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VOORWOORD

Voor u ligt het geïntegreerd jaardocument van VISTA 
college over het jaar 2021, een jaar dat kan worden 
gekenmerkt door drie woorden: uitdaging, ambitie 
en trots.

Terugkijkend op 2021 moeten we constateren dat de voortzetting van de 

pandemie wederom een grote impact heeft gehad op onze studenten en 

medewerkers. De wisselende maatregelen en het gebrek aan duidelijk 

perspectief vormden voor iedereen een grote uitdaging. Desondanks zijn niet 

veel meer dan gemiddeld studenten voortijdig van school gegaan. Dat is een 

compliment aan studenten waard.

Wij spreken als college van bestuur onze grote waardering uit voor de 

flexibiliteit en inzet van onze medewerkers. Ook onze samenwerkingspartners 

hebben zich prijzenswaardig opgesteld. VISTA college kon op hen rekenen, 

ondanks de zorgen waarmee zij zelf te kampen hadden als gevolg van de 

pandemie. De geplande activiteiten zijn zoveel mogelijk gecontinueerd en 

waar nodig zijn alternatieven gezocht. De samenwerking is op veel vlakken 

eigenlijk beter geweest dan ooit tevoren. 

Tijdens het bedwingen van de crisis is VISTA college ook gewoon doorgegaan 

met het verbeteren en innoveren van het onderwijs en de ondersteuning 

daarvan. De meeste teams hebben zelfs van de nood een deugd gemaakt, 

bijvoorbeeld door voortgang te boeken op het gebied van blended learning en 

het vernieuwen van het curriculum.

In 2021 is ook onze nieuwe onderwijsvisie voltooid. De onderwijsvisie bevat 

de pedagogisch-didactische ambitie van VISTA college en ademt de wil tot 

continue verbetering en innovatie van ons onderwijs. De visie wordt breed 

gedragen en is gebaseerd op eigen inzichten, praktijkervaring en onderzoek. 

Daar zijn we trots op. Het vormt een belangrijk fundament voor de periode die 

voor ons ligt. 

We laten de fusie nu echt achter ons en kijken vooruit. Wij zijn naar 

onze mening terecht trots op onze studenten, medewerkers en 

samenwerkingspartners en wat we samen hebben bereikt.

In dit geïntegreerd jaardocument vindt u meer informatie over wat VISTA 

college in 2021 heeft ondernomen en welke resultaten zijn geboekt. 

Op naar 2022!
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In dit hoofdstuk lichten wij de belangrijke 
ontwikkelingen in 2021 toe. Dat waren de COVID-19-
pandemie (en het Nationaal Programma Onderwijs), 

het Galan-rapport, de ontwikkelingen binnen de 
onderwijsclusters, onze nieuwe onderwijsvisie en het 

invoeren van een aanbod mbo2-breed.

De COVID-19-crisis had in 2021 

wederom een grote invloed 

op onze school. Het Corona 

Transitieteam (COTRA) heeft 

vanaf het begin van de crisis 

gezorgd voor een nauwgezette 

implementatie van de richtlijnen 

en besluiten van het RIVM, van 

het ministerie van OCW en van 

de MBO Raad. COTRA was ook 

de vraagbaak op het gebied 

van richtlijnen en maatregelen. 

In 2020 lag de nadruk nog op 

crisismanagement, terwijl in 

2021 meer ruimte ontstond 

voor de overgang richting een 

regulier proces. VISTA college 

kon in 2021 inmiddels snel en 

flexibel reageren op wijzigingen 

in de maatregelen, variërend 

van een totale lockdown tot 

grotendeels open onderwijs 

(met mondkapjesplicht en 

afstandsvereisten).

1.1 COVID-19 en het Nationaal Programma Onderwijs

In de loop van 2021 zijn 

bestaande overheidssubsidies 

gestructureerd in het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO). 

VISTA college heeft voor het 

benutten van de gelden het 

instellingsplan ‘Van Corona 

naar Zomer 2023’ vastgesteld, 

waarin expliciet ook de langere 

termijn is meegenomen. In 

het instellingsplan komen 

de vier NPO-thema’s terug: 

welzijn studenten en sociale 

binding met de opleiding; 

soepele in- en doorstroom; 

aanpak jeugdwerkeloosheid; en 

ondersteuning en begeleiding 

op het gebied van stages. 

Zoals mogelijk gemaakt door 

de NPO-richtlijnen zal het 

college van bestuur de inzet 

van de gelden ruimer inzetten 

dan alleen ten behoeve van 

het inhalen van achterstanden. 

VISTA college wil ook de lessen 

uit de crisis verduurzamen 

aan de hand van het NPO, 

bijvoorbeeld op het gebied van 

blended learning. Wij hebben 

daarom twee programmalijnen 

toegevoegd aan de bestaande 

NPO-thema’s: de implementatie 

van onze onderwijsvisie in 

de onderwijsteams en een 

duurzame verbetering van 

de aanpak van voortijdig 

schoolverlaten. Daarvoor zijn 

gelden gereserveerd en is 

een programma-aanpak in 

voorbereiding. Die aanpak moet 

zorgen voor een doorvertaling 

van de verworvenheden uit de 

crisis naar het onderwijs voor de 

toekomst. 
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‘Een mooie conclusie op basis van het Galan-rapport 
is dat de fusie zo goed als voltooid is, een aantal 

jaren eerder dan verwacht.’ 
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In 2021 heeft de raad van toezicht 

aan de Galan Groep opdracht 

gegeven tot een externe 

evaluatie en beoordeling van 

het functioneren van de platte 

organisatie. Aanleiding voor het 

onderzoek is het vertrek van 

twee van de drie bestuurders 

(waaronder de voorzitter) in 2022 

en 2023. Voor de beschrijving van 

het profiel van de nieuw te werven 

bestuurders is het belangrijk om 

te weten of het besturingsmodel 

met een driehoofdig college van 

bestuur goed werkt. 2021 was 

dus een goed moment voor een 

tussentijdse evaluatie.

VISTA college werkt met een 

platte organisatie, onder de 

noemer teams in de lead. Alle 

teams vallen hierbij rechtstreeks 

onder het college van bestuur. 

De bestuurders zijn daardoor 

direct betrokken bij het onderwijs 

en bij de staf- en serviceteams. 

Volgens de onderzoekers zijn zij 

bovengemiddeld op de hoogte 

van wat er op ‘de werkvloer’ 

gebeurt. VISTA college raakt 

steeds meer ingespeeld op het 

werken met de platte organisatie 

en wil deze graag voortzetten. 

Kort en krachtig geformuleerd 

is de hoofdconclusie van 

het onderzoek dat het platte 

organisatiemodel zowel geschikt 

als toekomstbestendig is. De 

1.2 Het Galan-rapport: positief oordeel over het bestuursmodel

organisatievorm vraagt om het 

voortbestaan van een driehoofdig 

bestuur. In december is een 

advertentietekst en profiel voor de 

nieuwe voorzitter gepubliceerd, 

onder andere op basis van de 

onderzoeksbevindingen.

Het Galan-rapport sluit nauw 

aan bij de conclusie van het 

vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek 

(4JO) van de Inspectie van 

het Onderwijs met betrekking 

tot de werking van het 

organisatiemodel. Overigens 

stelde de Inspectie ook vast dat 

de kwaliteit en borging van het 

onderwijs binnen VISTA college 

op orde zijn. Voor de overige 

conclusies van de Inspectie van 

het Onderwijs, zie paragraaf 8.6.

Het Galan-rapport bevat enkele 

aandachtspunten die het werken 

met de platte organisatie verder 

kunnen verduurzamen. Die 

aandachtspunten laten zich voor 

een belangrijk deel samenvatten 

als ‘vrijheid in gebondenheid’. 

Het bestuursmodel geeft per 

definitie veel ruimte aan de 

teams, maar die ruimte kan niet 

zonder kaders. Wat mag een 

team zelfstandig besluiten en wat 

vergt afstemming? Zo moeten 

de wederzijdse behoeften en 

wensen van de onderwijsteams 

en ondersteunende teams goed 

in balans zijn en de juiste prioriteit 

krijgen. Ook is het wenselijk dat 

het college van bestuur nog 

beter aangeeft welke concrete 

plannen er zijn, bijvoorbeeld 

op het gebied van toewijzing 

van teamondersteuning en 

wijzigingen in teamsamenstelling 

en concentratie van opleidingen. 

Het is bovendien nodig om de 

doelstellingen van de teams 

SMART (specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch en 

tijdgebonden) te maken, om zo 

de voortgang goed te kunnen 

meten. Het optimaliseren van 

de kaders en het beschrijven 

van een agenda voor de 

doorontwikkeling vormen een 

belangrijk onderdeel van de 

komende fase en zullen mede 

vormkrijgen bij het uitwerken 

van de nieuwe onderwijsvisie. 

De aandachtspunten uit het 

rapport worden ook besproken 

tijdens de midterm-review die 

in 2022 zal plaatsvinden en 

waarin de postfusie-fase wordt 

geëvalueerd. Hierbij zal ook de 

Galan Groep betrokken zijn. 

Een mooie conclusie op basis 

van het Galan-rapport is dat de 

fusie zo goed als voltooid is, een 

aantal jaren eerder dan verwacht. 

De harmonisering is afgerond 

en al het personeel heeft een 

plek gevonden. VISTA college 

gaat vol vertrouwen een nieuwe 

ontwikkelfase tegemoet.
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De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan 
sneller dan ooit tevoren. Dat beïnvloedt de vraag 
naar opleidingen, waarbij sommige opleidingen 
minder relevant worden, terwijl andere 
opleidingen en om- en bijscholingen juist moeten 
worden toegevoegd. Dat vereist flexibel inspelen 
op de arbeidsmarkt. Dat pakken wij voortvarend 
op in onze vijf clusters. 

1.3 Ontwikkelingen binnen de onderwijsclusters

1 Business, Logistiek en 

Veiligheid

In 2021 is met alle 

opleidingsmanagers 

opnieuw gekeken naar het 

opleidingsaanbod in het 

cluster Business, Logistiek en 

Veiligheid. We hebben onder 

andere een analyse gemaakt 

van de bewegingen in het 

beroepenveld van het cluster, 

dat te kampen heeft met 

dalende studentaantallen. We 

zien ontwikkelingen richting een 

grotere behoefte aan opleidingen 

die we voor een belangrijk deel 

kunnen scharen onder Leven 

Lang Ontwikkelen, met onder 

andere opleidingskansen binnen 

de retail, beveiliging en de politie. 

We gaan hier dus meer inspelen 

op de vraag naar kortdurende 

opleidingen. Met ingang van 

schooljaar 2020-2021 is ook de 

opleiding Geo, Data & Design 

gestart.

Gelet op de ontwikkelingen 

in het beroepenveld en de 

wens om in te spelen op de 

maatschappelijke roep om 

een krachtig en innoverend 

onderwijsaanbod is besloten tot 

een gedeeltelijke samensmelting 

van de opleidingen in het cluster. 

Per 1 augustus 2021 is deze 

samensmelting gerealiseerd. In 

2022 wordt het portfolio en de 

inrichting van het cluster opnieuw 

onder de loep genomen.

2 Zorg en Welzijn

De sector Zorg en Welzijn groeit 

sinds het afgelopen jaar enorm 

hard. Er zijn veel mensen in de 

zorg nodig. Er bestaat daardoor 

een grote behoefte aan extra 

opleidingen die leiden tot meer 

handen aan het bed, maar 

bijvoorbeeld ook tot het beter 

bedienen van de ouderenzorg 

en jeugdhulpverlening. 

Dat zijn niet alleen de 

standaardopleidingen, maar 

zeker ook flexibele, modulaire 

en zijinstroom-opleidingen en 

trajecten op het gebied van een 

Leven Lang Ontwikkelen. De 

ontwikkeling van de opleidingen 

en trajecten heeft in 2021 een 

enorme vlucht genomen, in 

samenwerking met het stafteam 

Business Development en de 

onderwijsteams. Wij noemen dat 

ook wel ‘de onderwijsfabriek’, 

waarin uit alle teams mensen 

werken die onder andere 

lesmateriaal en certificaten 

voorbereiden waar bijvoorbeeld 

de zorgorganisaties naar 

vragen. We gaan in Maastricht 

nu flex-opleidingen aanbieden. 

In de helpende zorg worden 

bijvoorbeeld heel veel korte BBL-

trajecten aangeboden voor de 

zorg- en welzijnsorganisaties. 

COVID-19 had grote impact 

op het werkveld en heeft veel 

gevraagd van de teams in het 

cluster. Desondanks zijn, met 

gezamenlijke inspanning, mooie 

innovaties tot stand gekomen. 

3 Beleving, Vitaliteit en 

Creativiteit

COVID-19 had ook grote impact 

op de sectoren die samenhangen 

met het cluster Beleving, Vitaliteit 

en Creativiteit. Er moest steeds 

opnieuw worden geschakeld, 

onder andere in de vormgeving 

van het praktijkonderwijs dat 

enkele periodes niet op school 

kon plaatsvinden, terwijl ook 

de stages bij bedrijven waren 

stilgelegd. Zo zagen we mooie 

voorbeelden in de horeca, 

bijvoorbeeld afhaalmaaltijden 

op school en het verstrekken 

van maaltijden aan ziekenhuizen, 

waardoor onze studenten toch 

konden werken. 

We hebben ook goed nagedacht 

over het aanboren van nieuwe 

doelgroepen, onder andere 

in de ziekenhuizen, uiteraard 

in nauw overleg met het 

ziekenhuismanagement. Zo is 

er waarschijnlijk plek voor het 

aanbieden van diensten op het 

gebied van haarverzorging, 



‘Een belangrijke gebeurtenis voor het cluster 
Techniek was de oplevering van de renovatie 

van onze locatie op de Arendstraat in Sittard. De 
opleidingen voor procestechniek en maintenance 

zijn samengevoegd in een team, als gevolg van een 
soortgelijke beweging in het werkveld.’ 
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schoonheidsbehandeling 

en dagbesteding voor 

ziekenhuispatiënten, vanuit 

de verschillende opleidingen 

binnen dit cluster. Dit is een mooi 

voorbeeld van verbinding met het 

werkveld.

4 Techniek

Een belangrijke gebeurtenis 

voor het cluster Techniek was de 

oplevering van de renovatie van 

onze locatie op de Arendstraat 

in Sittard. De opleidingen voor 

procestechniek en maintenance 

zijn samengevoegd in een team, 

als gevolg van een soortgelijke 

beweging in het werkveld. In het 

kader van Industrie 4.0 wordt 

onder andere gewerkt met ‘cobot-

armen’. Dat zijn robotarmen die 

samenwerken met medewerkers. 

VISTA college onderzoekt de 

mogelijkheden voor verder 

onderzoek op dit terrein en 

voor het ontwikkelen van een 

opleidingsroute die is gericht op 

het midden- en kleinbedrijf. 

VISTA college vindt het belangrijk 

dat de luchthaven Maastricht 

Aachen Airport blijft bestaan. De 

luchthaven voegt iets toe aan 

de regio en de opleiding voegt 

bovendien iets toe aan andere 

opleidingen, vanuit de technieken 

die daar worden ontwikkeld, 

bijvoorbeeld op het gebied van 

virtual reality. 

5 Mens en Maatschappij

De mbo-niveau-2-opleidingen 

vormden in 2021 een belangrijk 

gespreksonderwerp van VISTA 

college en het bedrijfsleven. Het 

bedrijfsleven wil graag specifiek 

opgeleide mensen. Op mbo-

niveau-2 is dat echter lastig. Vaak 

weten deze leerlingen nog niet 

wat ze willen. We zoeken als 

VISTA college naar een brede 

opleiding die, naarmate de 

opleiding vordert, smaller wordt. 

Het cluster Mens en Maatschappij 

wil daarom verder met een 

wat meer algemene, bredere 

opleiding (zie ook paragraaf 1.5).

Een tweede belangrijke 

ontwikkeling voor dit cluster in 

2021 was het voortzetten van de 

aandacht voor entreestudenten 

die we willen opleiden binnen 

leer-werk-varianten. Dit is in feite 

het vervolg op het gesubsidieerde 

programma Voordeel en 

Vervolg, waarvan in 2020 de 

scope is verkleind. Dit doen 

we, met provinciale subsidie, 

onder andere aan de hand van 

samenwerkingsovereenkomsten 

met het voortgezet onderwijs. 

We kijken hoe we studenten uit 

die doelgroep het beste kunnen 

begeleiden. We hebben ook 

een structurele verbetering van 

de doorstroommogelijkheden 

van Entree naar niveau 2 intern 

opgepakt.

Verder heeft VISTA college 

de gunning gekregen voor 

het aanbieden van alle 

inburgeringsonderwijs in de regio 

(zie paragraaf 3.10 voor meer 

informatie).
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LANG LEVE DE
FOUTENFABRIEK!

VISTA
IN GESPREK

  MET...LANG LEVE DE
FOUTENFABRIEK!

“Als je geen fouten mag maken, wáár en hóe 
leer je dan?” We spreken Marc Konings die als 
opleidingsmanager zijn team Procestechniek 
en Industriële service & Onderhoud in de 
schijnwerpers zet en samen met hen studenten 
uitdaagt om fouten te maken. Wie zijn ze, wat 
doen ze en waaraan herkennen we ze?   

Dat was een behoorlijke 

verhuizing, van Heerlen naar 

Sittard? 

"Maar de moeite waard. We kozen 

bewust voor de nieuwbouw in 

Sittard. In het bedrijfsleven werkt 

een operator samen met een 

maintenance technician en een 

laborant dus wij dachten: waarom 

zorgen we er dan niet voor dat ze 

in de opleiding al samenwerken? 

We stemmen veel op elkaar af: 

Nederlands, Engels, wiskunde, 

praktijklessen, keuzevakken. 

We kunnen het ons niet meer 

anders voorstellen. We hebben 

het nog nooit zo mooi gehad; qua 

technieken lopen we gelijk of 

zelfs voor op het bedrijfsleven.” 

   

Was het spannend om in Sittard 

te integreren? 

“Absoluut. In Heerlen waren we 

gewend ons eigen dingetje te 

doen maar daardoor hoorden 

we nooit bij het grotere geheel. 

Kortom: tijd om naar een 

hoofdlocatie te verhuizen en 

samenwerkingen op te zoeken. 

Als we nu de frietwagen laten 

komen voor de leerlingen, of we 

hebben vlaai of een barbecue, 

dan zeggen we tegen de mensen 

waarmee we samenwerken 

(ICT, Facilitair): “Kom even langs, 

we hebben wat lekkers! ”Zo 

ontstaat al gauw een goede 

band. En de lokalen hier hebben 

glazen wanden; loop je door de 

gangen dan vóel en próef je de 

bevlogenheid van iedereen.”   

Jouw team staat in de kijker, 

schets eens een beeld van wie 

jullie zijn? 

Ons team bestaat uit 

Procestechniek, Elektro 

& Instrumentatie en 

Werktuigbouwkunde & Montage. 

Veel teamleden komen uit 

het bedrijfsleven en hebben, 

toevallig, een achtergrond 

in scouting. Samen leiden 

wij onder andere mensen op 

die ervoor zorgen dat grote 

procesinstallaties en machines 

bij bijvoorbeeld Chemelot of het 

ziekenhuis blijven draaien. Veel 

mensen denken dat dit vies, 

zwaar en onderbetaald werk is 

maar dat is allang niet meer zo. 

Door automatisering is het een 

hele andere baan geworden.” 

 

Waaraan herkennen we jullie 

studenten?  

“Ze zijn open en sociaal. 

Hulpvaardig, inzichtelijk en 

doelgericht en hun focus ligt op 

veranderen en vernieuwen, míts 

die vernieuwing voor verbetering 

zorgt. Het zijn leerlingen van 15 

tot 23 jaar maar ook van 23 tot 53 

‘IN HEERLEN WAREN WE GEWEND ONS EIGEN DINGETJE TE 
DOEN MAAR DAARDOOR HOORDEN WE NOOIT BIJ HET GROTERE 

GEHEEL. KORTOM: TIJD OM NAAR EEN HOOFDLOCATIE TE 
VERHUIZEN EN SAMENWERKINGEN OP TE ZOEKEN. ’ 

‘IN HEERLEN WAREN WE GEWEND ONS EIGEN DINGETJE TE 
DOEN MAAR DAARDOOR HOORDEN WE NOOIT BIJ HET GROTERE 

GEHEEL. KORTOM: TIJD OM NAAR EEN HOOFDLOCATIE TE 
VERHUIZEN EN SAMENWERKINGEN OP TE ZOEKEN. ’ 

12 JAARVERSLAG 2021



jaar. Ontzettend veel jongens... 

En die willen uitdaging: wie is 

het snelste, het beste? Qua 

opdrachten spelen wij daar 

als team op in. We proberen al 

jaren vrouwen aan te trekken 

maar: welk meisje weet dat 

ze technisch is? Wie stuurt 

haar de kant van bijvoorbeeld 

Werktuigbouwkunde op?”  

 

Jullie hebben een proeffabriek...  

“We hebben twee fabriekjes, 

eentje daarvan is een bierbrouwerij. 

Want: levensmiddelentechniek 

ís Procestechniek. In dit project 

werken we samen met partners 

uit het bedrijfsleven, zoals 

brouwerijen uit Roermond en 

Sittard. Daarnaast hebben we 

een chemische installatie: de 

foutenfabriek. Waarom? Als je 

in Procestechniek werkt, mag je 

absoluut geen fouten maken. Dat 

heeft gevaarlijke consequenties: 

het kan veel geld kosten, milieu-

delicten veroorzaken. Daarom 

hebben wij onze fabriek zodanig 

ontworpen dat er fouten ontstaan. 

Soms loopt er bijvoorbeeld eens 

wat water over. Als je geen fouten 

mag maken, wáár en hóe leer je 

dan?”
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‘VISTA college geeft betekenis aan het 
onderwijs aan de hand van vier pijlers: 

gepersonaliseerd leren, contextrijk opleiden, 
ontwikkelingsgericht begeleiden en 

activerende didactiek.’ 

1.5 Invoeren van een aanbod mbo2-breed

Mbo2-breed is een verzameling 

van mbo2-opleidingen waarvoor 

veel studenten kiezen zonder al 

duidelijk te weten wat ze precies 

willen. Het gaat bijvoorbeeld 

om de opleidingen tot verkoper 

(commercie of distributie), 

ondersteunende administratieve 

beroepen en medewerker ICT-

support. In het verslagjaar is 

de organisatie van deze mbo2-

opleidingen onder de loep 

genomen, waarbij onder andere 

de aansluiting op de entree-

opleidingen is verbeterd. De 

opleiding mbo-breed vindt plaats 

aan de hand van een ‘rotonde’ 

waarbij de student breed kan 

kennismaken met de opleidingen 

en een eigen onderwijsroute 

kiest, waarbij flexibel kan worden 

gewisseld tussen opleidingen 

en naar eigen wens extra vakken 

kunnen worden gekozen. De 

begeleiding is toegesneden op de 

individuele student, die hierbij zelf 

een grote verantwoordelijkheid 

heeft, hetgeen past bij onze 

onderwijsvisie.

1.4 Onderwijsvisie

VISTA college geeft betekenis 

aan het onderwijs aan de hand 

van vier pijlers: gepersonaliseerd 

leren, contextrijk opleiden, 

ontwikkelingsgericht begeleiden 

en activerende didactiek. Die 

elementen vormen de kern van de 

in 2021 geformuleerde algemene 

onderwijsvisie Gaan voor 

Groei. Dat is het pedagogisch-

didactische fundament waarop wij 

onze onderwijskeuzes baseren. 

De elementen verschaffen een 

gemeenschappelijke taal en 

geven ons samenhangende 

handvatten (en ambities) 

waarmee de teams concreet 

de gesprekken kunnen 

aangaan over onderwijs en 

onderwijsontwikkeling.

Het college van bestuur stelde in 

juni 2021 een projectgroep in om 

de onderwijsvisie te ontwikkelen. 

De projectgroep sprak met interne 

en externe belanghebbenden. 

Vervolgens zijn de vier elementen 

van de onderwijsvisie geladen 

met wetenschappelijke inzichten 

over elementen, strategieën en 

voorwaarden die bijdragen aan 

het specifieke onderwijselement. 

Het ontwikkelingstraject liep tot 

januari 2022. De onderwijsvisie is 

toen ter goedkeuring voorgelegd 

aan het college van bestuur, 

waarna het implementatietraject 

gestart is.
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We kijken door de ogen van Bart Havenaar 
(Projectleider Strategie & Onderwijsbeleid) naar 
zijn VISTA leven. Mmm, wát zien we? Een bril! 
En via die bril zien we een onderwijsvisie die tot 
leven komt. Maar hé, wie zien we daar? Het zijn 
practor Andrea Klaeijsen en docent Zorg Noël 
Notermans! Samen gaan we in gesprek.  

Een “pedagogisch didactische 

bril”, noemt Bart het. "En als 

je erdoorheen kijkt dan zie je 

vier elementen: activerende 

didactiek, gepersonaliseerd 

leren, ontwikkelingsgericht 

begeleiden en contextrijk 

opleiden. De bouwstenen van 

onze onderwijsvisie.” Andrea knikt, 

“Deze hebben we opgehaald 

uit bestaande VISTA teamvisies, 

gekoppeld aan onderzoek 

en aan wat andere regionale 

opleidingscentra doen. We 

zien dan: dít is een landelijke 

beweging. Dít is hoe het onderwijs 

van nu eruit hoort te zien.” Bart: 

“In het mbo zijn we aanpakkers. 

Als er een probleem is, gaan we 

meteen schrijven en ontwikkelen. 

