1). Indien deze inschrijving er niet is, wordt deze
deelnemer als Uitstromer aangemerkt. Van de deelnemers uit deze populatie wordt ook
bepaald of zij een diploma hebben behaald bij diezelfde instelling in de periode 1-10-t tlm 319-(t+1). Vervolgens zijn de deelnemers uit de populatie in de volgende categorieën in te
delen:
a. Doorstromers zonder diploma
b. Doorstromers met diploma
c. Uitstromers zonder diploma
d. Uitstromers met diploma
Voor het bepalen van het Jaarresultaat per Instelling wordt categorie a buiten beschouwing
gelaten. De aantallen deelnemers uit de overige categorieën worden als volgt gebruikt voor
de bepaling van het Jaarresultaat per Instelling: (b+d) / (b+c+d) * 100%. Een deelnemer kan
meerdere inschrijvingen bij verschillende instellingen of bij dezelfde instelling hebben. Die
deelnemer telt bij de verschillende instellingen mee, maar altijd maximaal 1 keer per
instelling.
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VSV
Een nieuwe voortijdig schoolverlater is een deelnemer die aan het begin van het schooljaar
jonger is dan 22 jaar, die op 1 oktober aan het begin van het schooljaar is ingeschreven als
bekostigd deelnemer en op 1 oktober van het jaar erna niet is ingeschreven in het VO, MBO,
VAVO of HBO en in dat jaar of in de jaren ervoor geen startkwalificerend diploma heeft
behaald. Een startkwalificerend diploma is een HAVO of VWO-diploma, of een MBO-2
diploma of hoger. Nadere gegevens over voortijdig schoolverlaten op instellings- of regioniveau zijn te vinden op http://www.aanvalopschooluitval.nl (onderdeel 'feiten, cijfers en
onderzoek', vervolgens 'VSV cijfertabellen'
VSV = (A-B-(C1 +C2+C3+C4)-D)/totaal aantal deelnemers
A = Aantal deelnemers jonger dan 22 jaar dat op 1 oktober jaar t is ingeschreven als voor
bekostiging in aanmerking komend deelnemer
B = Aantal deelnemers onder A dat tijdens schooljaar t is overleden of geëmigreerd;
C1 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 nog steeds is ingeschreven
als deelnemers aan het mbo die voor bekostiging in aanmerking komen;
C2 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als leerling aan het vo is
ingeschreven;
C3 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als deelnemer aan het vavo is
ingeschreven;
C4 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als student aan het ho is
ingeschreven;
D = Aantal uitgestroomde deelnemers onder A dat voor 1 oktober t+1 een startkwalificatie
heeft behaald
De solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op de actiefzijde van de balans
staan, zijn gefinancierd, namelijk met eigen vermogen en/of vreemd vermogen. Hoe slechter
de solvabiliteit is, des te groter is het risico dat de vermogensverstrekkers hun vermogen
deels of geheel verloren zien gaan. Een slechte solvabiliteit bemoeilijkt daarom het vinden
van nieuwe vermogensverstrekkers.
De liquiditeit
De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte
termijn kan voldoen. Bij een liquiditeit groter dan 1 staat tegenover de binnenkort vervallende
schulden van de instelling ten minste evenveel vlottende activa. Met andere woorden, er is
sprake van een positief werkkapitaal; de instelling hoeft niet vaste activa om te zetten in
liquide middelen dan wel extra financieringen aan te gaan om aan haar verplichtingen op
korte termijn te voldoen.
De rentabiliteit
Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten c.q. opbrengsten over blijft na aftrek van
de lasten c.q. kosten. De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven elkaar
in evenwicht houden. In de periode dat reserves worden opgebouwd zal de rentabiliteit over
het algemeen hoger zijn dan in de periode waarin tot besteding wordt overgegaan.

72

Jaarplan CvB – 2014
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Begrippenlijst jaarverslag
AED
AOC
AOB
ARBO
BBL
BHV
BL
BOL
BVE
CFI
Cito/VAS
CSR
CvB
CVTO
DUO
ELI
EVC
FC
FOGT
FTE
GKC
HBO
IB-groep
IBO
ICT
JOB
KL
KIGO
LGF
LWOO
MBO
MT
OOP
OP
OR
OUR
PDCA
PZ
RMC
ROC
TL
VMBO
VO
VSV

Automatische Externe Defibrillator
groen Regionaal Opleiding Centrum
Algemene Onderwijs Bond
omstandigheden waaronder medewerkers hun werk verrichten
Beroeps Begeleidende Leerweg (MBO)
Bedrijfs Hulp Verlener
Basisberoepsgerichte Leerweg (VMBO)
Beroeps Opleidende Leerweg (MBO)
Beroeps en Volwassenen Educatie
Centrale Financiën Instellingen (min. OCW)
Cito Volg- en Advies Systeem
Centrale Studentenraad
College van Bestuur
Commissie voor Toetsen en Examens
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Erkenning Verworven Competenties
ROC Friesland College
(AOC) Friesland; Oost; Groene Welle; Terra
omvang van een dienstverband; Full Time Equivalent
Groene Kennis Coöperatie
Hoger Beroeps Onderwijs
Informatie Beheer Groep
Interdepartementaal Beleids Onderzoek
Informatie en Communicatie Technologie
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
kaderberoepsgerichte Leerweg (VMBO)
Kennisverspreiding & Innovatie Groen Onderwijs
Leerling Gebonden Financiering
Leer Weg Ondersteunend Onderwijs
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Management Team
Onderwijs Ondersteunend Personeel
Onderwijzend personeel
Ondernemingsraad
Ouderraad
Kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Action
Personele Zaken
Regionale Meld – en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
Regionaal opleiding Centrum
Theoretische Leerweg
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Voortijdig School Verlaten
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