We werken steeds meer 

onderzoekend. Het is belangrijk 

dat we op basis van literatuur en 

wetenschap onderwijs opstellen 

en aanbieden. Dat we de kracht 

van het doen en denken bij elkaar 

brengen.”  

 

Wij zien jou, en meer  

Wat kan er ontstaan door 

het implementeren van deze 

onderwijsvisie? Andrea legt uit: 

“Dat het onderwijs nog meer 

aansluit bij onze slogan ‘Wij zien 

jou’ maar ook dat we verdergaan 

en dus ernaar handelen.” 

Contextrijk opleiden gaat over het 

werkveld (experts) naar binnen 

halen. Noël, docent Zorg aan 

de Zorgacademie Parkstad in 

Heerlen, maakte zelf de overstap 

van praktijk naar onderwijs een 

aantal jaren geleden. “Wanneer ik 

studenten verantwoordelijkheid 

geef – en dat zie ik al bij 

eerstejaars – ontstaan er andere 

resultaten.” 

 

Onderwijskundige leiders hebben 

de onderwijsvisie al met beide 

handen aangepakt, legt Bart uit. 

“Ze gaan het gesprek met hun 

team aan. Er ontstaat beweging. 

Niet alleen het onderwijs, maar 

ook de ondersteunende diensten 

(Marketing & Communicatie, 

Financiën, Studentbegeleiding) 

tonen interesse in de 

onderwijsvisie. Ze willen erbij 

betrokken zijn, snappen dat 

dit hun werk kan verrijken en 

bijdragen aan succes. Het is wel 

een uitdaging om alle ontstane 

initiatieven bij elkaar te brengen 

en zichtbaar te maken.”

  

Uitdagingen 

Het brengt uitdagingen met zich 

mee, de implementatie van de 

onderwijsvisie terwijl ‘het gewone 

(school)leven’ doorloopt. Noël 

belicht dit vanuit het docent-

perspectief. “We schrijven 

momenteel het onderwijs om van 

vakgericht naar modulair. Alle 

lessen en taken lopen door, dat 

maakt het niet makkelijk.” Het 

onderwijs verandert en daarmee 

ook de rol van de docent. “In 

plaats van dat wij studenten 

vertellen wat ze moeten weten 

volgens het lesprogramma, gaan 

we naar een positie waarin we 

studenten helpen om zelf die 

richting te vinden. Vandaaruit 

geven we dan leeractiviteiten 

vorm en nodigen we experts uit 

(als daar behoefte aan is).” Bart 

is het ermee eens. Hij voegt toe: 

“Het is een VISTA opgave, een 

teamopgave, een docentopgave. 

We zetten allemaal die bril op 

maar wanneer ík door die bril kijk, 

zie ik andere dingen dan Noël of 

Andrea omdat zij op een andere 

plek werkzaam zijn.” Andrea: “De 

onderwijsvisie geeft ruimte aan 

uitvoerders om accenten aan te 

brengen. Om er hun eigen geur 

en kleur aan te geven als team, 

wat past bij wie ze zijn en bij wie 

hun doelgroep is.” 

‘IN HET MBO ZIJN WE AANPAKKERS. ALS ER EEN PROBLEEM IS, 
GAAN WE METEEN SCHRIJVEN EN ONTWIKKELEN. WE WERKEN 

STEEDS MEER ONDERZOEKEND.’ 

‘IN HET MBO ZIJN WE AANPAKKERS. ALS ER EEN PROBLEEM IS, 
GAAN WE METEEN SCHRIJVEN EN ONTWIKKELEN. WE WERKEN 

STEEDS MEER ONDERZOEKEND.’ 

VISTA
IN GESPREK

  MET...
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De strategie van VISTA 
college is in 2020 vastgelegd 
in VIZIER ‘20-‘25.1 Hierin zijn de 
missie, visie, kernwaarden en 
ambities opgenomen. Bij het 
uitvoeren van de missie en het 
uitwerken van de visie werken 
wij vanuit onze kernwaarden 
aan onze ambities.

Onze kernwaarden zijn: respectvol, samen, nieuwsgierig 

en ondernemend. In 2020 zijn de kernwaarden samen 

met onze medewerkers bepaald en bekrachtigd en 

zijn we gestart met een traject om de kernwaarden 

intern en extern zichtbaar te maken en uit te dragen. 

De kernwaarden bieden houvast voor student, 

medewerker, management en bestuur. In 2021 gingen 

we verder op de ingezette weg en zijn de kernwaarden 

in kracht toegenomen.

Op basis van ontwikkelingen, wensen, eisen, 

verwachtingen en initiatieven binnen en buiten de 

organisatie zijn voor 2021 vier prioriteiten bepaald in het 

jaarplan 2021: (1) terugdringen voortijdig schoolverlaten 

(VSV); (2) duurzame inzetbaarheid en werkdruk; (3) 

Leven Lang Ontwikkelen; en (4) blended learning en 

onderwijsinnovatie.
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1  Zie https://vistacollege.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/algemeen/0702020-VIZIER2025_VISTAcollege.pdf 
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MISSIE

De missie van VISTA college 
is om studenten een solide 

en duurzame basis te 
bieden voor persoonlijke 

ontwikkeling, burgerschap 
en werk (of doorstroom naar 

vervolgonderwijs), zodat 
zij succesvol zijn en zullen 

blijven.
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2.1 Focuspunt 1: Terugdringen voortijdig schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaten 

was in 2021 weer een van 

de topprioriteiten van VISTA 

college. Het terugdringen 

van voortijdig schoolverlaten 

vraagt om dagelijkse aandacht 

en een integrale aanpak. In de 

gesprekken tussen bestuur en 

management was het voortijdig 

schoolverlaten steeds een 

belangrijk agendapunt. Bij het 

terugdringen van het voortijdig 

schoolverlaten richt VISTA college 

zich op twee pijlers. Op de eerste 

plaats kijken wij voortdurend hoe 

we intern onze aanpak kunnen 

optimaliseren, zodat het voortijdig 

schoolverlaten tot een minimum 

kan worden beperkt. Daarnaast 

sluiten wij aan op het Regionaal 

Programma Aanpak VSV 2020-

2024.

Onder leiding van het bureau 

JES consulting is in 2021 

binnen VISTA college een 

onderzoek uitgevoerd naar 

een brede aanpak van het 

voortijdig schoolverlaten. 

Hierbij is zowel met interne 

en externe betrokkenen en 

belanghebbenden gesproken. 

De voorlopige rapportage 

van het onderzoek is in 

november aan het college van 

bestuur gepresenteerd. De 

uitkomsten vormen de start 

van dialoogsessies in 2022, 

met als doel om intern tot een 

implementatieplan te komen dat 

mede is gebaseerd op de sleutels 

voor succes uit het onderzoek. 

Het terugdringen van voortijdig 

schoolverlaten gebeurt ook 

in samenwerking met andere 

partijen in de keten. In de 

regio Zuid-Limburg werken 16 

gemeenten, vier vo-besturen en 

twee mbo’s (VISTA college en 

Yuverta) samen in het Regionaal 

Programma Aanpak VSV, met 

VISTA college als penvoerder. 

Een belangrijke activiteit in 

2021 was het verkennen van de 

maatregelen die kunnen bijdragen 

aan een verlaging van het 

voortijdig schoolverlaten. Er zijn 

speerpunten benoemd voor het 

vo, het mbo en de gemeenten.

2.2 Focuspunt 2: Duurzame inzetbaarheid en werkdruk

Goed onderwijs vereist 

professionele en vitale 

medewerkers. VISTA college 

hecht daarom aan beleid 

dat duurzame inzetbaarheid 

van gezonde en tevreden 

medewerkers ondersteunt. 

Duurzame inzetbaarheid 

stond dit jaar boven aan 

onze agenda vanwege de 

verwevenheid met de thema’s 

werkdruk en werkplezier, 

die als aandachtspunten uit 

het recente medewerkers-

tevredenheidsonderzoek 

naar voren kwamen.2 Een 

belangrijke oorzaak voor de 

bovengemiddelde werkdruk in 

2021 was de COVID-19-crisis.

De teams verwerken zelf 

de thema’s werkdruk en 

duurzame inzetbaarheid 

in hun teamplannen. Op 

basis van gesprekken met 

de teams is in 2021 een 

werkdrukplan opgesteld. Ook 

is een toolkit aanpak werkdruk, 

werkplezier en duurzame 

inzetbaarheid ontwikkeld en 

geïmplementeerd. Hiervan kan 

iedere leidinggevende, teamlid 

en medewerker naar behoefte 

gebruikmaken. 

Over de aanpak van duurzame 

inzetbaarheid en werkdruk heeft 

intensief overleg plaatsgevonden 

tussen leidinggevenden, 

ondernemingsraad en college 

van bestuur. In het najaar zijn we 

gestart met de implementatie 

van het plan ‘Duurzame 

Inzetbaarheid’, met instemming 

van de ondernemingsraad. Wij 

hebben ook het programma 

VISTA Vitaal opgezet, dat is 

gericht op het bevorderen van 

een gezonde levensstijl van 

medewerkers en studenten, 

bijvoorbeeld op het gebied van 

voeding.

2  Zie ook paragraaf 5.6 Werkplezier, duurzame inzetbaarheid en gezond presteren.



‘We hebben gezocht naar 
mogelijkheden om mensen snel te 

kunnen opleiden voor een wisseling 
tussen werkgevers en sectoren of 

binnen organisaties.’ 
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2.3 Focuspunt 3: Leven Lang Ontwikkelen

VISTA college vindt het belangrijk 

om zich ‘in de haarvaten’ te 

bevinden van het bedrijfsleven 

en van de maatschappelijke 

organisaties in de regio. Daar 

signaleren wij wat er verandert 

in beroepen, attitudes en 

doelgroepen. Wij nemen dat 

mee in het (door)ontwikkelen 

van nieuwe en bestaande 

opleidingen. Een belangrijke plek 

wordt hierbij ingenomen door de 

afdeling Business Development. 

Business Development houdt 

zich in de kern bezig met hoe wij 

als VISTA college de aansluiting 

op de maatschappelijke vraag 

vormgeven. 

Bij de aanvang van de COVID-19-

crisis heerste de gedachte dat 

massaontslagen zouden gaan 

plaatsvinden. Dat is gelukkig 

niet gebeurd. Het werd echter 

al snel duidelijk dat veel gaten 

in de arbeidsmarkt ontstonden, 

zeker in de zorgsector (vooral 

bij de ziekenhuizen en andere 

zorginstellingen). Daarop heeft 

VISTA college ook in 2021 

adequaat en ondernemend 

ingespeeld. Dit past goed in het 

concept van een Leven Lang 

Ontwikkelen dat in 2021 een 

topprioriteit was. We hebben 

gezocht naar mogelijkheden om 

mensen snel te kunnen opleiden 

voor een wisseling tussen 

werkgevers en sectoren of binnen 

organisaties. We hebben onder 

andere opleidingen ontwikkeld 

die zorgden voor ‘meer handen 

aan het bed’ in de ouderenzorg. 

Ook in de logistiek ontstond een 

grotere vraag naar personeel 

door de enorme toename van de 

pakketbezorging. Hieraan heeft 

VISTA college kunnen bijdragen 

op het gebied van opleiding. 

We hebben fors geïnvesteerd 

om onze teams het benodigde 

materiaal te kunnen laten 

ontwikkelen. 

In 2021 is het Regionaal Mobiliteitsteam van 
de grond gekomen, onder de vleugels van 
de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. Onder 

andere het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid heeft gezorgd voor 

middelen om de problemen als gevolg van 
COVID-19 aan te pakken.

Enkele highlights Leven 

Lang Ontwikkelen

VISTA college is 

gekwalificeerd als 

onderwijsaanbieder voor 

het UWV. 

Er zijn 30 modules 

voor mbo-certificaten 

beschikbaar. 

VISTA college 

biedt verschillende 

oriëntatietrajecten aan 

voor kansberoepen. 

Voor het bij- en 

omscholen groeit het 

opleidingsaanbod 

dat leidt tot een mbo-

diploma, certificaat of 

een praktijkverklaring.
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VISIE

VISTA college biedt in 
samenwerking met bedrijven, 

maatschappelijke organisaties 
en gemeenten een regionaal 
dekkend maatwerkaanbod 

van kwalitatief hoogwaardig 
middelbaar beroepsonderwijs, 

cursussen en educatie dat 
past bij iedere student, bij 

ieder bedrijf en aansluit bij de 
ontwikkeling 

van de (eu)regio.
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2.4 Focuspunt 4: Blended learning en onderwijsinnovatie

Blended learning is bij VISTA 

college een belangrijk onderdeel 

van de onderwijsinnovatie. De 

essentie van blended learning is 

het aanbieden van goed onderwijs 

door het adequaat combineren van 

leeractiviteiten (face-to-face en via 

ICT-middelen). Het leskrijgen op 

afstand als gevolg van COVID-19 

wordt vaak als blended learning 

bestempeld, terwijl dat niet de 

essentie is van blended learning. 

In 2021 hebben we een podcast 

en white paper gemaakt om uit 

te leggen wat de verschillen zijn 

tussen hybride leren, blended 

learning, afstandsonderwijs en 

online onderwijs. Er is tevens een 

woordenlijst met terminologie 

opgenomen in de nieuwe 

onderwijsvisie, zodat we daarin 

allemaal een gemeenschappelijke 

taal kunnen spreken.

VISTA college heeft twee 

practoraten: Gepersonaliseerd 

Leren (GPL) en Digitale Pedagogiek 

en Didactiek (DPD) (i.o.). De twee 

practoren die leiding geven aan 

deze practoraten, werken samen 

met OKL-ers aan versterking van 

het evidence informed werken 

aan onderwijsinnovaties binnen 

de beide practoraatsthema’s. In 

2021 is het practoraatsplan voor 

het practoraat DPD afgerond 

en ingediend bij de Stichting 

Ieder mbo een practoraat en is er 

onderzoek uitgevoerd naar de 

inzet van virtual reality in de klas. 

In het practoraat GPL is in 2021 

meegewerkt aan MBOin2030 

en met externe partners aan 

een overzichtsartikel over 

gepersonaliseerd leren op het 

landelijke onderwijsplatform 

onderwijskennis.nl. Daarnaast 

voeren OKL-ers onderzoek uit naar 

onder meer het stimuleren van 

zelfregulatie bij studenten.

In 2021 is een Professionele 

LeerGemeenschap (PLG) 

Onderwijsinnovatie ingericht, die 

bestaat uit de onderwijskundig 

leiders, medewerkers van de 

afdeling SOB en IMMI en de twee 

practoren van VISTA college. In 

deze PLG wisselt men kennis uit en 

doen de deelnemers ervaringen 

op die de OKL-ers vervolgens naar 

eigen behoefte kunnen uitwerken 

binnen de onderwijsteams. 

In de PLG werd gewerkt aan 

modularisering, flexibilisering en 

blended learning.

Er is een curriculumkit gemaakt 

met instrumenten, verslagen 

en beleidsstukken die teams 

als richtlijn kunnen gebruiken 

om keuzes te maken bij het 

ontwerpen van het onderwijs. 

Bij elk onderwijsontwerp wordt 

nagedacht over het optimaal 

gebruik van digitalisering, waarbij 

blended learning geen op zichzelf 

staand doel moet zijn. In de 

tweede helft van 2021 is aan de 

hand van enkele ‘sprints’ met 

OKL-ers intensief gekeken naar 

de onderwijskundige aspecten, 

waarbij de aandacht vooral 

uitging naar de didactische en 

pedagogische aspecten. Mede op 

basis hiervan is een 5-stappenplan 

ontwikkeld voor het verbeteren 

van het onderwijskundig gesprek, 

waarmee we in 2022 verder aan de 

slag zullen gaan.

2.5 Aandachtspunt in Kaderbrief 2021: Duurzaamheid

In 2021 is ook gewerkt aan 

het opstellen van een visie op 

duurzaamheid. Hiervoor neemt 

het  VISTA college de Sustainable 

Development Goals (SDG’s) als 

kapstok. We werken hiermee 

aan een gezamenlijk probleem: 

van de wereld, het land en de 

regio. We doen dit ook omdat 

duurzaamheid een katalysator is 

van onderwijsvernieuwing, die 

leidt tot beter onderwijs. Hierbij 

heeft VISTA college aandacht 

voor zijn verschillende rollen: 

opleider, werkgever, bedrijf 

en partner in de regio. In 2022 

wordt de visie op duurzaamheid 

vastgesteld en worden initiatieven 

die onder de kapstok van de 

SDG’s passen sterker aan elkaar 

verbonden. Denk hierbij aan 

duurzame inzetbaarheid, gelijke 

kansen, inclusie & diversiteit 

maar ook aan het strategisch 

huisvestingplan. In 2022 bereiden 

we ook de rapportageverplichting 

(Corporate Sustainability 

Reporting Directive) over 

duurzaamheid voor, die geldt 

vanaf het verslagjaar 2023.
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ONDERWIJS
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Het leeuwendeel van de Zuid-Limburgse mbo-
studenten kiest voor een mbo-opleiding van VISTA 
college. Daar zijn we trots op! VISTA college biedt 

dus een belangrijke bijdrage aan de Limburgse 
arbeidsmarkt die grote behoefte heeft aan 

gekwalificeerde vakmensen met kennis van zaken 
en een gezonde ambitie. Dit hoofdstuk bevat de 

belangrijkste cijfers en ontwikkelingen op het gebied 
van student en onderwijs in 2021.

Goed onderwijs begint met het 

VISTA-motto ‘wij zien jou’. VISTA 

college stelt het perspectief van 

de student centraal. Vanuit die 

gedachte geven wij vorm aan de 

individuele leerroute, begeleiding 

en loopbaanoriëntatie. Wij 

besteden daarbij veel aandacht 

aan de relatie tussen student 

en docent, in een goed en veilig 

onderwijsklimaat.

Het Team Studentbegeleiding 

hanteert een nieuwe 

begeleidingsvisie waarbij 

mentoren en docenten 

3.1 Studentbegeleiding: de student centraal

zelfstandiger de begeleiding van 

studenten oppakken. Het team 

adviseert en ondersteunt de 

mentoren en onderwijsteams. In 

2021 is veel aandacht besteed 

aan het laten aansluiten van 

de onderwijsteams op deze 

begeleidingsvisie.

Binnen VISTA college is daarnaast 

een mbo-knooppunt ingericht 

waarin een multidisciplinair 

team zorgt voor specialistische 

hulp bij school- en niet-school-

gerelateerde problemen van 

studenten. 
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Het jaar 2021 stond voor een belangrijk deel in het teken van het 
inzetten op maatwerkprojecten. Zo zijn enkele docenten opgeleid 
tot mindfulness-trainer om mindfulness in het curriculum aan te 

kunnen bieden. Er zijn ook inhoudelijke ‘speeddates’ georganiseerd 
voor vmbo-leerlingen die door COVID-19 minder tijd hebben 
kunnen besteden aan de oriëntatie op een vervolgopleiding.

Ongeveer 20 
procent van de 

studenten heeft een 
ondersteuningsvraag. 
Het aantal jongeren 

met psychische 
problemen neemt 

toe.



VISTA college onderschrijft de 

maatschappelijke opdracht om 

de arbeidsmarktparticipatie 

te verhogen door een 

goed inzetbare generatie 

jongvolwassenen. Daarom zijn 

we in 2021 verdergegaan met 

de inventarisatie van behoeften 

en best practices op het 

gebied van loopbaanoriëntatie, 

loopbaanbegeleiding en 

burgerschap. Het doel daarvan 

is om een meer uniforme VISTA-

aanpak te formuleren, die naar 

verwachting zal leiden tot een 

betere beheersbaarheid van 

de kwaliteit van het aanbod en 

geringere afhankelijkheid van 

personele invulling. Dit wordt 

in 2022 verder opgepakt en 

afgestemd met de aanpak van 

studentbegeleiding in de nieuwe 

onderwijsvisie.

3.2 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en burgerschap

Het Team Studentbegeleiding 

heeft in 2021 de onderwijsteams 

gecoacht op het voeren van 

loopbaangesprekken. Ook is in 

2021 de samenwerking met het 

voortgezet onderwijs versterkt. 

Zo was er een online conferentie 

Versterking samenwerking vmbo 

VISTA, georganiseerd door VISTA 

college, samen met management 

en bestuurders van verscheidene 

vo-instellingen in Zuid-Limburg. 

De conferentie ging over de 

mogelijkheden om gezamenlijk 

doorlopende leerroutes in te 

richten, de komst van een nieuwe 

leerweg (GL/TL) en andere 

aspecten van samenwerking. Een 

vervolgconferentie is gepland 

voor mei 2022. 

Eind 2021 is een project 

toegekend vanuit de provincie 

Limburg om een curriculum 

loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding en burgerschap te 

ontwikkelen voor mbo-Entree 

en niveau 2. Dit gebeurt onder 

andere in samenwerking met LEO 

Loopbaan. 

Naast het zoeken naar wie je wilt 

worden als professional en hoe je 

dat bereikt, is het voor studenten 

belangrijk om te weten hoe ze 

als persoon in de wereld staan. 

Daarom besteedt VISTA college 

aandacht aan burgerschap. 

In 2021 is onder meer een 

gesprekstafel Burgerschap 

georganiseerd met een aantal 

onderwijskundig leiders, om na 

te denken over een VISTA-brede 

aanpak.
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In de Kenniswerkplaats Jeugd werken 
vier MBO-2 teams aan vernieuwing van 
het burgerschap en LOB onderwijs. De 

Provincie Limburg en de Arbeidsmarktregio 
Zuid-Limburg ondersteunen dit initiatief.



3.3 Studentenaantallen

Tabel 1 geeft een overzicht van de aantallen bekostigde studenten in de afgelopen 3 jaar.

Tabel 1. Bekostigde BOL- en BBL-studenten

BOL-studenten BBL-studenten

2019

2020

2021

10.349 (79%)

10.516 (79%)

10156 (79%)

2.731 (21%)

2.720 (21%)

2.661 (21%)

Jaar

Als we kijken naar de afgelopen 

drie jaren, dan valt op dat de 

verhouding tussen de aantallen 

BOL- en BBL-studenten stabiel 

is, maar dat in 2021 het aantal 

BOL-studenten met 3,4 procent 

en het aantal BBL-studenten 

met 2,2 procent is afgenomen. 

Dit ligt in lijn met landelijke 

ontwikkelingen. 

De daling van studenten-

aantallen in de BOL-opleidingen 

is (in ieder geval deels) te 

verklaren door de ontgroening in 

de regio. 

De studentenaantallen op 

niveau 1 en 2 zijn de laatste drie 

jaren redelijk stabiel (zie tabel 

2). Bij niveau 3 is een dalende 

trend zichtbaar en bij niveau 4 

een licht stijgende trend. In het 

jaarverslag over 2020 is dezelfde 

constatering gedaan. 

De verdeling van mbo-studenten 

naar niveau bij VISTA college, over 

de afgelopen drie jaar, ligt in lijn 

met de landelijke verdeling van 

mbo-studenten over de niveaus.

Tabel 2. Bekostigde studenten per niveau

ENTREE

2019

2020

2021

469 (3,6%)

467 (3,5%)

444 (3,5%)

Jaar MBO 2

1.968 (15%)

2.120 (16%)

2129 (16,6%)

MBO 3

3.402 (26%)

3.091 (23,4%)

2745 (21,4%)

MBO 4

7.241 (55,4%)

7.558 (57,1%)

7499 (58,5%)

‘De verdeling van mbo-studenten 
naar niveau ligt in lijn met de 

landelijke verdeling.’ 
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Zowel het jaarresultaat, het 

diplomaresultaat en het 

startersresultaat van VISTA 

college ontwikkelen zich positief 

sinds de cijfers van 2016-2019. 

Met deze resultaten scoort VISTA 

3.4 Jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat4

college ruim boven de landelijke 

normen: het landelijk gemiddelde 

van het jaarresultaat 2017-2020 

van de roc’s ligt op 72,0 procent 

en van het diplomaresultaat op 

72,6 procent.5

100%
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80%

70%
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50%

40%

30%
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10%

0%

2016 - 2019 2017 - 2020 2018 - 2021

Jaarresultaat Diplomaresultaat Startersresultaat

Grafiek 3. Jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat

‘Zowel het jaarresultaat, het diplomaresultaat 
en het startersresultaat van VISTA college 

ontwikkelen zich positief.’ 
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4  Jaarresultaat: het aantal gediplomeerden in het jaar, als percentage van het aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde   
 instellingsverlaters in dat jaar. Diplomaresultaat: het aantal gediplomeerde instellingsverlaters als percentage van alle instellingsverlaters  
 van dat jaar. Startersresultaat: het aandeel nieuwe starters dat in een instelling blijft of uitstroomt met een diploma van deze instelling. De  
 uitstroom zonder diploma telt hierin niet mee. Het gaat telkens om het gemiddelde over drie jaren.
5  Bron: DUO, Open Onderwijsdata, 2021, indicatoren per instelling 2021-3-7. De landelijke cijfers voor 2018-2021 zijn nog niet beschikbaar.

Bron: Eduarte, Qlikview en Onderwijsresultaten



3.5 Voortijdig schoolverlaters
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Grafiek 4. Voortijdig schoolverlaters

Mbo 2 Mbo 3 Mbo 4 VAVO

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021* Landelijk gemiddelde Norm

Op VISTA college ligt het aantal 

voortijdig schoolverlaters voor de 

meeste opleidingen hoger dan de 

norm en hoger dan het landelijk 

gemiddelde. Uitzonderingen 

hierop zijn:

• de BOL niveau 4 opleidingen: 

VSV-cijfers voldoen aan de 

norm en zijn lager dan het 

landelijk gemiddelde;

• de BOL niveau 2 opleidingen: 

de cijfers voldoen aan de 

norm, maar liggen boven het 

landelijk gemiddelde;

• bij VAVO ligt het aantal 

voortijdig schoolverlaters 

onder het landelijk 

gemiddelde (geen 

normering).

Voor een splitsing van de VSV-

cijfers naar BOL en BBL, zie 

bijlage 1, tabel 12. 

Het hoog blijven van de VSV-

cijfers is deels te verklaren 

door zaken die ook landelijk 

spelen: het afstandsonderwijs 

heeft een negatief effect op 

de motivatie van studenten en 

studenten ervaren ook de opstart 

(of herstart) van het normale 

onderwijsproces als moeilijk. 

Daarnaast vond er in de zomer 

van 2021 een ‘studentenpluk’ 

plaats: er kwamen veel banen vrij 

door de (tijdelijke) heropening van 

de maatschappij en studenten 

zijn de arbeidsmarkt opgegaan.

Het bestrijden van het voortijdig 

schoolverlaten is een van de 

topprioriteiten van VISTA college.6

* * * *

****
**

**
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Bron: Factsheet OCW-VISTA college 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

*   De cijfers van 2020-2021 zijn voorlopige cijfers.

**  Dit zijn de norm-percentages zoals opgenomen in het Factsheet OCW-VISTA college 2020 - 2021

6  De activiteiten die VISTA college hiervoor ondernomen heeft in 2021 staan beschreven in hoofdstuk 2, focuspunt 1: Terugdringen   
 voortijdig schoolverlaten.



3.6 Stimuleren van internationalisering 

Het in 2020 vastgestelde 

beleid op het gebied van 

internationalisering is in 2021 

verder in de praktijk gebracht. 

Een belangrijk doel was het 

heropstarten van de mobiliteit van 

studenten en docenten richting 

buitenland, waar studenten 

onder andere stagelopen en 

docenten werken aan hun 

professionalisering. De mobiliteit 

was beperkt sinds de start 

COVID-19-crisis. Waar mogelijk 

zijn alternatieven gezocht. Het 

jaar 2021 kende daardoor meer 

mogelijkheden dan 2020. In 2021 

waren er 55 mobiliteiten (26 

medewerkers en 29 studenten) 

ten opzichte van 27 mobiliteiten in 

2020 en 154 in 2019.

We hebben onder andere 

gewerkt met Internationalisation 

at home, waarbij klassen 

bijvoorbeeld werken aan 

internationale bedrijfsopdrachten 

of online samenwerken aan 

projecten met buitenlandse 

scholen. 

De internationalisering maakt 

integraal deel uit van een selectie 

aan vakken, maar we werken ook 

met een intercultureel keuzedeel. 

Sommige opleidingen besteden 

tijdens hun burgerschapslessen 

aandacht aan wereldburgerschap. 

VISTA college heeft met Zuyd 

Hogeschool en Gilde Opleidingen 

een project opgestart rond de 

doorontwikkeling van de Global 

Mind Monitor. Met deze mbo-

variant van de tool kunnen de 

internationale competenties van 

mbo-studenten in kaart worden 

gebracht. 

3.7 Studenttevredenheid

VISTA college beoordeelt de 

studenttevredenheid onder 

andere op basis van de JOB-

monitor. De JOB-monitor is 

een onafhankelijke peiling die 

een keer per twee jaar wordt 

uitgevoerd. Wij scoorden in 2020 

als opleiding een 6,8 (het landelijk 

gemiddelde was 6,7). De school 

als geheel kreeg een 6,6 (het 

landelijk gemiddelde was een 

6,5). Wij scoren dus net boven het 

landelijk gemiddelde. In mei 2022 

volgen de nieuwe resultaten.

In 2021 is op initiatief van 

de centrale studentenraad 

onderzoek gedaan naar de 

verschillende vormen van 

studentenfeedback die 

plaatsvinden in ons onderwijs. 

Eind 2022/begin 2023 worden 

de best practices op het 

gebied van studentfeedback 

vertaald naar beleid en wordt 

een gestandaardiseerde 

set feedbackinstrumenten 

aangeboden. Ook vindt er medio 

2022 een instellingsdialoog 

plaats waarbij onderzocht wordt 

hoe studentenparticipatie 

proactief kan bijdragen aan de 

onderwijskwaliteit.

‘In 2021 is op initiatief van de centrale 
studentenraad onderzoek gedaan naar de 

verschillende vormen van studentenfeedback die 
plaatsvinden in ons onderwijs.’ 

32 JAARVERSLAG 2021



3.8 Toelatingsbeleid en bindend studieadvies

VISTA college volgt de 

landelijke richtlijnen voor 

het toelatingsbeleid. Dat 

is in 2021 niet gewijzigd. In 

sommige gevallen wordt voor 

een opleiding een numerus 

fixus (NF) ingesteld. Dat kan 

verschillende redenen hebben: 

een verplichting vanuit de 

Commissie Macrodoelmatigheid 

mbo en/of afspraken vanuit 

de Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven; 

de beschikbaarheid van het 

aantal stageplaatsen (in overleg 

met partijen uit de regionale 

arbeidsmarkt) of afspraken met 

Defensie of Politie. In het kader 

van de macrodoelmatigheid 

werken wij onder andere 

samen met Yuverta en Gilde 

Opleidingen. Er waren bij VISTA 

college in het schooljaar 2021-

2022 33 opleidingen met een 

numerus fixus waarvan 12 ook 

aanvullende eisen hadden. Er 

waren 2 opleidingen met alleen 

aanvullende eisen.

In 2021 is, samen met het 

werkveld, hard gewerkt om 

het aantal opleidingen met een 

numerus fixus terug te brengen. 

Dit heeft erin geresulteerd 

dat voor het aankomende 

schooljaar (’22-’23) het aantal NF-

opleidingen is teruggebracht tot 

27, waarvan er 12 ook aanvullende 

eisen hebben. Er is één opleiding 

met alleen aanvullende eisen.

In 2020 is het beleid op het 

gebied van het bindend 

studieadvies vastgesteld. Met 

het afgeven van een bindend 

studieadvies is echter voorzichtig 

omgegaan in het schooljaar 2020-

2021, mede op verzoek van de 

minister van OCW naar aanleiding 

van de COVID-19-crisis. Voor het 

cohort 2021-2022 hanteert VISTA 

college weer de drie adviezen 

uit het vastgestelde beleid: 

positief studieadvies, negatief 

studieadvies of negatief bindend 

studieadvies (9 maanden na 

start van de opleiding). De teams 

behandelen het studieadvies 

als expliciet onderdeel van de 

begeleiding.
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3.9 Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs

VISTA college heeft besloten 

om de twee vavo-teams per 1 

januari 2022 samen te voegen. 

De lessen worden wel op beide 

locaties voortgezet. In 2021 zijn 

de voorbereidingen hiervoor 

getroffen.

De vavo-opleidingen hebben 

minder last gehad van de 

lockdown-maatregelen, omdat 

er vooral eindexamenklassen 

zijn, die gewoon naar school 

mochten. De sterke daling in 

leerlingenaantallen in schooljaar 

2020-2021 is het gevolg van 

het wegvallen van de centrale 

examens in het schooljaar 2019-

2020 door COVID-19. Door de 

grotere slagingspercentages in 

het voortgezet onderwijs zijn ook 

minder mensen naar de vavo 

gekomen. In tabel 5 is te zien hoe 

de studentenaantallen van vavo 

zich ontwikkeld hebben in de 

afgelopen jaren, verdeeld naar 

leerjaar en vo-soort. 

Net als voorgaand schooljaar 

kende schooljaar 2020-2021 

een andere examenregeling 

dan normaal. Dat heeft goede 

rendementen voor de vavo-

opleidingen opgeleverd. 

Het aantal vavo-studenten voor 

het schooljaar 2021-2022 is 

toegenomen en volgt de landelijke 

trend. Dat is het gevolg van een 

lager slagingspercentage in het 

voortgezet onderwijs. Maar we 

zitten nog niet op het oude niveau 

van voor de COVID-19-crisis. 

Tabel 5. Aantal studenten vavo naar vo-soort over een periode van drie jaar

Havo leerjaar 5 

Havo voorbereidend leerjaar 4 

Vmbo theoretische leerweg 

2018-2019 

266 

49 

107 

2019-2020 

275 

64 

114 

2020-2021 

171 

59 

49 

2021-2022 

233 

73 

56 

Bron: Studenten Informatie Systeem VISTA college 

Vwo leerjaar 6 157  149 77 105  

579 602 356  467 

Onderstaande tabel geeft 

een overzicht van het aantal 

examenkandidaten per vo-soort, 

het aantal afgewezen kandidaten, 

het aantal gediplomeerden + het 

aantal kandidaten dat certificaten 

behaalde; daarachter tussen 

haakjes het totaal aantal behaalde 

losse certificaten.

Tabel 6. Aantal vavo-diploma’s en -certificaten in schooljaar 2020-2021

Vwo

Havo

Vmbo

Examenkandidaten

66

164 

46 

Afgewezen

10

13

5

Geslaagd + certificaat 

29 + 27 (79 cert)

87 + 64 (123 cert)

35 + 6 (18 cert)

Bron: Jaarverslag Examencommissie vavo
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3.10 Taal+

Taal+ verzorgt 

volwassenenonderwijs 

Nederlands (als eerste en als 

tweede taal) voor inburgeraars 

en voor Nederlanders met een 

taalachterstand. Taal+ ontwikkelt 

aanbod op maat door intensieve 

samenwerking met gemeenten, 

bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en mbo-opleidingen. 

Ook binnen de Taal+-opleidingen 

zorgde COVID-19 weer voor 

een aangepaste manier van 

lesgegeven. We hebben zoveel 

mogelijk mensen naar school laten 

komen, maar we zijn dit blijven 

combineren met online-contact, 

om de vaardigheden in stand te 

houden. 

De eerder verkregen gunning in 

het kader van de Wet educatie 

en beroepsonderwijs is in 2021 

verlengd tot eind 2023. De 

volledige aanbesteding in 

het kader van de nieuwe 

Wet inburgering is ook 

gegund aan VISTA college, 

waardoor we in 2022 en 2023 

inburgeringstrajecten kunnen 

uitvoeren, met eventuele 

verlenging tot eind 2025. 

Daarnaast ontwikkelen we 

BBL-trajecten op Entree-niveau 

waarbij bedrijven deelnemers 

kunnen opleiden binnen hun 

bedrijven, terwijl de deelnemers 

daar tegelijkertijd taalonderwijs 

volgen. In 2021 zijn ook belangrijke 

stappen gezet voor nieuwe 

trajecten, samen met Business 

Development.

‘Taal+ ontwikkelt aanbod op maat 
door intensieve samenwerking met 

gemeenten, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en mbo-opleidingen.’ 
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Inburgering en de BBL-opleiding Logistiek komen bijvoorbeeld 
samen bij Medtronic. Als mensen klaar zijn met dat traject krijgen ze 
een vaste baan bij Medtronic. Afgelopen jaar hebben 20 mensen zo 
een baan gekregen. Een soortgelijk traject loopt bij Praktech, waar 
mensen worden opgeleid, maar zelfs een baan krijgen als ze geen 

volledig diploma behalen. Onze Taal in de context-trajecten zijn 
gericht op een betere participatie in de samenleving, 

bijvoorbeeld als vrijwilliger. 



De slagingspercentages van de 

Taal+-opleidingen liggen voor 

alle profielen boven het landelijk 

gemiddelde (zie tabel 7). Het 

landelijk gemiddelde is tevens de 

minimale vereiste van Blik op werk 

om het Keurmerk Inburgering te 

kunnen behouden.

Tabel 7. Slagingspercentages Taal+ in 2021

Alfabetisering NT2

NT2 Laagopgeleiden

NT2 middenopgeleiden

VISTA college

64%

64%

80%

Landelijk gemiddelde

60%

62%

72%

Bron: DUO

NT2 hoogopgeleiden 84% 74%

De profielen alfabetisering inburgering en laagopgeleiden vormen 65 procent van de Taal+-populatie; het profiel middenopgeleid 25 procent 
en het profiel hoogopgeleid 10 procent. 

De profielen alfabetisering 

inburgering en laagopgeleiden 

scoren net boven het landelijk 

gemiddelde. Ten opzichte van 

vorige jaren is het resultaat 

teruggelopen. Ongeveer 65 

procent van de deelnemers 

van Taal+ heeft het profiel 

alfabetisering inburgering of 

laagopgeleid. Dit percentage 

neemt nog toe. Deze deelnemers 

zijn niet allemaal in staat om 

het beoogde eindniveau 

van het inburgeringsexamen 

te behalen. Het leerniveau 

en opleidingsniveau van de 

vluchtelingen die Nederland 

binnen komen is de laatste twee 

jaar sterk verlaagd ten opzichte 

van de eerste grote stroom 

vluchtelingen in 2015. Een tweede 

verklaring voor de (ook landelijk) 

teruglopende resultaten is de 

COVID-19-pandemie: met name 

analfabeten en laagopgeleiden 

hadden grote moeite met leren 

tijdens de lockdowns, met 

alleen online contact met de 

docent en vaak zonder geschikte 

apparatuur.

Ook de tevredenheid van de 

deelnemers (gemeten door een 

extern landelijk bureau Panteia) 

is teruggelopen: van rapportcijfer 

7,9 in 2020 naar 7,3 in 2021. De 

belangrijkste redenen voor de 

verminderde tevredenheid zijn: 

het ontbreken van geschikte 

apparatuur om online thuis lessen 

te kunnen volgen en minder 

klokuren les dan bij fysieke 

lessen. Wij gaan er dan ook van 

uit dat het tevredenheidscijfer van 

de deelnemers over het meetjaar 

2022 weer zal stijgen.

Er heerst nog steeds een taboe 

op laaggeletterdheid. In Heerlen 

loopt daardoor het aantal 

autochtone deelnemers fors 

terug. Dat is een zorgpunt.

Sinds 2021 loopt via Taal+ ook het 

project ‘VISTA Leest’, op initiatief 

van de provincie Limburg. Het 

doel is om mbo-studenten op 

vaste tijden te laten lezen en zo 

de woordenschat te vergroten en 

de concentratie te bevorderen.

‘Er heerst nog steeds een taboe op 
laaggeletterdheid. In Heerlen loopt daardoor het 

aantal autochtone deelnemers fors terug.’ 
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3.11 Mbo-studentenfonds

Per 1 augustus 2021 is de regeling 

MBO-studentenfonds van kracht. 

De regeling helpt voorkomen 

dat studenten om financiële 

redenen afzien van het (ver)

volgen van beroepsonderwijs. 

Studenten kunnen aanspraak 

maken op middelen uit het 

fonds als zij het recht op 

studiefinanciering verliezen door 

studievertraging (bijvoorbeeld 

door ziekte, zwangerschap 

of mantelzorg), als ze zitting 

hebben in de studentenraad 

(of maatschappelijk actief zijn) 

of als zij op 1 augustus van het 

betreffende schooljaar jonger 

zijn dan 18 jaar (en dus nog geen 

recht op studiebeurs) met ouders 

die onder de inkomensgrens 

vallen. Naast het studentenfonds 

heeft VISTA college vanuit 

eigen budget de regeling 

gecontinueerd voor financiële 

ondersteuning van studenten 

die ouder zijn dan 18 jaar. We 

hebben een internetpagina en 

een flyer gemaakt en de meeste 

teams zijn geïnformeerd over de 

regeling. De contacten met de 

hulpverleningsinstanties en de 

Stichting Leergeld zijn in 2021 ook 

geïntensiveerd. 
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Ten behoeve van de start van het schooljaar 2021-2022 is 
gewerkt aan verbetering van het zogenaamde onboardingproces: 

informatieverstrekking richting (aspirant) studenten, informatie over 
noodzakelijke leermiddelen, toegang tot applicaties en specifieke 
informatie per opleiding. Dit heeft geleid tot een betere start dan 

vorige jaar. Evaluatie zal leiden tot verdere verbeteringen komend jaar.
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In 2021 heeft VISTA college de onderwijskwaliteit 
verder verduurzaamd. Belangrijke rollen waren 

hierbij weggelegd voor de nieuwe onderwijsvisie, 
het expliciteren en uitwerken van de kernwaarden 

en de kwaliteitscultuur en het gebruiken van de 
Kwaliteitsmonitor MBO.

4.1 Visie op onderwijs

In 2021 besteedde VISTA college 

veel tijd en aandacht aan het 

formuleren van een VISTA-brede 

onderwijsvisie (zie ook paragraaf 

1.4). Onze onderwijsteams 

handelden al vanuit hun eigen 

onderwijsvisie en die visies kenden 

ook een impliciete rode ‘VISTA-

draad’. Deze rode draad is in 2021 

geanalyseerd en vastgelegd. 

VISTA college heeft nu een 

onderwijsvisie Gaan voor groei, 

met duidelijke uitgangspunten, 

waarop de teams hun 

onderwijs(visie) kunnen baseren. 

De nieuwe, wetenschappelijk 

gestaafde onderwijsvisie 

geeft richting aan kwalitatief 

hoogstaand en wendbaar 

onderwijs binnen VISTA college. 

De onderwijsvisie zal in 2022 

verder worden geïmplementeerd. 

Het vastleggen en afstemmen 

van de onderwijsvisie past 

goed bij de aanpassing van 

het waarderingskader van de 

Inspectie van het Onderwijs die in 

augustus 2021 plaatsvond. In het 

waarderingskader ligt nu namelijk 

meer nadruk op het in lijn zijn 

van de pedagogisch-didactische 

onderwijsvisie van de teams met 

de pedagogisch-didactische 

visie van de instelling. Daarop 

wordt expliciet getoetst door de 

Inspectie. 

4.2 Kernwaarden en kwaliteitscultuur

Kernwaarden

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven 

zijn de kernwaarden van VISTA 

college: samen, nieuwsgierig, 

ondernemend en respectvol 

(kortweg ook wel aangeduid 

als ‘SNOR’). In 2021 is onder 

begeleiding van een externe 

partij een projectplan geschreven 

voor de verdere uitwerking 

en verankering van de vier 

kernwaarden. De kick-off van het 

project vond plaats in september 

2021.

Wij hebben in 2021 een aantal 

initiatieven ontplooid om onze 

kernwaarden verder in te bedden 

in de organisatie:

• Wij stimuleren onze studenten 

structureel om feedback te 

geven op ons onderwijs en 

op onze organisatie in brede 

zin. We zijn nieuwsgierig naar 

wat zij van ons vinden en 

willen samen met hen ons 

onderwijs en onze organisatie 

verbeteren.

• Via de zogeheten VISTA 

gazetta geven we, via verhalen 

van collega’s, betekenis aan 

onze kernwaarden.

• In onze nieuw ontwikkelde 

gesprekscyclus wordt in 

voortgangsgesprekken en 

bij de beoordeling aandacht 

besteed aan de manier 

waarop de betreffende 

medewerker de kernwaarden 

uitdraagt.

• We verankeren onze 

kernwaarden in de 

leiderschapsdagen. Zo 

is voor het management 

een kernwaardenproeverij 

georganiseerd. Door middel 

van verschillende workshops 

is meer kleur en betekenis 

gegeven aan de kernwaarden.
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Kwaliteitscultuur

Naast het belang van de 

kernwaarden voor kwaliteit, is 

een goede kwaliteitscultuur 

essentieel. Daarom heeft 

VISTA college een werkgroep 

Kwaliteitscultuur opgericht 

die handen en voeten geeft 

aan de manier waarop de 

kernwaarden tot uiting komen 

in werksituaties. De werkgroep 

formuleerde in 2021 een visie op 

de kwaliteitscultuur van VISTA 

college, waarbij expliciet is 

aangesloten op de kernwaarden. 

Het doel van de werkgroep 

Kwaliteitscultuur is dat teams 

ook in the lead komen op het 

gebied van kwaliteit. Zij kunnen 

hun kwaliteit verbeteren, hun 

eigen kwaliteitszorgcyclus 

optuigen en nagaan wat nodig is 

om te groeien op het gebied van 

kwaliteitscultuur. Dat gebeurt 

onder andere aan de hand 

van de teamscans die binnen 

de teams als evaluatiemiddel 

worden gebruikt. Hierbij wordt 

ook nagedacht over indicatoren 

voor kwaliteit en kwaliteitscultuur. 

Dat maakt de gesprekken over 

kwaliteit meer concreet.

4.3 Kwaliteitsagenda 2019-2022

In het jaarverslag over 2020 heeft 

VISTA college verantwoording 

afgelegd over fase 1 (2019-

2020) van de Kwaliteitsagenda. 

Deze midterm-review leverde 

een positief advies op van de 

Commissie Kwaliteitsafspraken 

MBO (CKMBO) aan de minister. 

In 2021 is fase 2 (2021-2022) 

ingegaan. Daarover zal in het 

jaarverslag over 2022 een 

eindverantwoording worden 

opgenomen. Volgens de 

verantwoordingssystematiek 

van de Kwaliteitsagenda 

rapporteren we in dit jaarverslag 

over 2021 dus niet expliciet 

over de voortgang in 2021. 

Hierover vindt in april 2022 

wel een voortgangsgesprek 

plaats met CKMBO. Overigens 

komen alle aspecten van de 

Kwaliteitsagenda wel aan de 

orde in dit jaarverslag, omdat 

deze onderdeel vormen van ons 

strategisch meerjarenplan VIZIER 

’20-‘25.

4.4 Kwaliteitsmonitor MBO

Mbo-scholen kunnen 

gebruikmaken van de 

Kwaliteitsmonitor MBO, een 

externe gestandaardiseerde 

kwaliteitsmonitor. VISTA college 

heeft in 2021 een pilot gedaan 

met deze monitor. Op basis 

van de pilot is in 2021 een start 

gemaakt met het op maat maken 

van de tool voor VISTA college. De 

monitor is bij uitstek voor teams 

bedoeld, zodat ze inzicht krijgen 

in hun prestaties op verschillende 

indicatoren en hoe die zich 

verhouden tot gestelde doelen 

en landelijk vastgestelde normen. 

Naast kwantitatieve maatstaven 

bevat de monitor ook zachte 

indicatoren. De tool is nadrukkelijk 

geen verantwoordingsinstrument, 

maar een middel om de dialoog 

aan te gaan over kwaliteit. De 

resultaten uit de monitor zijn 

voor ieder (ander) team ook in te 

zien zodat ze dus ook met elkaar 

in gesprek raken en van elkaar 

leren.

Bij de start van schooljaar 2021-

2022 is de kwaliteitsmonitor 

geïmplementeerd door de 

onderwijsteams. In september 

is de monitor gebruikt 

ter ondersteuning van de 

managementgesprekken. De 

monitor is gekoppeld aan het 

activiteitenplan en de PDCA-

cyclus van de onderwijsteams. 

‘Het doel van de werkgroep Kwaliteitscultuur is dat teams 
ook in the lead komen op het gebied van kwaliteit.’ 
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4.5 Kwaliteitsborging examinering

VISTA college heeft de 

verantwoordelijkheid 

om te zorgen voor een 

examineringsproces dat de 

civiele waarde van onze diploma’s 

waarborgt. De effecten van 

de COVID-19-pandemie op 

de examinering waren in 2021 

een belangrijk aandachtspunt. 

Niet alle geplande examens 

konden plaatsvinden volgens 

de gebruikelijke procedure of 

volgens het examenplan. De 

servicedocumenten van OCW 

en de MBO Raad (op het gebied 

van COVID-19-pandemie) zijn 

steeds vertaald naar VISTA-

beleid. Passende wijzigingen 

en alternatieve vormen van 

examineren zijn aangeboden. Er 

is veel aandacht besteed aan het 

helder communiceren over alle 

wijzigingen in examinering en 

diplomering. 

De pandemie had ook positieve 

bijeffecten. De mogelijkheid tot 

online examineren is versneld 

en vanwege de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt werd Leven 

Lang Leren en ontwikkelen van 

mensen een absolute noodzaak. 

Dat leidde tot het ontwikkelen 

van certificaten, keuzedelen en 

beroepsgerichte onderdelen. 

Het verder harmoniseren 

en optimaliseren van 

het examenbeleid en 

examineringsprocessen is 

voortgezet. De effecten hiervan 

leiden tot een betrouwbaar 

en evenwichtig proces van 

examinering. 

Examinering en het nieuwe 

onderzoekskader van Inspectie 

2021

Het nieuwe onderzoekskader 

van Inspectie 2021 kent twee 

nieuwe standaarden in het 

kwaliteitsgebied Borging en 

Afsluiting: borging diplomering 

(BA1) en afsluiting (BA2). Bij 

de examencommissie (BA1) 

ligt de nadruk op het eigen 

functioneren en het cyclisch 

werken aan de eigen kwaliteit. 

Voor de onderwijsteams (BA2) 

is het opstellen van een visie op 

examinering van belang, waarbij 

er meer ruimte komt om op basis 

van alternatieve bewijzen te 

beoordelen of de student voldoet 

aan de kwalificatie-eisen. 

Tijdens een themabijeenkomst 

met de examencommissies 

in september 2021 is 

aandacht besteed aan het 

nieuwe onderzoekskader, de 

werkwijzen van de verschillende 

examencommissies, de relatie 

tussen zorgen (onderwijsteams) 

en borgen (examencommissies) 

en het onafhankelijk functioneren 

van de examencommissie. 

Volgens het nieuwe 

onderzoekskader is ook 

de afstemming tussen 

onderwijsteams en 

examencommissies over de 

invulling van examinering van 

groot belang. Zij gaan met 

elkaar in gesprek over eigen 

vastgestelde kwaliteitseisen voor 

een betrouwbare diplomering 

en certificering. Het voldoen 

aan de nieuwe standaarden 

komt ook aan de orde in het 

jaarverslag 2021-2022 van de 

examencommissies. 

Examencommissies

VISTA college heeft vijf 

clusterexamencommissies mbo 

en een examencommissie voor 

het vavo. Alle examencommissies 

mbo binnen het VISTA college 

voldoen aan de wettelijke 

vereisten. Iedere mbo-

examencommissie heeft 

een externe voorzitter, een 

examensecretaris met specifieke 

deskundigheid op het gebied 

van examinering en een extern 

lid uit het beroepenveld. De 

examencommissie bestaat verder 

uit diverse onderwijsteamleden. 

Daarmee is de onafhankelijkheid 

van de examencommissie 

gewaarborgd. 

De examencommissie vavo kent 

een iets andere samenstelling 

en ook deze voldoet aan de 

specifieke wet- en regelgeving 

voor het voortgezet onderwijs. 

De onafhankelijkheid in de 

uitvoering van de taken van 

de examencommissie vavo is 

gewaarborgd in de wijze van 

examinering en beoordeling van 

de schoolexamens en centrale 

examens.

Het college van bestuur van VISTA 

college heeft een zes-wekelijks 

overleg met de voorzitters 

van de examencommissies en 

houdt zo op een directe manier 

toezicht op de kwaliteit van de 

invulling van de rol en taak van 

examencommissies.
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In het jaarverslag rapporteren de 

afzonderlijke examencommissies 

over de activiteiten met 

betrekking tot het borgen 

van de kwaliteit van de 

examinering en hun reflectie 

hierop. De samenvatting 

van de jaarverslagen 

examencommissie 2019-2020 

uit augustus 2021 laat zien dat 

de examencommissies goed 

op weg zijn. Een aandachtspunt 

is de relatie tussen het vooraf 

opgestelde jaarplan (plan 

van toezicht), waarin de 

doelen zijn beschreven, en de 

verantwoording hierover in het 

jaarverslag. Daarnaast besteden 

de examencommissies veel 

aandacht aan de samenstelling 

van de examencommissie 

en de benoeming van de 

leden. Er is aandacht voor de 

professionalisering van de 

medewerkers die betrokkenen 

zijn bij examinering, waarbij de 

VISTA Academie ondersteunt. 

Exameninstrumenten

Vanaf 1 augustus 2018 worden 

uitsluitend gevalideerde examens 

ingezet voor instellingsexamens 

vanaf cohort 2016. Daarvoor 

wordt één van de drie routes 

gevolgd om tot een valide 

exameninstrument te komen. 

VISTA college volgt het standpunt 

van de MBO Raad om examens 

(bij voorkeur) in te kopen 

(valideringsroute 1). Ook in 2021 is 

binnen de clusters gewerkt met 

ingekochte examens. Voor zover 

dat niet gebeurde, was de reden 

meestal dat er geen geschikte 

examens voorhanden waren. 

In dat geval zijn examens zelf 

geconstrueerd en gevalideerd via 

route 2. De examens worden door 

de vaststellingsadviescommissie 

van ieder cluster vastgesteld 

op basis van de landelijke 

vaststellingslijst. De beoordeling 

wordt bekrachtigd door de 

clusterexamencommissies. 

In elk team zijn geschoolde 

examenconstructeurs en 

examenvaststellers actief.

4.6 Klachtenafhandeling

VISTA college heeft reglementen 

op het gebied van klachten, 

bezwaren, beroepen en 

geschillen. Die reglementen 

zijn vastgesteld volgens de Wet 

educatie en beroepsonderwijs en 

de Cao mbo. De ombudsman is 

de centrale functionaris voor alle 

klachtmeldingen binnen VISTA 

college, met uitzondering van 

kwesties over ongewenst gedrag. 

Hiervoor wordt doorverwezen 

naar een vertrouwenspersoon. 

De klachtmeldingen 

worden geregistreerd in een 

onafhankelijk systeem voor 

klachtenregistratie. 
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Tabel 8. Geregistreerde klachtmeldingen ombudsman (2021)

Opleiding

Financiën

Examinering

Aantal

49

28

27

Bron: Registratiesysteem ombudsman VISTA college

Inschrijving/organisatie 14

Thema

Facilitaire zaken

Arbo-zaken

Personele zaken 

6

0

6

Onderlinge gedragingen 6

Integriteitszaken 2

143Totaal

Voor beroepszaken vanuit 

examinering en het bindend 

studieadvies hebben wij de 

wettelijke Commissie van Beroep 

voor Examens. Voor geschillen 

met betrekking tot de toepassing 

van de cao kunnen medewerkers 

terecht bij de interne of externe 

geschillencommissie. VISTA 

college is aangesloten bij de 

Stichting Onderwijsgeschillen in 

Utrecht.

De ombudsman is er voor 

studenten, medewerkers en 

externe belanghebbenden en 

houdt zich met name bezig met 

adviseren en het op gang brengen 

en houden van de dialoog 

tussen de betrokken partijen. De 

ombudsman kan de betrokkenen 

-indien nodig- helpen bij het 

inzetten van een verder traject.

In 2021 zijn in totaal 143 

klachtmeldingen ontvangen (in 

2020 waren er dat 152).

De klachtmeldingen worden 

ingedeeld in 10 thema’s (zie tabel 

8). De meeste klachtmeldingen 

(49) zijn opleidingsgerelateerd 

(vooral op het gebied van 

begeleiding). Dat zijn er 9 meer 

dan in 2020. In de categorie 

‘Financiën’ is het aantal 

klachtmeldingen (28) toegenomen 

met 7 meldingen ten opzichte 

van 2020. Die klachtmeldingen 

hebben bijvoorbeeld betrekking 

op terugbetalingen van les- 

en cursusgeld. Het aantal 

klachtmeldingen op het gebied 

van examinering is gelijk gebleven 

(27). Het aantal klachtmeldingen 

op het gebied van facilitaire zaken 

(6) is sterk afgenomen (25 in 2020). 

Dat komt door de verbeteringen 

in het ICT-landschap (de 

transitie is voltooid). Het aantal 

klachtmeldingen over personele 

zaken is van 14 naar 6 gedaald.

In 2021 zijn vier bezwaren bij de 

Interne Geschillencommissie 

ingediend, waarvan één bezwaar 

is behandeld door de commissie. 

Deze zaak ging over een 

herplaatsing en heeft geleid tot 

een zitting en een uitspraak van de 

commissie in juli 2021. Het college 

van bestuur heeft het advies van 

de commissie overgenomen. Bij 

de klachtencommissie zijn drie 

klachten binnengekomen. Twee 

klachtmeldingen behoefden 

niet meer te worden behandeld 

door de commissie. Een klacht 

bevond zich eind 2021 nog in de 

procedure. Deze klacht ging over 

een uitschrijving en heeft in januari 

2022 geleid tot een zitting en 

een uitspraak van de commissie. 

In 2021 zijn er geen bezwaren 

voorgelegd aan de commissie van 

beroep voor de examens.

‘In 2021 zijn in totaal 143 
klachtmeldingen ontvangen (in 

2020 waren er dat 152).’ 

Overige zaken 5
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4.7 Inrichting Studentenloket

Een van de wettelijke eisen in 

het wetsvoorstel Verbetering 

rechtsbescherming mbo-

studenten is dat scholen een 

‘toegankelijke faciliteit’ moeten 

inrichten waar een student 

een klacht of bezwaar kan 

indienen en waar ervoor wordt 

gezorgd dat het probleem op 

de juiste plek terechtkomt. De 

formele invoering van de wet 

is 1 augustus 2023, maar VISTA 

college is al sinds 2019 bezig 

met het invoeren van de eisen 

die in de wet zijn opgenomen. 

In 2021 is nagedacht over de 

inrichting en inbedding van het 

verplichte loket. Het loket wordt 

onderdeel van de servicedesk en 

zal eind schooljaar 2021-2022 zijn 

opgestart. 

4.8 Vertrouwenspersoon personeel

VISTA college heeft een 

onafhankelijke (externe) 

vertrouwenspersoon 

voor het personeel. De 

vertrouwenspersoon helpt 

onder andere medewerkers 

die te maken hebben met 

grensoverschrijdend gedrag. 

In de laatste maanden van 

2021 zijn enkele meldingen 

gedaan van grensoverschrijdend 

gedrag. Deze hebben geleid 

tot onderzoeken die een 

uitloop hebben naar 2022. Deze 

meldingen, in combinatie met 

de landelijke actualiteit in januari 

2022 en aanvullende meldingen, 

hebben geleid tot de installatie 

van de Commissie Sociale 

Veiligheid. De commissie heeft 

een externe voorzitter en zet 

externe professionals in die de 

meldingen onderzoeken en het 

college van bestuur adviseren 

over de bevindingen en te treffen 

maatregelen.

In 2021 meldden zich 

19 medewerkers bij de 

vertrouwenspersoon (in 2020 

waren dat er 15) met betrekking 

tot 13 casussen. Het betrof 5 

mannen, 13 vrouwen en een 

persoon waarvan het geslacht 

niet is geregistreerd. Tien 

casussen zijn in 2021 afgerond 

en drie casussen liepen nog aan 

het einde van het jaar. Daarnaast 

waren er twee adviesvragen 

van leidinggevenden. De 

casussen hadden onder andere 

betrekking op pesten, intimidatie, 

zorgen over de polarisatie in 

de organisatie in verband met 

de COVID-19-maatregelen, 

rechtspositionele kwesties, 

manier van communiceren, 

samenwerkingsproblemen, 

moeizame re-integratie en de 

nasleep van de fusie. Jaarlijks 

levert de vertrouwenspersoon 

een geanonimiseerd jaarverslag 

op en bespreekt dit met 

het college van bestuur. De 

ondernemingsraad wordt 

hierover ook geïnformeerd.

4.9 Vertrouwenspersonen voor studenten

Studenten met problemen of 

klachten over ongewenst gedrag 

kunnen terecht bij een van de 

vertrouwenspersonen die op alle 

locaties aanwezig zijn. Het team 

is in 2021 vernieuwd. Het aantal 

meldingen is ten opzichte van 

2020 ongeveer gelijk gebleven, 

maar wel op een lager niveau 

dan voor de COVID-19-crisis. 

Een van de mogelijke oorzaken 

hiervan is de hogere drempel 

om te melden, die is ontstaan 

door de lockdowns. Er meldden 

meer vrouwen (55) dan mannen 

(15) in 2021. In 2020 waren dat 38 

vrouwen tegenover 13 mannen.

De meeste gesprekken 

vielen onder de noemer 

‘klachtenverheldering’ en leidden 

vooral tot doorverwijzingen naar 

mentoren en stagecoördinatoren. 

Veel klachten zijn ook ‘thuis-

gerelateerd’ en zijn niet direct 

gekoppeld aan de veiligheid op 

school. Voor die klachten worden 

studenten doorverwezen naar 

Team Studentbegeleiding. 

In 2021 heeft VISTA college 

zich aangesloten bij School en 

Veiligheid. Dat is een stichting 
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die scholen ondersteunt bij het 

bevorderen van een sociaal veilig 

klimaat. Het team heeft een 

vierdaagse training gevolgd van 

School en Veiligheid en zo een 

stevigere basis gekregen. 

Tabel 9. Geregistreerde meldingen vertrouwenspersonen voor studenten (2021)

Agressie/geweld

Bedreigingen 

Pesten 

Aantal

3

5

11

Discriminatie 1

Soort melding

Seksueel geweld ontucht/ aanranding 

Stalken

Klachtenverheldering/spanningen 

Schoolgerelateerd Betreft onder andere: Problemen met de mentor / Integriteit. / Omgaan met 

Corona op school. / Buitensluiten. / Verwijzingen die niet bij de vertrouwenspersonen horen.

1

3

21

De categorieën van de meldingen 

zijn enigszins gewijzigd, waarbij 

onder andere gebruik is gemaakt 

van de indeling van School en 

Veiligheid (zie tabel 9). Hiermee 

is de vergelijkbaarheid tussen 

scholen vergroot. Het vastleggen 

van de meldingen vindt met 

ingang van 2021 digitaal plaats. 

De vertrouwenspersonen streven 

naar een betere zichtbaarheid en 

vindbaarheid. Daarvoor worden in 

2022 acties ondernomen.

Ongewenste intimiteiten fysiek 

Ongewenste intimiteiten  verbaal

Loverboy-activiteiten 

5

4

0

Sexting/grooming 3

BPV

Suïcidale gedachten/gedragingen 

9

10

Andere Betreft thuisproblemen: Eenzaamheid / Angsten / Relatieproblemen/

liefdesverdriet / Financiële problemen

19

Bron: registratiesysteem vertrouwenspersonen VISTA college

4.10 Klokkenluidersregeling
In het verslagjaar 2021 zijn geen meldingen gedaan in het kader van de klokkenluidersregeling.
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IN VERTROUWEN
BIJ KITTY, CARLA
& JEANETTE

VISTA
IN GESPREK

  MET...IN VERTROUWEN
BIJ KITTY, CARLA
& JEANETTE
Kitty Castelijn (Senior consulent 
Studentenbegeleiding), Carla Daniels (docent 
LB Haarverzorging) en Jeanette Kriek (docent LB 
Zorg): Samen blikken we terug op mooie maar 
pittige loopbanen als vertrouwenspersonen. 
Wat zagen ze, wat zien ze en wat willen ze zien?  

Hoe zagen jullie de rol 

van vertrouwenspersoon 

veranderen?  

Kitty: “Ik werd vertrouwens-

persoon in 1996. Toen voerde 

ik nog gesprekken thuis aan de 

keukentafel omdat er op school 

geen veilige plek was. Docenten 

reflecteerden toen ook nog niet 

zo; ze vroegen zich niet af ‘Wat 

doe ik waardoor de student zo 

reageert?’, doordat ze focusten op 

zenden-zenden-zenden.” 

Carla: “Toen ik begon, was er echt 

alleen ‘de vertrouwenspersoon’. 

Dan zeiden medewerkers: ‘Even 

aan Carla vertellen’. Dat kan ik me 

nu niet meer voorstellen. Wat ooit 

begon als een verplichting vanuit 

het ministerie, staat nu zó stevig. 

We zijn onmisbaar.”

Jeanette: “Daar sluit ik me bij aan. 

We zijn geprofessionaliseerd. We 

waren moeilijk te vinden, stonden 

in de schaduw en nu komen we 

meer en beter in beeld. Over 

vroeger: toen overlegden we niet 

zo veel en dachten we zelfs: ‘Als 

we niks horen dan is er niks aan 

de hand’.  

 

Zijn jullie getransformeerd als 

vertrouwenspersoon? 

Kitty: “Het is soms frustrerend 

werk. Slachtoffers denken wel 

eens: ‘Als ik het er maar niet 

over heb dan is het er niet’ of ze 

geven zichzelf de schuld. Als 

vertrouwenspersoon heb ik veel 

respect voor grenzen; dat ik niet 

verder ga dan het slachtoffer wil 

gaan. Ik ben al blij dat ze willen 

praten. Dat heb ik moeten leren, 

want eigenlijk ben ik niet zo goed 

in grenzen.” 

Carla: “Wat het slachtoffer wil, is 

inderdaad niet altijd rechtvaardig. 

Vroeger kon ik dat lastig loslaten. 

Dan vroeg ik me af: ‘Hoe zou het 

zijn met …' Nu weet ik: het initiatief 

ligt altijd bij het slachtoffer. En als 

deze persoon niet verder wil gaan 

dan laat ik het los.”  

Jeanette: “Ik herken dat. Je schiet 

in de moederrol: ‘Ik moet haar 

beschermen’. Betrokkenheid en 

inleven is mooi, maar je moet het 

ook weer los kunnen laten." 

 

(Hoe) zien vertrouwenspersonen 

zich onder elkaar? 

Kitty: “Grensoverschrijdend 

gedrag is aangrijpend. Iedere 

vertrouwenspersoon weet: ‘Ik 

kan bij de andere als klankbord 

terecht’. Die verbinding, van 

eilandjes naar samen, is 

waardevol. Je kunt en mag er voor 

de rest met niemand over praten.” 

Carla: "We zien elkaar regelmatig. 

Zie je elkaar niet dan nóg voel je 

onderlinge steun.” 

Jeanette: “We weten elkaar 

makkelijk te vinden. Je hebt elkaar 

ook nodig; niet alleen vanwege 

die onderlinge steun maar ook 

om te sparren over anonieme 

situaties.” 

 

Welk inzicht willen jullie 

meegeven aan jullie (ex)

collega’s? 

Kitty: “Luister. Hoe snel we 

ergens overheen praten... of weer 

doorgaan. En vraag jezelf af: ‘Wat 

kan ik doen?’ Als je iets ziet dan 

zie je het en heb je een keuze. En 

belangstelling tonen (‘Hoe is het 

thuis?’) heeft impact.” 

Carla: “Als je vermoedens hebt 

over grensoverschrijdend gedrag, 

hoeft helemaal niet seksueel 

te zijn, deel het dan. Bel die 

vertrouwenspersoon. Ga niet eerst 

zelf gesprekken aan.”  

Jeanette: "De kracht van 

doorverwijzen. Vaak merk ik 

tijdens gesprekken dat ik moet 

doorverwijzen. Dat wil niet zeggen 

dat ik geen goed gesprek heb 

gehad, integendeel: soms spreek 

ik mensen drie keer voordat ze op 

de juiste plek komen.” 
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Professionele en vitale medewerkers zijn een essentiële 
voorwaarde voor goed onderwijs.  Dit hoofdstuk beschrijft 
de belangrijkste ontwikkelingen binnen VISTA college op 

het gebied van de inzet en ondersteuning van medewerkers.

5.1 Formatieomvang

In 2021 zien we een stijging van 

2 procent (30 fte) in het aantal 

medewerkers, ten opzichte 

van 2020 – zie tabel 10. Deze 

toename bevindt zich vooral in de 

groep met een tijdelijk contract. 

Daarmee stijgt de flexibele schil 

naar 20 procent. De stijging is 

het gevolg van een toenemend 

aantal medewerkers met een vast 

contract dat met pensioen gaat en 

in eerste instantie wordt vervangen 

door tijdelijk personeel. Ook is met 

‘Coronasubsidies’ extra tijdelijk 

personeel in dienst genomen. 

De aard van de contracten 

binnen de flexibele schil wijzigt 

duidelijk: inleencontracten 

worden vervangen door tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten bij VISTA 

college, al dan niet met uitzicht op 

een vast contract. Dit past bij het 

beleid om het aantal zzp’ers voor 

de klas te verminderen, vanwege 

fiscale en arbeid juridische 

redenen.

Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van het gemiddeld 

personeelsbestand in 2021 ten 

opzichte van 2020. In de laatste 

twee kolommen staan de mutaties 

(in fte en in %) ten opzichte van 

vorig jaar.

Het onderste gedeelte van de 

kolom geeft een overzicht van de 

aantallen en percentages tijdelijke 

medewerkers (inhuur of tijdelijk 

contract), en het aandeel daarin 

over onderwijzend personeel en 

ondersteunend personeel.

Tabel 10. Gemiddeld personeelsbestand in 2021 t.o.v. 2020 exclusief Contracting BV (3 FTE)

Aanvullende informatie over de personeelsopbouw staat in bijlage 2, tabel 13 t/m 18.

Categorie Subcategorie
2021 2020

jan - dec jan - dec

mutatie

fte %

Medewerkers in loondienst (fte)

Medewerkers niet in loondienst (fte)

Totaal medewerkers werkzaam voor VISTA

Waarvan medewerkers tijdelijk (1)

Waarvan onderwijzend personeel (OP)

Waarvan ondersteunend personeel (OBP)

Loondienst vast

Loondienst tijdelijk

Totaal in loondienst

Inhuur (fte)

1056

221

1062

181

1277 1242

41 46

-5

40

35

-5

-0,5%

22%

3%

-11%

1318 1288 30 2%

fte

%

fte

%

fte

%

262 227 35 15%

20% 18%

906 886 20 2%

69% 69%

408 402 6 2%

31% 31%

(1) Tijdelijk = medewerkers met tijdelijk contract + externe inhuur  Bron: Qlikview HR

 49JAARVERSLAG 2021



5.2 Strategisch personeelsbeleid en meerjarenfunctieformatieplannen

VISTA college kijkt ‘van buiten 

naar binnen’ en start vanuit de 

behoeften van het bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties. 

Vervolgens sluit het strategisch 

personeelsbeleid daarop 

aan met meerjarenfunctie-

formatieplannen, die concreet 

maken hoe wij het onderwijs 

vormgeven via de personele 

bezetting. De strategische 

langetermijn-personeelsplanning 

voor de onderwijsteams 

staat inmiddels prominent 

op de agenda. VISTA college 

heeft in eerdere jaren al veel 

aandacht besteed aan het 

meerjarenperspectief van de 

serviceteams en staven. 

Vanuit de teams in the lead-

gedachte is in 2021 een 

pilot gestart waarin enkele 

onderwijsteams zelf hun 

meerjarenfunctieformatieplan 

ontwikkelen. De pilotfase is nog 

niet afgerond, maar de pilot stelt 

de deelnemende teams in staat 

om, met inachtneming van de 

ontwikkeling en vragen vanuit het 

bedrijfsleven, een toekomstvisie 

(meerjarig) voor het onderwijs 

op te stellen en deze te vertalen 

naar de gewenste structurering 

en functiegebouw van het 

onderwijsteam.

In 2021 zijn alle onderwijsmedewerkers in het 
functiegebouw Onderwijs geplaatst. Er is tevens een 

promotie- en doorstromingsbeleid vastgesteld.
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VISTA college streeft naar 
minimaal 40 procent LC-functies 
en hoger voor het onderwijzend 
personeel. Dat doel is eind 2021 
nog niet bereikt. De organisatie 
doet haar best om in 2022 de 
doelstelling van 40 procent te 

behalen.



VISTA college streeft naar het 
werken met minder tijdelijke 

contracten. Dat doel is in 
2021 niet bereikt. Dat komt 

met name door de pensioen-
uitstroom van personeel met 

een vast contract en door 
het inschakelen van tijdelijk 

ondersteunend personeel als 
gevolg van de pandemie. Het 

percentage medewerkers 
met een tijdelijk contract is 

ongeveer 20 procent.
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5.3 Thuiswerkbeleid

VISTA college zoekt naar manieren 

om werken op afstand, vitaliteit 

van medewerkers en vervoer- en 

parkeerbeleid optimaal met elkaar 

verbinden. Het thuiswerkbeleid 

speelt daarin een centrale rol. Als 

gevolg van de COVID-19-crisis is 

in 2020 al tijdelijk thuiswerkbeleid 

vastgesteld, dat als gevolg 

van de COVID-19-maatregelen 

enkele keren is verlengd. Een 

werkgroep heeft onderzoek 

gedaan naar de landelijke 

ervaringen met thuiswerken, 

zowel voor de bedrijfsvoering 

als voor het onderwijs. De 

werkgroep heeft nieuw 

thuiswerkbeleid geformuleerd, 

waarbij de verplichting om thuis 

te werken omgezet wordt naar 

een mogelijkheid om thuis te 

werken. De faciliteiten die voor 

thuiswerken benodigd zijn, zijn in 

kaart gebracht. In de eerste helft 

van 2022 zal een herformulering 

plaatsvinden richting structureel 

mobiliteits- en thuiswerkbeleid. 

Ook zal er een nieuw vervoers- 

en parkeerbeleid worden 

geformuleerd. VISTA college 

beoogt hiermee het bevorderen 

van duurzaamheid en duurzame 

inzetbaarheid van het personeel.

5.4 Beleid voortgangs- en beoordelingsgesprekken met medewerkers

In 2021 is een nieuwe 

gesprekscyclus ontwikkeld 

voor het voeren van 

voortgangsgesprekken en 

beoordelingsgesprekken 

met medewerkers. De 

regie en voorbereiding van 

het gesprek ligt nu bij de 

medewerker. Het gesprek is 

gericht op competenties en 

op ontwikkeling. Hierbij past 

duidelijk het VISTA-motto ‘wij 

zien jou’. De formele start van 

de nieuwe gesprekscyclus is 1 

januari 2022. 

5.5 Professionalisering 

Onze VISTA Academie heeft als 

doel om teams en medewerkers 

te ondersteunen bij hun 

professionele ontwikkeling. 

In 2021 zijn daarvoor diverse 

activiteiten georganiseerd voor 

verschillende doelgroepen. Een 

overzicht van de activiteiten staat 

in tabel 19 in bijlage 2.

VISTA college hecht waarde 

aan het verder uitbouwen 

van het management 

development-programma 

voor leidinggevenden en het 

ontwikkelingsprogramma voor 

onderwijskundig leiders. In 2021 

zijn enkele leiderschapsdagen 

georganiseerd, met gemiddeld 

116 deelnemers. De thema’s 

waren: teams in the lead 

en de lerende organisatie. 

Aan de maandelijkse 

leiderschapsmomenten deden 

gemiddeld 90 leidinggevenden 

mee.

VISTA college heeft in 2021 

een opleidingsschool voor 

mbo-docenten opgericht in 

samenwerking met Fontys, 

Yuverta en Gilde Opleidingen 

(voor meer informatie hierover zie 

hoofdstuk 6, ‘Samenwerking in de 

onderwijskolom’). 

‘VISTA college heeft in 2021 een opleidingsschool 
voor mbo-docenten opgericht in samenwerking met 

Fontys, Yuverta en Gilde Opleidingen.’ 
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5.6 Werkplezier, duurzame inzetbaarheid en gezond presteren

VISTA college hecht veel waarde 

aan duurzame inzetbaarheid 

van gezonde en tevreden 

medewerkers. Duurzame 

inzetbaarheid was in 2021 een 

strategisch focuspunt (zie 

hoofdstuk 2, Focuspunt 2) en is op 

drie niveaus uitgewerkt:

1. Op organisatieniveau. 

Het college van bestuur 

heeft enkele speerpunten 

benoemd op het gebied van 

communicatie, technische 

randvoorwaarden en 

werkverdeling.

2. Op team-niveau is onder 

andere een praktische toolkit 

gemaakt voor het omgaan 

met werkdruk. Hierin zijn 

bijvoorbeeld cursussen en 

workshops opgenomen.

3. Op medewerker-

niveau. Hiervoor is een 

interventieboog duurzame 

inzetbaarheid gemaakt, 

met interventies waarvan 

medewerkers gebruik 

kunnen maken (bijvoorbeeld 

cursussen stoppen met roken 

en pensioen in zicht, maar ook 

sportabonnementen).

VISTA college biedt hiermee 

concrete handvatten aan 

leidinggevenden en medewerkers, 

die ook leiden tot open 

gesprekken over werkdruk en 

werkplezier. 

5.7 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in de 

periode januari-december 

2021 afgenomen in vergelijking 

met het jaar daarvoor: van 6,1 

procent naar 5,6 procent. Dit 

geldt voor de volle breedte 

van het personeelsbestand, 

ongeacht contractvorm (vast 

of tijdelijk), onderwijspersoneel 

of ondersteunend personeel 

(zie bijlage 2, tabel 20 voor 

een overzicht en een nadere 

toelichting).

5.8 Gelijke behandeling

Uit intern onderzoek blijkt dat 

bijna 11 procent verschil in 

beloning bestaat tussen vrouwen 

en mannen, in het voordeel van 

de mannen. Dat verschil wordt 

voor het grootste deel verklaard 

door verschillen in functieniveau 

(8,7 procent) en verschillen 

in leeftijd en/of diensttijd (1,4 

procent). Een verschil van 0,8 

procent is niet verklaarbaar. 

Uit het onderzoek blijkt dat de 

verschillen worden veroorzaakt 

door sociaalmaatschappelijke en 

culturele factoren. De oorzaken 

van de verschillen wijken niet 

af van de landelijke oorzaken. 

VISTA college focust in eerste 

instantie op het terugdringen van 

de loonongelijkheid (verschillen 

in het loon als gevolg van 

verschil in de behandeling 

van mannen en vrouwen) door 

maatregelen in het wervings-, 

selectie- en aanstellingsproces. 

Die maatregelen worden 

vanaf 2022 geïmplementeerd. 

Het terugdringen van de 

loonverschillen die zijn gebaseerd 

op sociaal maatschappelijke en 

culturele verschillen vergt een 

langduriger proces. Daar gaan we 

onder andere aandacht besteden 

in een project op het gebied 

van gelijke behandeling, sociale 

inclusie en diversiteit.

‘VISTA college hecht veel waarde aan duurzame 
inzetbaarheid van gezonde en tevreden 

medewerkers. Duurzame inzetbaarheid was in 2021 
een strategisch focuspunt.’ 
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VISTA college leeft door, met en voor de regio. 
Dat vraagt om intensieve samenwerking. Samen 
met onze partners werken wij aan een zo breed 
mogelijk en macrodoelmatig onderwijsaanbod, 

dat aansluit op de vraag van Limburgse bedrijven 
en organisaties. Om de doorstroom en afstemming 
tussen opleidingsniveaus te optimaliseren, werkt 

VISTA college samen met een aantal vo-, mbo- 
hbo-instellingen in Limburg. Daarnaast participeert 

VISTA college in regionale ecosystemen, met 
regionale bedrijven, overheden en kennis- en 

onderwijsinstellingen. 
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6.1 Samenwerking in de onderwijskolom 

VISTA college heeft samen met 

het voortgezet onderwijs een 

online conferentie georganiseerd 

om te kijken hoe de verbinding 

tussen het vo en mbo kan 

worden versterkt. In 2022 zal een 

vervolgconferentie plaatsvinden. 

De doorstroomprogramma’s van 

het mbo naar het hbo moeten 

nog beter worden verankerd. In 

2021 is besloten om daar meer 

bestuurlijke aandacht naar uit te 

laten gaan, onder andere door 

het formuleren van een actieplan 

met concrete speerpunten voor 

het verbeteren van de aansluiting 

tussen mbo en hbo. Het besef is 

duidelijk aanwezig dat de scholen 

samen werk moeten maken van 

deze thema’s. 

Een project dat in 2021 

duidelijk op de agenda stond 

is de samenwerking met het 

voortgezet onderwijs om een 

gezamenlijke campus in te 

richten bij de Groene Loper in 

Maastricht (zie ook paragraaf 

7.3). Daarnaast is in Parkstad, 

samen met LVO en SVOPL een 

geïntegreerde leerroute vmbo-

mbo Mechatronica voorbereid, 

met als doel het aanbieden van 

aantrekkelijker onderwijs en het 

bevorderen van de doorstroom 

in de techniek. Leerlingen starten 

met de route in leerjaar 3 vmbo 

en sluiten deze na 3 jaar af met 

een mbo-niveau 2 diploma. De 

geïntegreerde leerlijn start in 

schooljaar 2022-2023. 

Begin 2021 is bovendien 

de aanvraag voor de 

Opleidingsschool (voor mbo-

docenten) goedgekeurd door 

het ministerie van OCW, met 

een subsidie voor de periode 

van vier jaar. De concrete 

werkwijze en governance 

worden samen met partners 

Gilde Opleidingen en Fontys 

Hogeschool verder uitgewerkt om 

gezamenlijk van start te kunnen 

gaan. Docenten in opleiding 

(waaronder zij-instromers van 

VISTA college) kunnen nu ook 

stagelopen binnen onze school. 

Door de samenwerking heeft 

VISTA college invloed op het 

lesprogramma. Hierdoor ontstaat 

een goede aansluiting tussen de 

docentenopleiding en het mbo-

onderwijs. 

Een totaaloverzicht van het 

bestuurlijk overleg dat in 2021 

heeft plaatsgevonden op het 

gebied van samenwerking is 

opgenomen in bijlage 3, tabel 21.

6.2 Overige samenwerking in de regio

De ambities en initiatieven van zowel de Provincie, de Zuid-Limburgse gemeenten 

en bedrijven, en het VISTA college raken een groot aantal beleidsdomeinen en 

samenwerkingspartners. De belangrijkste samenwerkingen binnen de regio zijn 

opgenomen in bijlage 3, tabel 22. 
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VISTA college streeft naar samenwerking in 
de onderwijsketen, zowel van het voortgezet 
onderwijs richting het mbo, als van het mbo naar 
het hbo. Die leerlijn moet voor studenten zonder 
onnodige drempels worden aangeboden. Over 
het organiseren van deze doorlopende leerlijn 
zijn in 2021 belangrijke gesprekken gevoerd. 
Daarin is ook expliciet stilgestaan bij de vraag 
hoe data kunnen helpen (onder andere van DUO) 
bij het verbeteren van de leerlijn. Hoe zorg je er 
bijvoorbeeld voor dat je weet hoe onze studenten 
presteren in het vervolgonderwijs, waar (en 
waardoor) ze eventueel vastlopen en hoe wij 
daar rekening mee kunnen houden in ons eigen 
onderwijs? 



DE KRACHT VAN
SAMENWERKING

DE KRACHT VAN
SAMENWERKING

Partijen die samenwerken omdat ze het verschil 
willen maken in de regio. Gezamenlijk maatwerk 
leveren en een pasklaar traject creëren voor een 
groep mensen die al een tijdje aan de zijlijn staat 
en een duwtje in de rug goed kan gebruiken. 
Met als ultieme doel zo snel mogelijk een 
betekenisvolle plek in de maatschappij vinden.

Dat is wat het traject Talent 

Ontwikkeling Klantenservice 

(TOK) doet. UWV, Podium 24 en 

VISTA college werken effectief 

samen en versterken elkaars 

krachten. Op deze manier dragen 

ze hun steentje bij aan het 

oplossen van de krapte op de 

Limburgse arbeidsmarkt. En met 

succes; de eerste tien kandidaten 

sloten het traject af mét uitzicht 

op een baan. 

Unieke bundeling van krachten 

Limburgse werkgevers staan 

te springen om werknemers. 

Aanleiding genoeg voor UWV 

en Podium 24 om hun krachten 

te bundelen. Zij selecteerden 

tien kandidaten voor een kort 

maatwerktraject. Een praktisch 

traject van tien weken dat 

focust op het snel opvullen van 

vacatures bij klantenservicecentra 

van grotere regionale bedrijven.  

Naast talentonwikkeling in 

de vorm van coaching biedt 

het traject ook ruimte voor 

oefensessies, werkbezoeken en 

sollicitatiedates met die regionale 

bedrijven. Tenslotte frissen de 

kandidaten hun ict-kennis en 

hun Nederlands op en leren ze 

effectief telefoneren. En precies 

daar komt de expertise van VISTA 

college om de hoek kijken: als 

onderwijsspecialist een lespakket 

op maat ontwikkelen. 

Daadwerkelijk uitzicht op baan 

Meekijken in de keuken van 

bedrijven; dat staat voor de 

deelnemers voorop. UWV en 

Podium 24 vond een aantal 

bedrijven dat wil meehelpen. 

Naast bijvoorbeeld H&M en 

Custom Connect doet ook 

Fletcher Hotels mee. Die laatste 

is zo enthousiast over het 

programma, dat elke kandidaat 

straks bij hen mag solliciteren. 

Als Fletcher niet kiest voor een 

kandidaat die solliciteerde, dan 

begeleidt UWV en Podium 24 hen 

verder. Naar verwachting start er 

In maart 2022 een nieuw traject. 

Kandidaten aan het woord 

De kandidaten hebben ondanks 

hun verschillende achtergrond één 

ding gemeen: Ze zijn enthousiast 

over het traject en kunnen niet 

wachten weer aan de slag te gaan.  

Anita:  

“Voor mij kwam TOK op het juiste 

moment. In mei verloor ik mijn 

baan. Ik wilde snel weer aan het 

werk, maar dat bleek nog niet zo 

eenvoudig. Toen ik dertien was, 

ging ik al van school. Daarna heb 

ik altijd gewerkt, maar diploma’s 

heb ik niet. Voor mij zijn de lessen 

ICT en Nederlands dus echt heel 

waardevol. Ik hoop dat ik snel 

aan de slag mag bij Fletcher. De 

klantenservice lijkt me een mooie 

start, maar bij een groter bedrijf zijn 

er vast doorgroeimogelijkheden. 

Een administratieve functie; dat 

zou ik mooi vinden.” 

Femke:  

“De lessen zijn interessant 

en leerzaam. Opnieuw in de 

schoolbanken vind ik heerlijk. Ik 

moest eerst niets hebben van 

die laptop, maar nu ben ik er 

toch handiger in geworden. De 

coaching is soms confronterend, 

maar wel heel leerzaam. Ik ben 

bijvoorbeeld best wel introvert. Nu 

merk ik dat ik toch voor een groep 

durf te praten. Dat doet wonderen 

voor mijn zelfvertrouwen.” 

“IK VERLOOR MIJN BAAN IN MEI. DIT TRAJECT KWAM 
VOOR MIJ OP HET JUISTE MOMENT!” 

VISTA
IN GESPREK

  MET...
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De ondersteuning van de VISTA organisatie bestaat uit de 
(onderwijs)serviceteams en stafteams. In dit hoofdstuk 

komen enkele ontwikkelingen aan de orde die in 2021 een 
belangrijke rol speelden bij de ondersteunende teams, voor 
zover die niet elders in het jaarverslag aan de orde komen.

7.1 Servicedesk

De Servicedesk heeft een 

brede loketfunctie die de 

organisatie zoveel mogelijk 

ontlast. De Servicedesk 

zorgt zowel telefonisch, als 

online en via de centrale 

balies voor een uitgebreide 

eerstelijnsdienstverlening aan 

studenten en medewerkers. De 

Servicedesk heeft in 2021 veel 

energie gestoken in het nader 

invullen en integreren van de 

werkzaamheden en processen. 

In 2022 zal het Studentenloket 

bij de Servicedesk verder 

worden ontwikkeld en wordt 

verder onderzocht hoe de 

Servicedesk kan bijdragen aan 

het onboardingproces van nieuwe 

studenten.

7.2 Roosterbureau en ProcesEigenaarGroep Plannen en Roosteren

Het jaar 2021 werd voor het 

Roosterbureau gekenmerkt door 

de steeds wijzigende COVID-

19-maatregelen, al was de 

benodigde omsteltijd inmiddels 

veel korter dan in 2020. Ook 

afgezien van de pandemie 

neemt de complexiteit van de 

roosters steeds verder toe. Daar 

ligt een grotere uitdaging voor 

het hele mbo en dus ook voor 

VISTA college. We streven naar 

betere en stabielere roosters 

die eerder beschikbaar zijn. 

De ProcesEigenaarGroep 

(PEG) Plannen en Roosteren 

heeft het college van bestuur 

geadviseerd over het uniformeren 

van de uitgangspunten van de 

roosterprocessen. Ook wordt 

onderzocht hoe het roosterproces 

kan verbeteren als de roosteraars 

worden betrokken bij de planning 

van het opleidingscurriculum.

‘De Servicedesk zorgt zowel telefonisch, als online 
en via de centrale balies voor een uitgebreide 
eerstelijnsdienstverlening aan studenten en 

medewerkers.’ 

‘Ook afgezien van de pandemie neemt 
de complexiteit van de roosters steeds 

verder toe.’ 
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7.3 Vastgoed

Project Arendstraat

Het onderwerp huisvesting stond 

tot de zomer van 2021 vooral in 

het teken van de renovatie en 

gedeeltelijke nieuwbouw van 

onze locatie aan de Arendstraat 

in Sittard. De realisatie is afgerond 

en volgens plan in augustus 

opgeleverd. De opleidingen 

hebben de nieuwe ruimtes 

betrokken. Er was wel sprake 

van een budgetoverschrijding 

van enkele procenten, als gevolg 

van met name tussentijdse 

aanpassingen op verzoek van het 

onderwijs. In december is ook 

de Proeffabriek opgeleverd voor 

de opleiding procestechniek. De 

nieuwe gebruikers geven aan zich 

prettig te voelen in het gebouw. 

Ontwikkeling Groene Loper 

Maastricht 

VISTA college doet samen 

met de Stichting Limburgs 

Voortgezet Onderwijs en de 

gemeente Maastricht een 

verkennend onderzoek naar de 

mogelijkheden om in het gebied 

van de zogenaamde Groene Loper 

in Maastricht een gezamenlijke 

onderwijscampus te realiseren. 

Dit biedt een mooie kans om 

de samenwerking met het 

voortgezet onderwijs in Maastricht 

te intensiveren. Het is voor de 

samenwerking in dit project wel 

van belang dat daadwerkelijk 

integratie van opleidingen 

plaatsvindt, waarbij dan 

gebouwen, (praktijk)faciliteiten, 

klassen en docententeams worden 

gedeeld. De beslissing over deze 

samenwerking en de variant 

waarin dat zal gebeuren wordt 

verwacht voor de zomer van 2022. 

 

Strategisch Huisvestingsplan 

In 2021 zijn de wensen 

geïnventariseerd ten behoeve 

van de ontwikkeling van het 

beleidskader rondom huisvesting 

en faciliteiten voor de komende 

tien jaar, op basis van enkele 

scenario’s. De besluitvorming over 

het Strategisch Huisvestingsplan 

vindt in de tweede helft van 2022 

plaats.

Bob Daniels, opleidingsmanager Laboratoriumtechniek 

Bovenaan de grote trappen rechts: het laboratoriumlokaal 

van VISTA college Sittard. Bobs pronkstuk. Trots zegt hij: 

“Wij zijn nu een spiegel van het bedrijfsleven, de echte 

wereld in een school. Dat maakt voor studenten de stap 

naar de maatschappij kleiner.” Hij neemt de ruimte in zich 

op en blikt terug op het proces. “Het proces duurde 2.5 jaar: 

1.5 jaar voorbereiding, 1 jaar echte bouw. Het was écht een 

co-creatie van onderwijs, aannemer, architect, de facilitaire 

diensten. Iedereen had wenslijsten: ‘Dit is het onderwijs 

van de toekomst en dit is waar ik mijn afdeling zou willen 

hebben’. Bob legt het idee achter de inrichting van dit 

gebouw uit, iets dat voor Laboratoriumtechniek van belang 

is. “We gaan binnen en buiten de opleiding meer met elkaar 

optrekken in Sittard; de verschillende niveaus, disciplines, 

leerjaren. We gaan samenwerken over de muren heen, 

elkaar vaker opzoeken. Net zoals in het echte leven.”

Het stafteam Vastgoed leidde ook in 2021 het wisselende gebruik van de 
gebouwen als gevolg van de pandemie weer in goede banen. Verder werd 
2021 gekenmerkt door de volgende ontwikkelingen.

VISTA
IN GESPREK

  MET...

"WIJ ZIJN 
NU EEN SPIEGEL
VAN HET
BEDRIJFS-
LEVEN."
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7.4 Informatiemanagement & Managementinformatie (IMMI)

Het stafteam Informatie-

management & 

Managementinformatie 

(IMMI) verzorgt de 

managementinformatie voor 

de organisatie en werkt aan 

het in kaart brengen van de 

(informatie)infrastructuur. We 

automatiseren steeds verder 

en stemmen systemen op 

elkaar af en optimaliseren 

processen op het gebied van 

informatiemanagement.

Doorpakken op digitalisering

VISTA college participeert in 

het programma Doorpakken 

op digitalisering, een landelijk 

programma van MBO Digitaal 

(een platform van de MBO Raad).7 

Binnen VISTA college wordt 

gewerkt aan het toepasbaar 

maken van de resultaten van 

Doorpakken op digitalisering 

in combinatie met de nieuwe 

onderwijsvisie. VISTA college 

heeft ook een belangrijke inbreng 

in de Mbo Onderwijs Referentie 

Architectuur (MORA). MORA 

vormt de basis voor de inrichting 

van de organisatie en de 

informatievoorziening van VISTA 

college, net als inmiddels bij meer 

dan 20 andere roc’s. MORA 2.0 is 

in 2021 beschikbaar gekomen. 

Qlikview en cockpit

In 2021 heeft IMMI grote 

stappen gezet op het gebied 

van het toegankelijk maken 

van managementinformatie. 

De informatie was voorheen 

beschikbaar via Qlikview-

dashboards. In samenwerking 

met een leverancier is een 

cockpit ontwikkeld waarin 

standaarddoorsnedes worden 

aangeboden. In 2021 is die 

cockpit aanzienlijk uitgebreid. Alle 

informatie die van belang is voor 

de verantwoordingsgesprekken 

tussen de teams en het college 

van bestuur maakt onderdeel uit 

van de cockpit. De teams zijn nu 

beter met elkaar te vergelijken.

Informatiebeveiliging

Ook in 2021 heeft VISTA college 

weer veel tijd geïnvesteerd 

in informatiebeveiliging. We 

hebben onder andere multifactor-

authenticatie ingevoerd voor 

medewerkers. Dat zal in 2022 ook 

voor studenten plaatsvinden. In 

2021 is ook deelgenomen aan 

een landelijke simulatie voor 

een cyberaanval op onze school. 

Dat heeft positief bijgedragen 

aan onze beveiliging. We zijn 

in 2021 ook gestart met het 

normeren van onze technische 

beveiliging. We gaan daarvoor 

het kader gebruiken van de 

Nederlandse Beroepsorganisatie 

van Accountants, een raamwerk 

waaraan ISO 27001 ten grondslag 

ligt. Voor dit traject is een plan 

opgesteld.

IMMI en PEG’s

In 2021 is een groot deel van 

de Proceseigenaargroepen 

(PEG’s) opgestart. In PEG’s zijn 

vertegenwoordigers 

IMMI: ENKELE BELANGRIJKE 
ONTWIKKELINGEN

VISTA college is in 2021 overgestapt 
op centraal aanmelden via CAMBO 

(Centraal Aanmelden MBO). Het betreft de 
inschrijvingen voor het schooljaar 22-23, 

maar het systeem is al ingevoerd. 

Binnen IMMI wordt ook gewerkt aan ICT 
en onderwijs. We kijken naar tools die 

het onderwijs kunnen ondersteunen bij 
blended learning. Daarvoor is in 2021 

CERTE ingevoerd, een tool om digitaal 
leermateriaal te maken en beschikbaar te 

stellen.

7  Voor meer informatie, zie: https://mbodigitaal.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering



uit de driehoek onderwijs, 

ondersteuning en 

inhoudsdeskundige samen 

verantwoordelijk voor het 

inrichten en beheren van 

effectieve en efficiënte processen. 

De PEGs beginnen steeds beter 

te lopen. De PEG-leden komen 

steeds meer in hun rol en dat 

begint vruchten af te werpen. 

Het heeft op verschillende 

plekken inmiddels geresulteerd 

in aanpassing van de processen 

en richtlijnen. Tot nu toe heeft 

7.5 Projectportfolio

Niet alle projecten binnen 

VISTA college zijn (tegelijkertijd) 

realiseerbaar. Daarom zijn we 

gestart met het ontwikkelen 

van een stramien voor het 

aanmelden, beoordelen, 

selecteren en eventueel clusteren 

van projecten. Als een project 

nuttig en levensvatbaar lijkt, 

vindt een vooronderzoek plaats, 

samen met het Projectbureau. 

Daarna worden de bevindingen 

besproken met een daarvoor 

ingerichte Regiegroep en wordt 

het project al dan niet voorgesteld 

voor uitvoering. Het college van 

bestuur neemt twee keer per jaar 

een beslissing over uit te voeren 

projecten (voor de start van het 

kalenderjaar en bij aanvang van 

het nieuwe schooljaar). Dat leidt tot 

meer rust en duidelijkheid op het 

gebied van projecten, zeker binnen 

de ondersteunende afdelingen, die 

een wezenlijke bijdrage moeten 

leveren. 

Er zal ook meer aandacht worden 

besteed aan een goede afronding 

van de projecten, in termen van 

implementatie, communicatie 

en adoptie (worden de 

opbrengsten ook gebruikt volgens 

verwachtingen). 

‘Niet alle projecten binnen VISTA college zijn 
(tegelijkertijd) realiseerbaar. Daarom zijn we gestart 

met het ontwikkelen van een stramien voor het 
aanmelden, beoordelen, selecteren en eventueel 

clusteren van projecten.’ 

IMMI veelal gewerkt met 

verantwoordingsinformatie. Vanaf 

2022 wil IMMI ook meer aandacht 

besteden aan het monitoren van 

processen. Dit type informatie 

kan de PEGs ondersteunen bij het 

uitvoeren van hun taken.

‘Tot nu toe heeft IMMI veelal gewerkt met 
verantwoordingsinformatie. Vanaf 2022 wil IMMI ook 

meer aandacht besteden aan het monitoren van 
processen.’ 
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De governance van een organisatie gaat over de manier 
waarop een organisatie wordt bestuurd en hoe toezicht op 

het bestuur plaatsvindt.

8.1 Raad van toezicht

De raad van toezicht had in 2021 

zeven leden (drie vrouwen en 

vier mannen), die ook lid zijn van 

een of meerdere van de drie 

commissies (de auditcommissie, 

onderwijscommissie, remuneratie-

commissie). De raad van toezicht 

ziet toe op de naleving van de 

wettelijke voorschriften en de 

toepassing van Code goed 

bestuur mbo 2020, die door VISTA 

college wordt onderschreven. 

Tabel 11. Samenstelling raad van toezicht 2021

De heer S.M.C.E. Feijen

Voorzitter raad van toezicht

Voorzitter remuneratiecommissie

Lid raad van toezicht 

Lid van de onderwijscommissie

Lid raad van toezicht 

Lid van de onderwijscommissie

Lid raad van toezicht (tevens vicevoorzitter)

Voorzitter van auditcommissie

Lid raad van toezicht 

Voorzitter van onderwijscommissie 

Lid raad van toezicht 

Lid van auditcommissie

Lid raad van toezicht 

Lid van de remuneratiecommissie 

Mevrouw C.E. van Basten-Boddin

De heer N.J.P.M. Bos

Mevrouw H. Doedel

Mevrouw J.A.M. van den Houten

De heer L.R.M. Radix

De heer M. Sijben

VISTA college onderschrijft de 

Branchecode goed bestuur in 

het mbo en handelt volgens deze 

code. 

De beschrijving van de juridische 

structuur en de groepsstructuur 

van VISTA college staat in 

het onderdeel Toelichting 

behorende tot de geconsolideerde 

jaarrekening (bijlage 5), 

respectievelijk in paragraaf 1.4.1 

Algemeen (Juridische vorm 

en voornaamste activiteiten) 

en paragraaf 1.14.4 Overzicht 

verbonden partijen.

Dit hoofdstuk bevat een 

overzicht van de belangrijkste 

activiteiten van de governance-

organen in 2021.
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Voor informatie over de hoofd- en 

nevenfuncties van de raadsleden 

zie Bijlage 7-Nevenfuncties 

college van bestuur en raad van 

toezicht.

De raad heeft afscheid genomen 

van Ria Doedel, waarvan de twee 

termijnen waren verstreken. Begin 

2022 is al een nieuw lid geworven.

De raad van toezicht vergaderde 

in 2021 vier keer met het college 

van bestuur. De auditcommissie 

en onderwijscommissie 

vergaderden telkens 

daaraan voorafgaand. De 

remuneratiecommissie heeft een 

keer vergaderd in verband met 

de werving van een nieuw lid van 

de raad van toezicht. Daarnaast 

werd in themavergaderingen de 

dialoog aangegaan over innovatie, 

de nieuwe onderwijsvisie en 

de opdrachtformulering van 

de midterm-review.8 De raad 

van toezicht heeft bovendien 

een keer vergaderd met de 

ondernemingsraad en twee keer 

met de centrale studentenraad.

De raad van toezicht kijkt 

terug op een zeer prettige en 

productieve samenwerking 

met het college van bestuur, de 

medezeggenschapsorganen en 

alle anderen, zoals de Inspectie 

van het Onderwijs, de Galan 

groep en de Vereniging van 

Toezichthouders. De raad is 

onder andere zeer positief over 

de omgang van de organisatie 

met de wisselende COVID-19 

maatregelen. 

De raad van toezicht heeft in 

2021 veel tijd besteed aan de 

innovatie-initiatieven en de 

strategische agenda van VISTA 

college. Bijzondere aandacht ging 

daarbij uit naar de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt en of (en 

hoe) die moeten leiden tot 

het staken, aanpassen en/of 

ontwikkelen van opleidingen. Dat 

vormt een belangrijk thema voor 

de komende jaren. Daarnaast 

spelen parallel ontwikkelingen 

op het gebied van een Leven 

Lang Ontwikkelen, waarop 

VISTA college in 2021 al zeer 

adequaat heeft ingespeeld. In 

bijlage 4, overzicht 23, is een meer 

gedetailleerde lijst opgenomen 

met zaken die aan de orde zijn 

geweest. 

De raad van toezicht heeft 

in 2021 opdracht gegeven 

voor een onderzoek naar het 

besturingsmodel van VISTA 

college (zie de bespreking 

van het Galan-onderzoek in 

paragraaf 1.2). De raad heeft de 

opdrachtformulering afgestemd 

met het college van bestuur. 

De raad van toezicht heeft in 2021 

‘referentschappen’ ingevoerd, 

waarbij leden van de raad 

van toezicht aan de hand van 

gesprekken onderzoeken wat 

er leeft binnen de organisatie 

en hoe de strategie van VISTA 

college landt op de werkvloer. 

Het gaat daarbij om het twee keer 

per jaar ophalen van informatie in 

een interactief feedbacksysteem, 

buiten aanwezigheid van 

het college van bestuur. 

De terugkoppeling van de 

bevindingen vindt plaats binnen 

de raad van toezicht in het bijzijn 

van het college van bestuur.

De Inspectie van het 

Onderwijs merkte op dat in het 

bestuursverslag explicieter 

moet worden opgenomen 

hoe de interne toezichthouder 

toezicht houdt op de doelmatige 

besteding van middelen. In 

bijlage 4, overzicht 24, is een 

lijst van activiteiten opgenomen 

waarmee deze verantwoording 

kan worden onderbouwd.

Net als ieder jaar heeft de raad 

van toezicht een zelfevaluatie 

gedaan, onder begeleiding van 

een externe partij. Daarnaast is 

in 2021, ook net als ieder jaar, 

het functioneren van de leden 

van het college van bestuur 

geëvalueerd.

‘De raad van toezicht kijkt terug op een zeer prettige en 
productieve samenwerking met het college van bestuur, 

de medezeggenschapsorganen en alle anderen.’ 
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8.2 College van bestuur

Het college van bestuur is 

eindverantwoordelijk voor 

het beleid en het beheer van 

VISTA college. Het college van 

bestuur bestond gedurende het 

verslagjaar 2021 uit: Karel van 

Rosmalen (voorzitter), Hans Meijer 

en Jeanette Oostijen. 

Voor meer informatie over de 

strategische werkzaamheden van 

het college van bestuur verwijzen 

we naar het voorwoord en 

hoofdstuk 2 (over strategie).

8.3 Medezeggenschap

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestond 

in 2021 uit 11 leden (van de 

gewenste 13) en vergaderde 

10 keer met het college van 

bestuur. In 2021 vonden enkele 

ledenwisselingen plaats. De 

termijn van de zittende leden 

loopt in 2022 af. Het reglement 

zal worden aangepast om het 

aantreden en aftreden beter te 

spreiden. 

Uiteraard was de invloed van 

COVID-19 in 2021 wederom 

een belangrijk onderwerp van 

gesprek. De ondernemingsraad 

heeft in dat kader ingestemd 

met het Instellingsplan Van 

Corona naar Zomer 2023. 

Daarnaast heeft de onder-

nemingsraad onder andere 

ingestemd met een uniform 

beleid voor de voortgangs- en 

beoordelingsgesprekken en 

oordeelde de raad positief over 

de definitieve begroting 2022. 

Hierbij is ook gesproken over 

het streven naar 40 procent 

onderwijzend personeel 

in LC en hogere-functies. 

Duurzame inzetbaarheid was 

in 2021 een centraal thema. 

De ondernemingsraad stemde 

in met de Interventieboog en 

duurzame inzetbaarheid. De 

ondernemingsraad en het 

college van bestuur hebben 

besproken hoe zal worden 

omgegaan met vervroegd 

pensioen. Dat gesprek wordt in 

2022 voortgezet.

De ondernemingsraad heeft 

gesproken met het college 

van bestuur, met de raad van 

toezicht, met de Inspectie 

van het Onderwijs en met de 

centrale studentenraad. Ook 

heeft de ondernemingsraad 

gesproken met de voorzitter van 

de MBO Raad die een bezoek 

heeft gebracht aan VISTA 

college.

De ondernemingsraad 

participeert vaker in 

organisatiebrede werkgroepen, 

waardoor de betrokkenheid 

en inbreng toeneemt. De raad 

blijft zich ook inzetten voor 

betere communicatie richting de 

achterban. Het contact met de 

centrale studentenraad kan nog 

verder worden versterkt. 

Zie bijlage 4, nummer 25, voor 

een lijst met instemmings-, 

advies- en gesprekspunten van 

de ondernemingsraad in 2021.
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Medewerkers van VISTA college kunnen hun 
stem laten horen via de ondernemingsraad en 
studenten via de centrale studentenraad. Het 
overleg tussen deze medezeggenschapsorganen, 
het college van bestuur en de raad van toezicht 
is in 2021 positief en constructief verlopen. 
De medezeggenschapsorganen worden ook 
betrokken bij belangrijke gesprekken met externe 
partijen, zoals bijvoorbeeld de Inspectie van het 
Onderwijs.



Centrale studentenraad

VISTA college heeft een centrale 

studentenraad met werkgroepen 

waarin studenten kunnen 

meedenken en adviseren over het 

schoolbeleid, onder begeleiding 

van een VISTA-medewerker. De 

raad vergadert een keer per twee 

weken. Er is om de drie maanden 

een bijeenkomst met het college 

van bestuur en twee keer per jaar 

een vergadering met de raad van 

toezicht.

Sinds 2020 wordt 

geëxperimenteerd met deelraden 

op de hoofdlocaties. Dat werkt 

goed, maar de bemensing is 

nog een aandachtspunt. In 2021 

heeft de raad een maandelijkse 

nieuwsbrief, VISTA Monthly, 

opgezet. In deze nieuwbrief wil 

de raad onder andere voorlichting 

geven over de werkzaamheden 

van de raad (bijvoorbeeld 

over hoe studenten kunnen 

meebeslissen) en over de diverse 

opleidingen. 

In 2021 was de centrale 

studentenraad onder andere 

betrokken bij de onderwerpen 

studentenfeedback, 

studentenparticipatie en het in 

te richten Studentenloket. Ook 

is het Instellingsplan Van Corona 

naar Zomer 2023 voorgelegd 

en akkoord bevonden. VISTA 

college als gezonde school is 

een speerpunt van de centrale 

studentenraad. Hier is uitvoerig 

over gesproken, onder andere 

over fruit op school en de prijzen 

van producten. De door de raad 

gewenste watertappunten zijn 

inmiddels gerealiseerd en de 

stiltewerkplekken worden verder 

ingericht. Bovendien is op initiatief 

van de centrale studentenraad 

een leeswijzer voor studenten 

gemaakt over welke weg ze 

moeten bewandelen als ze een 

klacht of geschil hebben.

Alle opmerkingen en input van 

de centrale studentenraad 

zijn meegenomen in de 

overwegingen van het college 

van bestuur. Bijlage 4, nummer 26, 

bevat een meer gedetailleerde 

lijst met gespreksonderwerpen 

en instemmingen van de centrale 

studentenraad.
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8.4 Interne audits

Het stafteam Audit & Control van 

VISTA college voert een keer 

per vier jaar ontwikkelgerichte 

interne audits uit bij alle 

onderwijsteams. Zij gebruiken 

daarbij het Waarderingskader 

2017 van de Inspectie van het 

Onderwijs. Naast de reguliere 

audits zijn er herstelaudits, 

om de verbeteringen naar 

aanleiding van eerdere audits 

met onvoldoende beoordelingen 

te monitoren. Als gevolg van 

COVID-19 hebben alle interne 

audits in de eerste helft van 2021 

online plaatsgevonden. De audits 

zijn volgens plan uitgevoerd en 

er waren geen bevindingen met 

grote impact. Noemenswaardig 

is een uitgebreid waarderend 

onderzoek naar vroegtijdig 

schoolverlaten, met de titel 

Van samen werken naar 

samenwerken aan behoud van 

studenten. Er is besloten om 

de vierjaarssystematiek van de 

interne audits in de toekomst 

aan te passen richting een meer 

risicogerichte aanpak, waarbij 

de audits thematisch worden 

benaderd. Zie bijlage 4, nummer 

27, voor een overzicht met 

overige audits.

8.5 Auditresultaten met betrekking tot examinering

Het toezicht op de 

examencommissies is in 2021 

verder uitgewerkt. Er ligt een 

auditontwerp op basis waarvan 

iedere examencommissie een 

keer in de vier jaar wordt geaudit. 

In 2021 is de examencommissie 

van Technology geaudit, 

in combinatie met enkele 

opleidingen waarvoor zij de 

examencommissie vormen. De 

examencommissie functioneert 

goed en de diplomadossiers 

zijn in orde en worden goed 

gearchiveerd.

8.6 Onderzoek Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs 

rondde in maart 2021 (online) 

het uitgestelde vierjaarlijkse 

onderzoek bij VISTA college 

af. De inspectie is positief 

over de twee onderzochte 

gebieden Kwaliteitszorg & 

Ambitie en Financieel beheer, 

maar benoemde enkele 

aandachtspunten: voortijdig 

schoolverlaten, de kwaliteit 

van de examencommissie 

en het toelichten van de 

doelmatigheid van de financiën 

in het bestuursverslag (vanaf 

2021). De bevindingen van 

het inspectie-onderzoek zijn 

gedeeld met de betrokken 

teams, examencommissies 

en de raad van toezicht (en 

de onderwijscommissie). De 

verbeteracties zijn ingezet.

‘De inspectie is positief over de twee onderzochte 
gebieden Kwaliteitszorg & Ambitie en Financieel beheer, 

maar benoemde enkele aandachtspunten: voortijdig 
schoolverlaten, de kwaliteit van de examencommissie en 

het toelichten van de doelmatigheid van de financiën in het 
bestuursverslag (vanaf 2021).’ 
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Personele gegevens 

De onderstaande tabel toont de 

formatie-ontwikkeling op basis 

van de natuurlijke AOW-uitstroom 

tot en met 2025. 

De realisatie van de natuurlijke 

krimp en de extra reductie in 

het OBP die ten goede komt aan 

innovatie (een subdoelstelling 

van de fusie), bewaken we met 

behulp van de OBP-monitor. 

De tabel geeft inzicht in het 

netto-formatieverloop, dus 

exclusief de tijdelijke bezetting 

in verband met COVID-19- en 

NPO-subsidiegelden. De tijdelijke 

bezetting op basis van COVID-19- 

en NPO-subsidiegelden 

doet zich vooral voor bij het 

onderwijspersoneel (57 fte).

In 2021 is een lichte stijging 

zichtbaar in de formatie van de 

ondersteuning van 12 fte (3,8 

procent), terwijl de totale formatie 

gelijk blijft. Hiervoor gelden de 

volgende twee belangrijkste 

verklaringen: 

1. Het formaliseren van de 

programmaformatie (indalen 

van de programmaformatie in 

met name het OBP) 

2. Het inrichten van een 

‘nieuwe’ Stafdienst Business 

Development (met daarin 

onder meer medewerkers 

die voorheen tot het OP 

behoorden)

3. Tijdelijke uitbreiding van 

stafdiensten in verband 

met ziektevervanging 

en vooruitlopend op 

pensionering. 

Het realiseren van de 

voorgenomen OBP-reductie 

verloopt niet volgens plan. In 

2022 zal, mede op basis van de 

fusie-midterm-review, een nieuw 

ijkpunt worden gekozen. Volgens 

de huidige prognose daalt de 

netto-formatie de aankomende 

5 jaar met circa 156 fte door 

natuurlijke uitstroom. Dat komt 

overeen met 12,4 procent over 

5 jaar en 2,5 procent per jaar.  

Deze daling is in kwantitatieve 

zin toereikend om de verwachte 

krimp in de studentenaantallen 

op te vangen.

Bestuur/management

Onderwijspersoneel

Ondersteunend personeel

Totaal

Realisatie
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Prognose
2024

Prognose
2025

Prognose
2026

61 60 60 58 55 54

869 857 842 820 800 776

325 320 310 296 285 269

1.255 1.237 1.212 1.174 1.140 1.099

Tabel 1. Prognose netto formatieverloop op basis van de natuurlijke uitstroom AOW leeftijd t/m 2026

Netto formatieverloop

‘In 2021 is een lichte stijging zichtbaar in de formatie 
van de ondersteuning van 12 fte (3,8 procent), terwijl de 

totale formatie gelijk blijft.’ 
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Ontwikkeling studentenaantallen  

BOL

BBL

Totaal

Telling
2021

10.145

Prognose
2022

Prognose
2023

Prognose
2024

Prognose
2025

Prognose
2026

9.638 9.474 9.313 9.155 8.999

2.665 2.932 2.882 2.833 2.785 2.738

12.810 12.570 12.356 12.146 11.940 11.737

Tabel 2. Prognose studentenaantallen t/m 2026

De bovenstaande tabel laat de 

meerjarenprognose zien van 

de studentenaantallen tot en 

met 2026. De prognose 2022 

is gebaseerd op de actuele 

inzichten per 9 mei 2022, die een 

afname voorspellen in het aantal 

bol-studenten en een toename 

in het aantal bbl-studenten. 

Dit betekent in 2022 overall 

een gewogen daling van twee 

procent ten opzichte van 2021, 

waarvan vijf procent daling in de 

bol-studenten en tien procent 

stijging in de bbl-studenten. 

Over de periode 2019 -2021 zijn 

de studentenaantallen gedaald 

met 2,5 procent. Dit is gemiddeld 

1,3 procent per jaar en dat is iets 

lager dan de geprognosticeerde 

daling van 1,7 procent ten tijde 

van de fusiedatum (gebaseerd op 

de planningstool van DUO). Ook 

de prognose voor 2023 en verder 

gaat uit van een meerjarenkrimp 

van 1,7 procent per jaar, in 

lijn met de planningstool en 

het percentage dat in andere 

meerjarenramingen van VISTA 

college wordt gebruikt. 

Huisvestingsbeleid 

De stafdienst Vastgoed heeft in 

2021 voornamelijk gewerkt aan:

 ✓ De uitvoering van de 

renovatie en de gedeeltelijke 

nieuwbouw op de locatie 

Arendstraat te Sittard-Geleen 

(gefaseerd opgeleverd najaar 

2021).

 ✓ De verplaatsing van 

de praktijkopstelling 

Proeffabriek van de locatie 

Zuyd Hogeschool naar de 

Arendstraat.

 ✓ Onderzoek, samen met 

LVO en de gemeente 

Maastricht, naar de 

mogelijkheden om aan de 

Groene Loper bij de locatie 

van VISTA college aan de 

Sibemaweg een gezamenlijke 

onderwijshuisvesting vo-mbo 

te realiseren. Dit onderzoek 

loopt door in 2022.

 ✓ Het actualiseren, 

voorbereiden en uitvoeren 

van de activiteiten 

in het kader van het 

MeerjarenOnderhoudsPlan.

 ✓ Het opstellen van een 

Strategisch Huisvestingsplan 

(oplevering tweede helft 2022).

In de onderstaande tabel 

staat een overzicht van de 

(toekomstig) beschikbare 

huisvesting in vierkante meters. 

Voor de Schandelermolenweg 

wordt in 2022 het besluit 

genomen of de gezamenlijke 

huisvesting van vmbo en mbo 

wordt gecontinueerd. Dit besluit 

beïnvloedt de omvang van de te 

verbouwen huisvesting voor de 

afdeling/opleidingen Techniek, 

die gereed moet zijn in 2026.  

De huurcontracten Milaanstraat 

en ZAP lopen tot 2028 . De 

satellietlocaties zijn jaarlijks 

opzegbaar.

In het Strategisch 

HuisvestingsPlan (gereed 2022) 

zal worden beschreven hoe 

de benodigde en beschikbare 

huisvesting wordt afgestemd 

op de prognose van de 

studentenaantallen, rekening 

houdende met de onderwijsvisie 

en de beschikbare bekostiging.
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Valkenburgerweg Heerlen

Sibemaweg Maastricht

Schandelermolenweg Heerlen

Arendstraat Sittard

2021 2022 2023 2024 2028 2030

28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

27.332 27.332 27.332 27.332 27.332 27.332

12.081 12.081 12.081 12.081 12.081 12.081

18.639 18.639 18.639 18.639 18.639 18.639

Totaal BVO in eigendom

Milaanstraat Sittard

Henri Dunantstraat Heerlen (ZAP)

Horsterweg Beek

86.052 86.052 86.052 86.052 86.052 86.052

4.149 4.149 4.149 4.149 4.149 4.149

3.970 3.970 3.600 3.600 3.600 3.600

4.195 4.195 4.195 4.195 4.195 4.195

Rijksweg Zuid Sittard

Zuyd Hogeschool Heerlen

Satellietlocaties (overig)

2.526

2.001

5.723 5.723 5.723 5.723 5.723 5.723

Totaal BVO huur 22.564 18.037 17.667 17.667 17.667 17.667

Totaal aanwezig BVO in gebruik 108.616 104.089 103.719 103.719 103.719 103.719

Huur als % van totaal BVO 21% 17% 17% 17% 17% 17%

Peildatum 1 januari >

Tabel 3. Overzicht locaties

Bestuurlijke voornemens LTOC B.V.

Conform het besluit van het 

College van Bestuur, in haar 

hoedanigheid als bestuurder van 

VISTA én tevens aandeelhouder 

van LTOC B.V., onderzoekt de 

directeur van LTOC B.V. de 

mogelijkheden tot overdracht van 

de cateringactiviteiten van LTOC 

B.V. naar een externe cateraar.

De medewerkers, de OR en CSR 

zijn in september 2021 hierover 

geïnformeerd. Vanwege Covid-19 

maatregelen heeft de uitvoering 

van het onderzoek vertraging 

opgelopen en wordt het naar 

verwachting eerste halfjaar 2022 

afgerond.
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Meerjarenstaat van baten en lasten 2021-2026

Jaarlijks actualiseert VISTA 

college de meerjarenraming, 

waarbij zoveel mogelijk 

rekening wordt gehouden met 

de ontwikkelingen rondom 

bekostiging, het aantal studenten 

en daarop afgestemd beleid 

en planning ten aanzien 

van personeel, huisvesting 

en projecten. De tabel op 

de volgende pagina bevat 

de meerjarenraming 2021-

2026. De meerjarenstaat van 

baten en lasten 2021-2026 is 

gebaseerd op de realisatie in 

2021 conform de jaarrekening 

2021, de vastgestelde begroting 

2022 en in het verlengde 

daarvan de ramingen voor de 

jaren 2023 tot en met 2026. 

Met betrekking tot de jaren 

2022 en 2023 is het verwerken 

van de effecten van het NPO-

programma de voornaamste 

actuele bijzonderheid. De extra 

middelen uit de COVID-19- en 

NPO-regelingen zijn volgens 

de verantwoordingsrichtlijnen 

opgenomen in de rijksbijdragen 

voor de jaren 2021 en 2022. 

Daarbij is rekening gehouden 

met een samenhangende 

ophoging van met name de 

personele lasten in de periode 

2021 tot en met 2023, gelet op de 

gerealiseerde en de verwachte 

inzet met betrekking tot deze 

periode. Voor de jaren 2023 tot 

en met 2025 zijn de ramingen 

(en met name de verwachte 

ontwikkeling in de rijksbijdragen) 

net zoals voorgaande ramingen 

(en mede gebaseerd op de DUO 

planningstool), gebaseerd op 

een verwachte meerjarenkrimp 

van 1,7 procent. Bij de fusie is 

voor de periode 2019 tot en met 

2022 een transitiebudget van € 

10 miljoen beschikbaar gesteld 

vanuit het eigen vermogen. Het 

jaar 2022 is het laatste jaar waarin 

nog een bedrag van €1,8 miljoen 

beschikbaar is (laatste tranche). 

Vanuit dit transitiebudget zijn 

de diverse fusieactiviteiten en 

-projecten bekostigd en diverse 

innovatieprojecten gefinancierd.

Tot en met het jaar 2022 vormt 

de inzet van het transitiebudget 

(zoals gepland) de oorzaak van de 

negatieve jaarlijkse rentabiliteit. 

Het geraamde tekort in 2023 

wordt niet veroorzaakt door het 

transitiebudget maar door de 

eerder beschreven -en op basis 

van huidige inzichten verwachte- 

doorlopende inzet van extra NPO-

middelen (uit 2022) in 2023.

‘Jaarlijks actualiseert VISTA college de 
meerjarenraming, waarbij zoveel mogelijk rekening 

wordt gehouden met de ontwikkelingen rondom 
bekostiging, het aantal studenten en daarop 

afgestemd beleid en planning ten aanzien van 
personeel, huisvesting en projecten.’ 
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Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen 

en subsidies

2021 2022 2023 2024 2025 2026

128,4 124,3 117,2 115,2 113,3 111,4

1,9 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7

Baten werk in opdr. van derden

Overige baten

Totale baten 139,9 136,6 127,2 125,0 122,9 121,0

Personeelslasten

Afschrijvingen

105,6 106,2 99,7 96,6 95,0 93,2

6,6 6,9 7,1 7,0 6,9 6,8

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

Totale lasten 135,7 136,0 128,7 125,0 122,9 121,0

Financiële baten en lasten

Transitiekosten

— — — — — —

2,0 1,8 — — — —

Exploitatieresultaat 2,2 -1,2 -1,5 0,0 0,0 0,0

5,2 6,6 4,6 4,6 4,5 4,5

2,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6

10,4 10,5 9,8 9,8 9,5 9,5

13,1 12,4 12,1 11,6 11,5 11,5

College-, cursus-, en /of 

examengelden

1,8 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8

Tabel 4. Meerjarenraming (geconsolideerd) VISTA college (x € 1 mln.)

 75JAARVERSLAG 2021



Uit de meerjarenraming 

is onderstaande 

(geprognosticeerde) 

meerjarenbalans afgeleid. De 

meerjarenbalans 2021-2026 is 

gebaseerd op de realisatie 2021 

zoals blijkt uit de jaarrekening 

2021, de vastgestelde begroting 

2022 en een raming voor de 

jaren 2023 tot en met 2026, zoals 

hierboven is gepresenteerd. De 

afname van het eigen vermogen 

over de jaren 2020 tot en met 

2022 hangt hoofdzakelijk 

samen met de inzet van het 

meerjarentransitiebudget. 

Voor het jaar 2023 wordt het 

gepresenteerde tekort -en 

daarmee samenhangend 

de afname van het eigen 

vermogen- veroorzaakt door 

de doorlopende inzet van de in 

2021 en 2022 gekregen extra 

NPO-middelen. In de raming van 

de ontwikkeling van de liquide 

middelen is in 2022 rekening 

gehouden met de uitbetaling 

in 2023 van de prestatie-

afhankelijke middelen van de 

kwaliteitsafspraken over 2022. De 

solvabiliteit en liquiditeit blijven 

in de gehele periode boven de 

signaleringswaarden van de 

Inspectie van het Onderwijs (zie 

tabel 5).

Meerjarenbalans 2021-2026
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Tabel 5. Meerjarenbalans (geconsolideerd) VISTA college (x € 1 mln.)

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

2021 2022 2023 2024 2025 2026

102,9 98,8 95,9 92,9 90 87,2

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Vlottende activa

Liquide middelen

Totaal vlottende activa 31,0 31,4 31,9 34,2 36,3 38,4

Voorzieningen 6,0 5,2 4,8 4,5 4,3 4,1

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva 134,4 130,7 128,3 127,6 126,8 126,1

4,2 10,7 10,2 10,0 9,7 9,6

26,8 20,7 21,7 24,2 26,6 28,8

13,9 13,4 12,9 12,4 11,9 11,4

22,5 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

Totaal vaste activa 103,4 99,3 96,4 93,4 90,5 87,7

Totaal active 134,4 130,7 128,3 127,6 126,8 126,1

Algemene reserve

Bestemmingsreserve privaat

Eigen vermogen 92,0 90,8 89,3 89,4 89,3 89,3

89,8 88,5 87,0 87,1 87,0 87,0

2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Tabel 6. Meerjarenkengetallen VISTA college

Rentabiliteit (Expl. res. / Baten)

Solvabiliteit (EV + VZ / BALTOT.)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1,6% -0,9% -1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

72,9% 73,5% 73,3% 73,6% 73,8% 74,1%

Liquiditeit (VLA / KLS) 137,8% 147,4% 149,9% 160,6% 170,4% 180,3%

Signalerings-
waarde

> 0%

> 30%

> 75%
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Inrichting en werking van het risicobeheerssysteem van VISTA college in 2021 

Risicomanagement

Deze paragraaf bevat 

een beschrijving van het 

risicomanagementsysteem dat 

binnen VISTA college van kracht 

is. We geven een toelichting op 

de belangrijkste risico’s en de 

manier waarop VISTA college 

hieraan sturing geeft. Expliciete 

aandacht wordt besteed aan 

de wijze waarop VISTA college 

in 2021 is omgegaan met 

COVID-19.

Binnen VISTA college zien 

we risicomanagement als het 

systematisch sturen op kansen 

en risico’s die de realisatie van 

onze doelen en waarden kunnen 

beïnvloeden. Deze kansen en 

risico’s doen zich op alle niveaus 

binnen de organisatie voor, 

variërend van het strategisch 

tot het operationeel niveau. 

Ons risicomanagementsysteem 

moet de wendbaarheid van de 

organisatie ondersteunen. In 

2021 is daarom een eerste stap 

gezet van risicomanagement 

richting waardemanagement, 

hetgeen past binnen onze 

filosofie van waarderend 

onderzoeken. In 2022 wordt dit 

verder ontwikkeld.

Inrichting en werking van het risicobeheerssysteem

Wij geloven in een 

risicomanagementsysteem waarbij 

hard en soft controls in balans 

zijn. Wij streven daarbij naar een 

open cultuur, een benaderbaar 

management en college 

van bestuur en een positieve 

leercultuur. Dat combineren wij 

met een systematische risico-

inventarisatie in de reguliere 

PDCA-cyclus. VISTA college gaat 

terughoudend om met het nemen 

van financiële risico's.

Systeem van sturing en monitoring (PDCA)

VISTA college heeft een integrale 

planning- en control-cyclus op 

instellingsniveau, gekoppeld aan 

het begrotingsjaar. De cyclus 

bestaat uit: 

 ✓ Een jaarlijkse beleids- en 

begrotingsplanning1 op 

basis van een strategisch 

plan en de financiële 

meerjarenraming. 

 ✓ Een systeem van 

monitoring, afstemming 

en verantwoording via 

managementrapportages en 

managementgesprekken, 

uitmondend in de 

bestuursrapportage aan de 

raad van toezicht. Hierbij 

staat de ontwikkeling van 

de teamjaarplannen en 

daarmee samenhangende 

begrotingsrealisatie 

centraal. Dit leidt ook tot 

een verantwoording in het 

Geïntegreerd Jaardocument. 

 ✓ Een interne audit-systematiek 

waarbij het team Audit & 

Control de kwaliteit van 

onderwijs en bedrijfsvoering 

periodiek en (deels) risico-

georiënteerd toetst, vanuit 

een onafhankelijke positie. 

Onderwijsteams worden 

minimaal eens per vier jaar 

geaudit. In 2021 hebben we 

wederom ingezet op het 

verder uitbouwen van het 

systeem van waarderend 

auditen waarbij het 

‘oordeel’ ontwikkelgericht 

wordt geformuleerd en 

mede gebaseerd op de 

ontwikkelbehoefte van de 

auditee.

Het systeem van interne 

beheersing (management 

control) is afgeleid van 

het “Three Lines model2” 

waarbij de sturing, control en 

verantwoording voor en door 

het primair proces (onderwijs) 

centraal staan (zie figuur 1). De 

eerste linie is het onderwijs 

(het primair proces). De tweede 

linie (‘sterteam’) heeft een 

adviserende en signalerende 

rol. De derde linie wordt 

ingevuld door stafteam Audit & 

Control. Dit stafteam monitort 

1  Die bestaat uit: strategisch plan, kaderbrief, jaarplan, begroting, voortgangs- en managementrapportages.
2  Binnen VISTA college is dit aangepast naar "Four Lines of Control".
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en toetst (met behulp van de 

eerdergenoemde onderwijs- 

en bedrijfsvoeringsaudits) de 

uitvoering van het beleid en de 

realisatie van de doelen van 

VISTA college. Audit & Control 

rapporteert rechtstreeks aan 

het college van bestuur. Het 

team heeft tevens een directe 

communicatie- en rapportagelijn 

met de raad van toezicht. Binnen 

VISTA college zien we externe 

toezichthouders als de Inspectie 

van het Onderwijs en de externe 

accountant als de vierde linie. 

1
Eerste linie

Primair proces / Onderwijs

2
Tweede linie

Ondersteunende diensten: SoB, P&O, 

Financiën, IMMI, Services

3
Derde linie

Interne audit, peer review

4
Vierde linie

Externe audit (accountant, inspectie)

1

2

3

4

Figuur 1. Monitoring volgens “Four Lines of Control”

Het risicobeheerssysteem heeft 

in 2021 aan de systeemkant 

effectief gefunctioneerd. Het 

onderwijs en de bedrijfsvoering 

hebben, ondanks COVID-19 

het geplande beloop gehad. 

De opbrengsten van het 

onderwijs en de financiële 

resultaten bleven stabiel. 

De bevindingen van de 

accountant in de management 

letter 2021 bevatten geen 

significante bevindingen en de 

frauderisicoanalyse levert geen 

bijzondere aandachtspunten op.  

Het zijn van een veilige school is 

altijd een belangrijke doelstelling 

geweest binnen VISTA college en 

wordt ook getoetst in de audits 

naar onderwijskwaliteit. Uit 

deze audits zijn in het verleden 

geen noemenswaardige 

aandachtspunten naar voren 

gekomen. VISTA college heeft 

in 2021 een aantal meldingen 

ontvangen op het gebied 

van sociale veiligheid. VISTA 

college neemt deze meldingen 

zeer serieus. Daarom is een 

commissie sociale veiligheid 

ingesteld, onder leiding van een 

onafhankelijke voorzitter. De 

commissie heeft als opdracht 

om de aangedragen casussen 

objectief te onderzoeken, 

een beeld te vormen van de 

effectiviteit van het bestaande 

meldingssysteem en te bekijken 

waar verbeteringen mogelijk zijn.

‘Het risicobeheerssysteem heeft in 2021 aan de 
systeemkant effectief gefunctioneerd.’ 
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Toelichting risico’s 

I. Covid

De manier waarop we in 2021 

binnen VISTA college zijn 

omgegaan met COVID-19 ligt 

in lijn met de werkwijze van 

2020. Het COronaTRAnsitieteam 

(COTRA), bestaande uit een 

vertegenwoordiging van 

sleutelfunctionarissen van 

VISTA college, is heel 2021 als 

adviesraad actief geweest. We 

hebben steeds nauwgezet de 

richtlijnen van RIVM, OCW en 

MBO Raad als leidraad genomen 

bij het nemen van besluiten en 

het toepassen van maatregelen. 

Servicedocumenten zijn 

consequent vertaald naar VISTA-

kaders. Zie hiervoor ook paragraaf 

1.1 van het GJD 2021

De platte organisatie van VISTA 

college bleek ook in 2021 

weer effectief te zijn. Door de 

korte lijnen konden het college 

van bestuur en COTRA snel 

en gericht sturen, waardoor 

COVID-19-ontwikkelingen en 

consequenties organisatiebreed 

steeds snel konden worden 

gecommuniceerd. Belangrijke 

risico’s van COVID-19 bleken 

leerachterstanden, uitval en 

mentale problematiek bij 

studenten. Ook overbelasting 

van medewerkers was een 

belangrijk aandachtspunt. De 

extra middelen uit het Nationaal 

Programma Onderwijs zijn/

worden ingezet om deze 

negatieve effecten op te heffen.

II. Toelichting overige/reguliere risico’s

VIZIER ’20-’25 is het strategisch 

plan van VISTA college. VIZIER 

’20-‘25 is ons antwoord op de 

onderstaande maatschappelijke 

ontwikkelingen (strategische 

risico’s) die de inrichting en 

kwaliteit van ons onderwijs 

wezenlijk beïnvloeden. Die 

ontwikkelingen zijn: 

 ✓ Technologische 

ontwikkelingen.

 ✓ Toenemende aandacht voor 

kwetsbare groepen.

 ✓ Sterk veranderende 

economie.

 ✓ Suboptimale arbeidsmarkt.

 ✓ Krimp en ontgroening.

Binnen VIZIER ’20-’25 zijn vier 

programmalijnen benoemd 

om de doelen te realiseren (zie 

onderstaande tabellen). De 

bovengenoemde strategische 

risico’s komen terug in deze vier 

programma’s. In VIZIER ’20-’25 

zijn ook vier strategische risico’s 

c.q. kritische succesfactoren 

benoemd, die de realisatie 

van VIZIER ’20-’25 kunnen 

beïnvloeden.

‘De platte organisatie van VISTA college bleek ook in 
2021 weer effectief te zijn. Door de korte lijnen konden 

het college van bestuur en COTRA snel en gericht sturen, 
waardoor COVID-19-ontwikkelingen en consequenties 

organisatiebreed steeds snel konden worden 
gecommuniceerd.’ 

In deze paragraaf starten we met een toelichting op onze COVID-19 aanpak. Daarna 

lichten we de overige risico's toe aan de hand van onze strategische doelen (zoals die zijn 

beschreven in het strategisch plan VIZIER '20 - '25).
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Programma 1 Primair proces

Doel Betere aansluiting tussen onderwijs, markt en maatschappij om de 

onderwijskwaliteit verder te borgen.

Subdoelen 1. Reductie vsv

2. Verhogen succes Niveau 2 

3. Duurzame borging examenkwaliteit

4. Verankering Euregionalisering 

5. Activeren van Leven Lang Ontwikkelen

6. Versterken van de kwaliteitscultuur

7. Inzetten van LOB & Burgerschap gericht op gelijke kansen voor studenten

Risico De diverse projecten komen niet van de grond en/of hebben niet het 

beoogde effect, waardoor de kwaliteit van het onderwijs niet (voldoende) 

verbetert.

Oorzaak risico  ✓ Te veel activiteiten.

 ✓ Onvoldoende sturing en coördinatie.

 ✓ Verandervermogen is niet toereikend.

Maatregelen  ✓ Planmatige aanpak.

 ✓ Opstellen van een VISTA-brede tijdlijn.

 ✓ Afstemming van doelen met medezeggenschap.

 ✓ Jaarplan op instellingsniveau met een viertal focuspunten, onder leiding 

van een lid van het college van bestuur.

 ✓ Taskforce vroegtijdig schoolverlaten en Leven lang ontwikkelen 

 ✓ Onderwijskundig leiderschap in alle onderwijsteams.

 ✓ Periodieke monitoring, feedback en feedforward.

Stand van zaken 2021 De voortgang in onze doelen wordt toegelicht in hoofdstuk 2 van het 

Geïntegreerd Jaardocument.  Dit hoofdstuk schetst een positief beeld van de 

voortgang. Voortijdig schoolverlaten blijft echter punt van aandacht, mede 

door COVID-19. We zitten dicht tegen de landelijke norm aan. Onze ambitie is 

echter groter.

In 2021 is een waarderend onderzoek voortijdig schoolverlaten onder de titel 

‘Samen werken aan het behoud van studenten’ uitgevoerd. De uitkomsten 

hiervan worden in 2022 vertaald in concrete acties, als onderdeel van de (te 

ontwikkelen) VISTA-onderwijsvisie. We vertrouwen erop hiermee studenten 

op school te kunnen houden.
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Programma 2 Organisatieontwikkeling

Doel Afstemmen van de interne organisatiestructuur en ondersteunende 

processen en systemen zodat elk team zijn kerntaken goed kan uitvoeren.

Subdoelen 1. Een passende organisatiestructuur die de besturingsfilosofie ondersteunt 

en versterkt.

2. Een organisatie die in control is en de realisatie van de doelen bevordert.

3. Goedwerkende systemen en processen.

4. Ondersteunende instrumenten en excellente informatievoorziening.

Risico  ✓ Ontstaan van een bureaucratische en niet-wendbare organisatie, 

waardoor het concept teams in the lead niet tot bloei komt.

 ✓ Studenten en medewerkers worden ontevreden.

Oorzaak risico  ✓ De ambitie van de organisatie leidt tot het initiëren van een 

groot aantal wijzigingen. De reactie hierop is extra coördinatie en 

procedures.

 ✓ Veranderingen volgen elkaar in een hoog tempo op, waardoor de 

organisatie niet meer kan volgen. Noodzaak en complexiteit van 

veranderingen zijn niet inzichtelijk voor de medewerkers. 

 ✓ Onvoldoende verandercapaciteit beschikbaar om snel te kunnen 

inspelen op veranderingen

Maatregelen  ✓ Uitzetten van een tijdlijn, met aandacht voor de onderlinge samenhang 

tussen projecten en initiatieven. 

 ✓ Creëren van draagvlak voor veranderingen door de juiste afstemming met 

gebruikers en uitvoerende partijen. 

 ✓ Heldere communicatie over besluiten en motieven. 

 ✓ Aandacht voor de medewerker, intervisie door en voor medewerkers. 

 ✓ Heldere en eenduidige interne coördinatiestructuren ter vervanging van 

de directielaag.

 ✓ Aandacht voor de mens en sturen op vertrouwen.

Stand van zaken 2021 De Galangroep heeft in 2021 een onderzoek gedaan naar de effectiviteit 

van de sturingsprincipes en de daarbij gekozen organisatiestructuur. Dit 

onderzoek geeft een positieve uitkomst. De basis is deugdelijk (zie paragraaf 

1.2 van het Geïntegreerd Jaardocument) Het advies is om op onderdelen 

nog scherpere keuzes te maken en daarmee de duidelijkheid voor de 

organisatie te vergroten. Deze aanbevelingen zijn vanaf najaar 2021 opgepakt. 

Andere relevante ontwikkelingen in 2021 waren de introductie van de PEG’s 

(projecteigenaargroepen) om de kernprocessen te optimaliseren en de 

introductie van de projectenkalender om verandertrajecten verder vorm te 

geven (zie paragraaf 7.2 en 7.5).
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Programma 3 Onderwijsinnovatie

Doel Teams faciliteren bij hun innovatie

Subdoelen 1. Samenwerkend groeien

2. Digitalisering

3. Onderwijsbouwstenen 

4. Onderwijsarrangementen

Risico  ✓ Innovatie komt niet tot stand.

 ✓ Innovatie leidt niet tot een verbetering in het onderwijs. 

 ✓ Innovatiemiddelen worden ingezet voor reguliere onderwijstaken.

Oorzaak risico  ✓ Onvoldoende visie.

 ✓ Versnippering werkzaamheden.

 ✓ Middelen worden ingezet voor reguliere onderwijstaken.

 ✓ Onvoldoende innovatie-skills.

 ✓ Ontbreken van een aanpak om succesvolle innovaties VISTA-breed te 

implementeren.

Maatregelen  ✓ Organiseren van de innovatie in een separaat programma aanpak.

 ✓ Tijdlijn.

 ✓ Aanstellen van projectleider per programma.

 ✓ Benoemen van onderwijskundig leiders om innovatie vorm te 

geven.

 ✓ Innovatieplatform en -bijeenkomsten.

 ✓ Periodieke monitoring voortgang in programmaverband en op 

teamniveau.

Stand van zaken 2021 Binnen onderwijsinnovatie heeft blended learning, in 10 pijlers, extra 

aandacht gekregen. Onderwijskundige leiders nemen het voortouw en 

werken samen in ‘Professionele Leergemeenschappen’(PLG’s). In 2021 is 

een start gemaakt om een VISTA-brede Onderwijsvisie te ontwikkelen, die 

het kader vormt waarbinnen de teams beweegruimte krijgen. De disruptieve 

programma’s zijn in 2021 overgebracht naar de staande organisatie om zo 

meer resultaat te creëren. Eind 2021 is een start gemaakt met de afbouw 

van het programmabureau en het beleggen van de aanjaagfunctie voor 

onderwijsinnovatie bij de OKL’ers. De VISTA-brede Onderwijsvisie is hierbij 

leidend. Zie paragraaf 7.4.
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Programma 4 Lerende Organisatie

Doel Vergroten van het lerend vermogen van VISTA college op het niveau van 

zowel student, medewerker als organisatie.

Subdoelen Concretiseren teams in the lead.

Lerende organisatie als kwaliteitscultuur.

Risico Beoogd gedrag wordt niet gerealiseerd, teams raken niet voldoende in de lead.

Medewerkers kunnen niet mee en vallen uit.

Oorzaak risico  ✓ Onvoldoende verandervermogen.

 ✓ Stijl van leidinggeven sluit niet aan op de gewenste nieuwe cultuur.

 ✓ We blijven hangen in oud gedrag.

 ✓ Medewerkers worden niet voldoende getraind/opgeleid voor de nieuwe 

werkwijze.

Maatregelen  ✓ Ontwikkelen van kernwaarden en cultuurtraject.

 ✓ Leiderschapstrajecten.

 ✓ Teamscans.

 ✓ Dialoogsessies.

 ✓ Sturen op soft controls en vertrouwen.

 ✓ Scholing en training gericht op de ‘nieuwe’ medewerker.

Stand van zaken 2021 In 2021 is ingezet op: verdere ontwikkeling van de practoraten, uitvoeren 

van teamscans bij de ondersteunende teams en concretiseren van het 

kernwaardenprogramma. Er is voorzetting gegeven aan MD-trajecten, 

leiderschapsdagen, etc. Ook zijn communities of practice ingericht. Voorts 

is het professionaliseringsplatform ‘Good Habitz’ geïntroduceerd, waarmee 

medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen naar eigen behoefte en agenda. 

Zie ook hoofdstuk 5.
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III. Risico’s in relatie tot Bedrijfsvoering

Naast de specifieke risico’s op 

het gebied van onderwijs en 

strategie heeft VISTA college 

ook te maken met operationele 

bedrijfsvoeringsrisico’s. Die vatten 

wij hierna samen,  in relatie tot de 

gestelde (sub)doelen.

Doel Gezonde bedrijfsvoering

Subdoelen  ✓ Tevreden en gezonde studenten en medewerkers.

 ✓ Passende huisvesting.

 ✓ Voldoen aan wettelijke kaders.

 ✓ (Duurzaam) financieel gezond zijn.

Risico  ✓ Post-fusie-integratie vraagstukken.

 ✓ Teruglopende studentenaantallen.

 ✓ Te hoog medewerkersverzuim.

 ✓ Boetes en sancties door non-compliance.

 ✓ Te lage solvabiliteit, liquiditeit of rentabiliteit.

Oorzaak risico's  ✓ Aandacht voor ‘urgent’ in plaats van ‘belangrijk’.

 ✓ Ervaren van hoge werkdruk.

 ✓ COVID-19.

 ✓ Werkprocessen zijn nog niet voldoende effectief en efficiënt.

 ✓ Medewerkers houden vast aan verleden.

Maatregelen  ✓ PDCA-cyclus.

 ✓ Risicomanagement.

 ✓ Vertaling enquêtes (JOB, MTO, afstandsleren) in acties.

 ✓ Werkdrukplan en duurzame inzetbaarheid.

Stand van zaken 2021 • In 2021 zijn geen studenten- en medewerker enquêtes gehouden. Er zijn 

geen specifieke signalen ontvangen van algemene onvrede.

• Het medewerkersverzuim is in 2021, ondanks COVID-19, gedaald, met 

vooral een daling in het langdurig verzuim. 

• Het beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid en werkdruk is eind 

2021 vastgesteld. 

• De nieuwbouw op de Arendstraat is gerealiseerd, hetgeen een positief 

effect heeft op onderwijskwaliteit en werkomstandigheden

• Financieel is VISTA college erg gezond. In 2021 is een positief resultaat 

behaald. De extra NPO middelen zijn hiervan een belangrijke oorzaak. 

Deze middelen zullen in latere jaren worden ingezet. Ook los daarvan 

wekken de financiële kengetallen vertrouwen.

• Aandachtspunt is de ratio OBO-OP: deze loopt achter ten opzichte van de 

doelstelling. In 2022 wordt nieuw ijkpunt vastgesteld.
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Kwantificeren van de risico’s

Het kwantificeren van de door 

ons benoemde risico’s is lastig 

en heeft in onze ogen beperkte 

toegevoegde waarde. Het feit 

dat de risico’s in dit verslag 

worden genoemd, geeft aan, dat 

ze substantieel van aard zijn en 

in een worst case scenario de 

performance van de organisatie 

kunnen raken. De kans dat de 

impact van deze risico’s de 

continuïteit van de organisatie 

in gevaar brengt, wordt echter 

zeer laag ingeschat, als 

gevolg van het goed werkend 

risicobeheersingssysteem en 

de hoge solvabiliteit van de 

organisatie.

IV. Rapportage toezichthoudend orgaan

Voor een beschrijving van de samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht 

zie paragraaf 8.1 in het governance-hoofdstuk.

86 JAARVERSLAG 2021



 87JAARVERSLAG 2021



FINANCIEEL VERSLAG
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VISTA college had in 2021 een positief resultaat van 
€ 2,2 miljoen, bestaande uit going concern € 4,2 miljoen 

positief en transitiebudget € 2 miljoen negatief. Het 
resultaat ‘going concern’ (exclusief transitie) is wezenlijk 

hoger dan begroot (€ 5,3 miljoen).

Het financieel beleid van VISTA 

college is een afgeleide van 

het strategisch beleid. In het 

kader van het verstrekken van 

een transparante toelichting 

worden hierna zowel de 

enkelvoudige 2021-cijfers 

van VISTA college als de 

geconsolideerde 2021-cijfers 

gepresenteerd en toegelicht. 

VISTA college blijft ruimschoots 

binnen de signaleringsgrenzen 

van het ministerie van OCW. 

Voor een toelichting over 

financiële instrumenten wordt 

verwezen naar de uiteenzetting 

in de jaarrekening en naar 

de belangrijkste ratio’s op 

basis van de geconsolideerde 

balans (zie verderop in deze 

continuïteitsparagraaf). 
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1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van VISTA college

Onderstaande tabel toont de 

enkelvoudige staat van baten en 

lasten 2021 van VISTA college, 

inclusief de vergelijkende cijfers 

van 2020.

De meerjarencijfers zijn 

hiervoor opgenomen in de 

continuïteitsparagraaf.

Tabel 7. Enkelvoudige staat van baten en lasten van VISTA college (x € 1 mln.)

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Baten

Rijksbijdragen OCW

Overige overheidsbijdragen

Cursusgelden

Baten werk i.o.v. derden

Overige baten

Totaal baten

128,4 116,0 117,7

1,9 1,9 2,0

1,8 1,9 2,4

5,2 5,1 4,6

2,1 1,4 1,7

139,5 126,2 128,3

Lasten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

107,2 101,1 100,2

6,6 6,8 6,3

10,4 9,6 10,4

13,0 12,5 13,3

137,2 130,1 130,1

2,2 -3,9 -1,8

Financiële baten en lasten

Resultaat voor deelnemingen

Resultaat deelnemingen 

Resultaat

0,0 0,0 0,0

2,2 -3,9 -1,8

0,1 0,0 0,0

2,3 -3,9 -1,8
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In totaliteit waren de baten in 

2021 € 13,3 miljoen hoger dan 

begroot. 

Aan rijksbijdragen en overige 

overheidsbijdragen werd in 2021 

€ 12,4 miljoen meer ontvangen 

dan begroot. Dit als gevolg van 

de volgende factoren:

Looncompensatie

Subsidieregelingen inzake COVID-19 en NPO 

Extra vrijval geoormerkte subsidies (lerarenbeurs/zij-instroom) 

Inkomsten uit VSV regionaal programma en vergoeding gemiste omzet inburgering 2020

€ 3,2 miljoen

€ 7,5 miljoen

€ 0,7 miljoen

€ 0,9 miljoen

De Overige baten overschrijden de begroting met € 0,7 miljoen:

Extra omzet Taal+ en tegemoetkoming proeffabriek en meer detachering personeel € 0,7 miljoen

De totale lasten over 2021 zijn 

€ 7,1 miljoen hoger dan begroot. 

Hierna volgt een analyse op 

hoofdlijnen per rubriek.

De personele lasten zijn 

€ 6,1 miljoen hoger dan begroot. 

Belangrijke oorzaken daarvan 

zijn:

De baten

De lasten

De loonindexatie van 3,35 procent

Extra inzet personeel op subsidie inzake COVID-19 en NPO

Hogere dotatie voorzieningen 

€ 2,7 miljoen

€ 1,5 miljoen

€ 1,9 miljoen

N.B. In de begroting 2021 was 

een personele taakstelling 

van € 4,3 miljoen opgenomen. 

Dit personeel is ingezet op 

werkzaamheden, die uit de 

COVID-19 subsidies 

bekostigd zijn.

Net als in 2020 zijn ook in de 

jaarrekening over 2021 de 

cursusgelden apart verantwoord. 

In 2021 is € 0,1 miljoen minder 

ontvangen dan begroot als 

gevolg van de wettelijke halvering 

cursusgeld in schooljaar 2021-

2022.

De afschrijvingen zijn € 0,2 

miljoen lager dan begroot, als 

gevolg van later en minder 

investeren.
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De huisvestingslasten zijn € 0,8 miljoen hoger dan begroot, als gevolg van:

Hogere onderhoudslasten installaties en hogere opslag- en verhuiskosten personeel € 0,8 miljoen

Bij de overige instellingslasten is sprake van een overschrijding met € 0,5 miljoen, als gevolg van:

Hogere les-gerelateerde kosten € 0,3 miljoen

Hogere voorlichtingskosten € 0,2 miljoen

De rentelasten betreffen voornamelijk de rente over de langlopende lening bij het ministerie van Financiën. 

Financiële baten en lasten

VISTA college is voor 100 procent 

aandeelhouder van Arcus 

Holding B.V. Deze holding is weer 

100 procent aandeelhouder 

van ROC-OZL Contracting B.V. 

Daarnaast is VISTA college 100 

procent aandeelhouder van 

Leeuwenborgh Training- en 

Opleidingscentrum Sittard B.V. De 

jaarrekening is opgesteld volgens 

de Regeling Jaarverslaggeving 

Onderwijs, RJ660 en BW2.

Arcus College Holding B.V. had 

een positief exploitatieresultaat 

over 2021 ad € 11k. ROC-OZL 

Resultaat deelneming

Contracting B.V. had een positief 

exploitatieresultaat over 2021 ad 

€ 18k. LTOC B.V. had een positief 

exploitatieresultaat over 2021 ad 

€ 41k.                                          
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2. Geconsolideerde staat van baten en lasten van VISTA college

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Baten

Rijksbijdragen OCW

Overige overheidsbijdragen

Cursusgelden

Baten werk i.o.v. derden

Overige baten

Totaal baten

128,4 116,0 117,7

1,9 1,9 2,0

1,8 1,9 2,4

5,2 5,1 4,6

2,5 1,7 2,1

139,9 126,6 128,8

Lasten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

107,3 101,3 100,3

6,6 6,8 6,3

10,4 9,6 10,4

13,4 12,7 13,7

137,7 130,5 130,7

2,2 -3,9 -1,9

Financiële baten en lasten

Resultaat

Rechtstreekse mutaties EV

Totaal resultaat

0,0 0,0 0,0

2,2 -3,9 -1,9

0,0 0,0 0,0

2,2 -3,9 -1,9

De onderstaande tabel toont de geconsolideerde staat van baten en 

lasten en een toelichting daarop, voor zover die hierboven nog niet aan 

de orde is geweest.

Tabel 8. Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021 - 2020 (x € 1 mln.)

Het geconsolideerde resultaat 

is € 50K lager dan het 

enkelvoudige resultaat. Deze 

afwijking komt door het resultaat 

van de Stichting Schoolfonds, 

dat niet in het resultaat 

deelneming is verwerkt. 

Aangezien VISTA college 

geen deelneming houdt in 

Stichting Schoolfonds, maar wel 

doorslaggevende zeggenschap 

uitoefent, zijn de balans en 

exploitatierekening van deze 

stichting wel meegenomen in de 

geconsolideerde jaarrekening, 

maar niet als deelneming 

verantwoord in de enkelvoudige 

jaarrekening.

 93JAARVERSLAG 2021



3. De enkelvoudige balans van VISTA college

Tabel 9. Enkelvoudige balans van VISTA college (na resultaatbestemming) (x € 1 mln.)

31/12
2020

Activa

31/12
2021

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

102,9

1,3

104,2

4,4

24,8

29,2

133,4

97,3

1,3

98,6

5,3

27,2

32,5

131,2

31/12
2020

Passiva

31/12
2021

Algemene reserve

Bestemmingsreserve publiek

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva

89,8

91,2

13,9

22,3

133,4

87,5

88,9

14,4

21,3

131,2

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve privaat 1,3 1,3

6,0 6,5

De mutatie op de materiële vaste 

activa betreft een combinatie 

van investeringen (circa € 12,2 

miljoen) en afschrijvingen (circa 

€ 6,6 miljoen). De investeringen 

hebben hoofdzakelijk betrekking 

op de renovatie en inrichting 

van het pand op de locatie 

Arendstraat.

De vorderingen zijn gedaald 

met € 0,9 miljoen ten opzichte 

van 2020. De vorderingen 

op debiteuren en studenten 

zijn lager als gevolg van de 

halvering van de wettelijke 

cursusgelden over het 

schooljaar 2021/2022, in verband 

met COVID-19. Daarnaast was 

het debiteurensaldo eind 2020 

hoger dan gebruikelijk. Dat 

werd veroorzaakt door enkele 

eenmalige grote posten en een 

facturatie-inhaaloperatie eind 

2020. Tevens is de vordering op 

het UWV inzake compensatie 

transitievergoedingen 

afgenomen met € 0,4 miljoen.

De liquide middelen zijn 

afgenomen met € 2,4 miljoen. 

In 2021 is de verbouwing van 

de locatie Arendstraat geheel 

afgerond. In de liquide middelen 

ultimo 2020 was circa 8 miljoen 

inbegrepen met betrekking tot 

ontvangen, nog niet uitgegeven, 

gelden van de langlopende 

lening. De langlopende lening 

ten behoeve van de verbouwing 

is in 2021 geheel aangewend. 

Er heeft gedurende het jaar 

een aflossing van de lening 
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plaatsgevonden ten bedrage van 

€ 0,5 miljoen. Daarnaast heeft 

VISTA college extra middelen 

ontvangen, ten bedrage van 

€ 9,8 miljoen, in het kader van 

het NPO-programma. Dit heeft 

een positief effect op de liquide 

middelen op jaareinde.

De mutatie van het eigen 

vermogen is conform 

het gerealiseerde 

exploitatieresultaat.

De voorzieningen dalen met 

€ 0,4 miljoen (van € 6,5 miljoen 

naar € 6,1 miljoen) ultimo 2021. 

Dit is het saldo van €2,6 miljoen 

aan dotaties, €2,5 miljoen aan 

onttrekkingen en € 0,5 miljoen 

vrijval.

De kortlopende schulden 

zijn toegenomen met € 1,0 

miljoen. Dit wordt met name 

veroorzaakt door een toename 

van de vakantiegeld en 

-dagenverplichting ad € 0,4 

miljoen en de verplichtingen 

per jaareinde uit hoofde van 

vaststellingsovereenkomsten ad 

€ 0,3 miljoen.

De belangrijkste ratio's op basis van de enkelvoudige balans staan in onderstaande tabel.

Solvabiliteit

Eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen

Liquiditeit

Vlottende activa / kortlopende schulden

Rentabiliteit

Resultaat / totale baten + rentebaten

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen / totale baten

31/12/2021 31/12/2020
Signalerings-

waarde

72,8%

130,9%

1,6%

65,3%

72,7%

152,6%

-1,4%

69,3%

> 30%

> 75%

> 0

N.v.t.

Tabel 10. Financiële kengetallen enkelvoudige balans

De solvabiliteit is in 2021 

nagenoeg gelijk gebleven. 

De toename van het eigen 

vermogen, als gevolg van een 

positief exploitatieresultaat, valt 

weg tegen de afname van de 

voorzieningen. De liquiditeit is 

gedaald van 152,6 procent eind 

2020 naar 130,8 procent eind 2021. 

Dit is het gevolg van de afname 

van de liquide middelen, met 

name door de investeringen in de 

Arendstraat en de lichte toename 

van de kortlopende schulden. 

De rentabiliteit (1,5 procent) is 

gestegen ten opzichte van vorig 

jaar (-1,4 procent), dit wordt 

veroorzaakt door het positieve 

exploitatieresultaat in 2021 (2020 

negatief exploitatieresultaat). 

Het weerstandsvermogen is 

gedaald van 69,3 procent eind 

2020 naar 65,3 procent eind 2021, 

als gevolg van hogere baten 

die worden veroorzaakt door 

hogere rijksbijdragen en overige 

overheidsbijdragen.

Financiële kengetallen
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4. De geconsolideerde balans van VISTA college

Tabel 11. Geconsolideerde balans van VISTA college (na resultaatbestemming) (x € 1 mln.)

31/12
2020

Activa

31/12
2021

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

102,9

0,5

103,4

4,2

26,8

31,0

134,4

97,3

0,5

97,8

5,2

29,1

34,3

132,1

31/12
2020

Passiva

31/12
2021

Algemene reserve

Bestemmingsreserve publiek

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva

89,8

92,1

13,9

22,4

134,4

87,5

89,8

14,4

21,4

132,1

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve privaat 2,2 2,3

6,0 6,50,0 0,0

Voor een toelichting op de 

geconsolideerde balans 

verwijzen we naar de toelichting 

op de enkelvoudige balans. 

Aanvullende toelichting op de 

geconsolideerde balans

• De liquide middelen van 

de B.V.’s en de Stichting 

Schoolfonds zijn nagenoeg 

gelijk gebleven (€ 1,8 

miljoen). Hiervan is € 0,9 

miljoen van de Holding B.V. 

en € 0,9 miljoen van de 

Stichting Schoolfonds.

• De algemene reserve stijgt 

met € 2,2 miljoen als gevolg 

van toevoeging positief 

exploitatieresultaat.

• De bestemmingsreserve 

privaat heeft betrekking op 

Stichting Schoolfonds. Het 

vermogen van deze stichting 

is consistent met voorgaande 

jaren als privaat vermogen 

aangemerkt. 
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De belangrijkste ratio's op basis van de geconsolideerde balans staan in onderstaande tabel.

Solvabiliteit

Eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen

Liquiditeit

Vlottende activa / kortlopende schulden

Rentabiliteit

Resultaat / totale baten + rentebaten

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen / totale baten

31/12/2021 31/12/2020
Signalerings-

waarde

72,9%

137,8%

1,6%

65,8%

72,9%

160,3%

-1,5%

69,7%

> 30%

> 75%

> 0

N.v.t.

Tabel 12. Financiële kengetallen geconsolideerde balans

De solvabiliteit is gelijk gebleven. 

De liquiditeit is gedaald van 

160,3 procent eind 2020 naar 

137,8 procent eind 2021. Dit 

is het gevolg van de afname 

van de liquide middelen, met 

name door investeringen in de 

Arendstraat en de lichte toename 

van de kortlopende schulden. 

De rentabiliteit (1,5 procent) is 

ten opzichte van vorig jaar (-1,5 

procent) gestegen, dit wordt 

veroorzaakt door het positieve 

exploitatieresultaat in 2021 (2020 

negatief exploitatieresultaat). 

Het weerstandsvermogen is 

gedaald van 69,7 procent eind 

2020 naar 65,8 procent eind 2021 

als gevolg van hogere baten 

die worden veroorzaakt door 

hogere rijksbijdragen en overige 

overheidsbijdragen.

Financiële kengetallen
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5. Onderlinge leveringen en vorderingen/kortlopende schulden tussen 
groepsmaatschappijen

De activiteiten van de B.V.’s zijn nagenoeg afgebouwd. Dit betekent ook dat de onderlinge diensten tussen VISTA 

college en de B.V.’s bijna tot nihil zijn gereduceerd en daarmee ook de onderlinge vorderingen en schulden.

6. Treasury en financiële positie

Het treasury-beleid betreft 

met name het beheer van het 

vermogen (inclusief de reserves 

en voorzieningen) om de 

niet direct benodigde liquide 

middelen via spaarrekeningen 

rentedragend te laten zijn. 

VISTA college stelt zich ten 

aanzien van beleggingen zeer 

terughoudend op en schaft geen 

risicodragende effecten aan. 

VISTA college maakt gebruik van 

schatkistbankieren. Hiermee zijn 

tevens de effecten van mogelijke 

toekomstige negatieve rentes 

verder gereduceerd. De liquide 

positie van VISTA college is, ook in 

meerjarenperspectief solide. 

Met betrekking tot de renovatie 

van het onderwijspand aan de 

Arendstraat in 2020 en 2021 is een 

langlopende lening aangegaan in 

de vorm van schatkistbankieren. 

Het ministerie van OCW staat 

garant voor de lening. De 

solvabiliteit van VISTA college 

blijft in het meerjarenperspectief 

ruim boven de indicatiewaarde 

van het ministerie van OCW, 

ook wanneer rekening wordt 

gehouden met deze langlopende 

lening.
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Bijlage 1. Grafiek bij hoofdstuk 3: Studenten

Bron: Factsheet OCW-VISTA college 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

*   De cijfers van 2020-2021 zijn voorlopige cijfers.

**  Dit zijn de norm-percentages zoals opgenomen in het Factsheet OCW-VISTA college 2020 - 2021
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Grafiek 12. VSV-cijfers uitgesplitst naar BOL en BBL
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Bijlage 2. Tabellen en duiding bij hoofdstuk 5: Medewerkers

Tabel 13. Gemiddelde formatieomvang en aantallen medewerkers in 2021

Werkgever

VISTA college (incl. LTOC BV)

FTE Bruto

1318

Aantal medewerkers

1668

Bron: QlikView HR

Contracting BV

Totaal

3

1321

3

1671

2.2 Verdeling van personeel naar geslacht

Bij VISTA college werken meer 

vrouwen (57,2 procent) dan 

mannen (42,8 procent), zie 

tabel 13.  Het aantal vrouwen 

in onze organisatie neemt 

verhoudingsgewijs sneller toe 

dan het aantal mannen. Deze 

groei is in 2021 nog niet terug 

te zien in het management 

(waarvan nu 37,5 procent uit 

vrouwen bestaat) maar ook daar 

is de verhouding groter dan het 

landelijk gemiddelde (30 procent 

vrouw). Zie tabel 14.

Tabel 14. Verdeling van personeel naar geslacht

Organisatieonderdeel

Bestuur

Onderwijsteams

Programmamanagement

Man

25%

44,5%

50,8%

Vrouw

75%

55,5%

49,2%

Bron: QlikView HR; Peildatum 31-12-2021

Stafdiensten

Onderwijsservices

41,3%

16,6%

58,7%

83,4%

Services

Eindtotaal

59%

42,8%

41%

57,2%

2.1 De personeelsopbouw
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Tabel 15. Verdeling van leidinggevenden naar geslacht

Leidinggevenden

Bestuur

Opleidingsmanager

Programmamanager

Man

66,7%

50%

100%

Vrouw

33,3%

50%

0%

Bron: QlikView HR; Peildatum 31-12-2021

Stafhoofd

Teamleider

66,7%

92,3%

33,3%

7,7%

Eindtotaal 62,5% 37,5%

2.3 Leeftijdsopbouw 

Tabel 16. Leeftijdsopbouw naar geslacht 

Leeftijd

15-25 jaar

25-35 jaar

35-45 jaar

Man

1%

5,7%

8,2%

Vrouw

2,7%

10,2%

16,1%

Bron: QlikView HR; Peildatum 31-12-2021

45-55 jaar

55-65 jaar

9,9%

17,2%

12,0%

15,8%

> 65 jaar

Eindtotaal

0,9%

42,8%

0,2%

57,2%

Eindtotaal

3,8%

15,9%

24,4%

21,9%

33%

1,1%

100%

Van de VISTA-medewerkers was 

34,1 procent op 31-12-2021 ouder 

dan 55 jaar. Op 31 december 

2020 was dit 36,4 procent en in 

2019 38 procent. De gemiddelde 

leeftijd aan het einde van 2021 

(niet opgenomen in de tabel) was 

47 jaar (in 2020: 47 jaar, in 2019: 

48,6 jaar). De gemiddelde leeftijd 

neemt dus af, maar ligt nog 

steeds 5 jaar boven het landelijk 

gemiddelde van de werkzame 

beroepsbevolking.
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2.4 Deeltijdfactor arbeid

Bijna 60,4 procent van de VISTA 

werknemers had op 31 december 

2021 een fulltimecontract (0,75 

fte of meer) en 39,6 procent 

een deeltijdaanstelling (zie 

tabel 17). Van het vrouwelijk 

personeel werkt meer dan de 

helft in deeltijd. De gemiddelde 

arbeidsovereenkomst heeft een 

werktijdfactor van 0,79 fte.

Tabel 17. Verdeling in procenten naar werktijdfactor

Organisatieonderdeel

Bestuur

Onderwijsteams

Programmamanagement

0,00-0,25 fte

0,0%

6,4%

0,0%

0,25-0,50 fte

0,0%

10,3%

0,1%

Bron: QlikView HR; Peildatum 31-12-2021

Stafdiensten

Onderwijsservices

0,6%

0,5%

1,2%

1,2%

Services

Eindtotaal

0,2%

7,8%

0,9%

13,7%

0,50-0,75 fte

0,1%

12,8%

0,0%

1,0%

2,8%

1,4%

18,1%

0,50-0,75 fte

0,3%

42,7%

0,5%

7,0%

4,4%

5,5%

60,4%

Gemiddelde werktijdfactor 79,6%
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2.5 Verhouding vast versus flex

VISTA college wil gaan werken 

met minder tijdelijke contracten. 

De ‘flex-schil’ schommelt al 

jaren rond de 18 procent. De 

behoefte aan flexibiliteit verschilt 

echter per afdeling. In 2021 is 

de flexibele schil toegenomen 

tot 26,9 procent van de totale 

formatie, waarvan 22,3 procent 

in loondienst (PIL) is en 4,6 

procent niet in loondienst (PNIL) 

(zie tabel 18). Deze toename 

wordt veroorzaakt door de inzet 

van extra tijdelijk personeel in 

verband met Corona. 

Tabel 18. Omvang Flexibele schil: Verhouding vast versus tijdelijk personeel 

Organisatieonderdeel

Bestuur

Onderwijsteams

Programmamanagement

PIL-vast

0,2%

50,7%

0,5%

PIL-tijdelijk

0,3%

18,6%

0,1%

Stafdiensten

Onderwijsservices

8,5%

6,4%

0,9%

1,4%

Services

Eindtotaal

6,7%

73,1%

1,1%

22,3%

PNIL

0,0%

2,9%

0,0%

0,4%

1,0%

0,3%

4,6%

Eindtotaal

0,5%

72,2%

0,6%

9,8%

8,8%

8,1%

100,0%

Bron: QlikView HR; Peildatum 31-12-2021
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Onderwerp

Workshops met diverse onderwerpen

Activiteiten

3 onderwijscafés, gemiddeld 390 deelnemers

Tabel 19. Overige activiteiten op het gebied van professionalisering

Begeleide intervisie

Leidinggevenden en OKL: 7 groepen

Docenten: 4 groepen

Teamontwikkeling Teamscans voor 6 teams

Ondersteuning online lesgeven, 

digitalisering, ontwikkeling 

blended leaarning

2 online leergangen

5 losse webinars

Toolkit Blended Learning ontwikkeld

Trainingen rond digitalisering

Online sessies (‘kennis shots’)

Trainingen rollen binnen examinering (137 deeln.)

Online platform GoodHabitz ontsloten

Online toolkit en modules

Examinering

Duurzame inzetbaarheid

HR-Gesprekscyclus

Pre-boarding app en programma geimplementeerdIntroductie en ‘onboarding’ nieuwe medewerkers

Maandelijkse welkomstbijeenkomsten

2.6 Professionalisering
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2.7 Ziekteverzuim

Tabel 20. Verzuimpercentage 2021 (inclusief verzuim langer dan 2 jaar)

Aantal dagen

Kort (1 t/m 7)

Middel (8 t/m 42)

Lang (43 t/m 365)

jan

0,43%

0,63%

2,87%

feb

0,43%

0,98%

2,69%

> 1 jaar (365 t/m 730)

> w2 jaar (>730)

0,84%

0,25%

0,78%

0,30%

Totaal 5,02% 5,17%

mrt

0,61%

0,98%

2,77%

0,85%

0,25%

5,46%

apr

0,52%

0,90%

2,81%

0,86%

0,29%

5,38%

mei

0,55%

0,95%

2,96%

jun

0,55%

0,78%

3,24%

0,65%

0,38%

0,60%

0,26%

5,49% 5,44%

jul

0,26%

0,66%

3,27%

0,64%

0,22%

5,05%

aug

0,15%

0,36%

3,37%

0,69%

0,23%

4,79%

sep

0,82%

0,97%

2,62%

okt

1,02%

1,27%

2,64%

0,82%

0,22%

0,85%

0,18%

5,45% 5,96%

nov

1,85%

1,60%

2,93%

0,89%

0,23%

7,50%

dec

0,75%

1,57%

3,45%

0,83%

0,30%

6,90%

Bron: P&O VISTA college 

Nadere toelichting bij de afname van het ziekteverzuim

De daling vindt met name plaats 

bij het extra lang verzuim (> 2 

jaar ziek). Er is expliciet aandacht 

geschonken aan deze categorie, 

waarna zowel natuurlijke 

uitstroom als actieve uitstroom 

heeft plaatsgevonden. Circa 86 

procent van het totale verzuim 

wordt veroorzaakt door verzuim 

dat langer duurt dan zes weken 

(lang verzuim). Er is geen daling 

bij kort en middellang verzuim, en 

ook geen stijging. Dit kan worden 

verklaard door het thuiswerken 

(en de daarmee samenhangende 

regelmogelijkheden) 

hetgeen positief werkt op de 

verzuimdrempel.

Vista college ambieert 

de implementatie van het 

Eigen Regiemodel voor 

het verzuimmanagement. 

In dit model nemen de 

leidinggevenden een 

centrale rol in en komt de 

verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit van het proces rondom 

verzuimmanagement bij hen te 

liggen. Het management heeft 

met de arbodienst en P&O een 

aftrap gedaan rondom Eigen 

Regie met als uiteindelijk doel 

meer grip op verzuim en zo 

mogelijk een daling van het 

(langdurig) verzuim.
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Bijlage 3. Tabellen bij hoofdstuk 6: VISTA college in de regio

Tabel 21. Overzicht bestuurlijk overleg (2021)

Overlegvorm

VISTA college - Gilde Opleidingen 

Actualiteit 

• In het kader van samenwerking binnen LEO Loopbaan is 

subsidiebeschikking provincie verkregen voor lopend jaar.

• Verkenning op samenwerking LLO is opgestart.

VISTA college - Gilde Opleidingen - 

Yuverta

• Onderling gesprek over samenwerking en afstemming weer 

opgestart, na fusie Citaverde tot Yuverta

VISTA college - Gilde Opleidingen - 

Zuyd Hogeschool

• Werkgroep ‘aansluiting mbo-hbo/economisch domein’ heeft 

vervolgstappen gezet, onder andere met bijeenkomsten met 

opleidingsmanagers en onderwijskundig leiders van VISTA college 

met collega’s van Gilde Opleidingen en Zuyd Hogeschool om best 

practices te delen en concrete samenwerkingsverbanden uit te 

werken. Bestuurlijk is afgesproken om de activiteiten die we doen 

vanuit deze werkgroep onder te brengen binnen de programmalijn 

doorstroom en aansluiting van de EAL.

VISTA college - commissie

Macrodoelmatigheid

• VISTA college neemt deel aan onderzoek CMMBO naar 

arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot toegankelijkheid 

onderwijs (krimpregio’s).

• MBO Raad en roc's lobbyen om de opleidingen tot artiest, gezien 

de geringe aantallen en de specifieke doelgroep, om meer ruimte 

te krijgen.

• VISTA college houdt vooralsnog de opleiding in stand en kent 

boven op het allocatiemodel extra budget toe.

VISTA college – LVO - Gemeente 

Maastricht

• Verkennend onderzoek haalbaarheid Onderwijscampus de 

Groene Loper
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Tabel 22. De belangrijkste samenwerkingen binnen de regio

Samenwerking Toelichting en actualiteit (indien aan de orde)

Technologie

Onderzoek & Industrie

Chemelot Circulaire Hub (CCH, 

Samen met Zuyd Hogeschool en 

Universiteit Maastricht)

Op 16 december 2021 is het akkoord Circular Hub Limburg gesloten en een 

update van de Circular Economy Action Plan (CEAP) is gemaakt en zal als 

uitgangspunt worden gebruikt om de vervolgstappen te zetten.

CHILL 10 jaar lopende samenwerking als CFD-CIV

Community of Practice (CoP, RIF 

project van VISTA college)

Zie bijlage 8

Gebouwde Omgeving

Gebouwde Omgeving Limburg 

(GOL) 

Bouw, RIF-project, penvoerder is Gilde Opleidingen

CIVIL en DIZ Installatietechnieken 

Welpoint Lasopleidingen 

Mechatronica (Maken en onderhouden van apparaten) 

VDL-Nedcar Manufacturing College  /

Garage 4.0 Topdealerklas, Intregg project dat in 2021 is afgerond.

SME Fit4Future Intregg aanvraag in ontwikkeling samen met Zuyd Hogeschool.

DigiWise (RIF-project, samen met 

Gilde en Zuyd)

Zie bijlage 9

ICT

AI Hub Zuid In ontwikkeling aan de educatieve en technisch zijde.

MKB Datalab (Consortium 

Agreement MKB Datalab 

agreement 2020-2023

Het wo (UM en OU) ziet over de volle breedte van de vragen van mkb-

ondernemers met 2 tot 50 fte niet zoveel vragen die voldoende complexiteit en 

diepgang hebben voor een masterstudent. Echter binnen de opdrachten die er 

wel zijn, lopen twee multi-level trajecten tussen het mbo (VISTA college/Gilde 

Opleidingen) en het wo (UM), zonder dat Zuyd Hogeschool hierbij betrokken is.
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Logistiek & Retail

Beyond Al jaren lopende samenwerking in Medische logistiek. 

Retail In ontwikkeling.

Zorg & Welzijn

VISTA flex+ Ontwikkeling van onderwijsproducten samen met het werkveld.

VEBEGO Opzetten bedrijfsschool

Horeca & Leisure

Foodlab RIF-project, penvoerder is Gilde Opleidingen.

Vitaliteit en Leefstijl (RIF-project 

van VISTA college)

Zie bijlage 10

Beveiliging

Defensie en Politie /

Beveiliging In ontwikkeling.

Onderwijs

Educatieve Agenda Limburg /

Sterk Techniek Onderwijs /

YOULP Samenwerking met kinderopvang en onderwijspartijen.

Samenwerking Toelichting en actualiteit (indien aan de orde)

Samenwerking Toelichting en actualiteit (indien aan de orde)

Samenwerking Toelichting en actualiteit (indien aan de orde)

Samenwerking Toelichting en actualiteit (indien aan de orde)

Samenwerking Toelichting en actualiteit (indien aan de orde)
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ESZL (Economische Samenwerking Zuid-Limburg)

LEO: Loopbaan, Leren en werken VISTA college is partner in het samenwerkingsverband LEO. Deze 

coöperatie is opgericht door het UWV, Zorg aan Zet, Baandomein, 

LWV, Gilde Opleidingen, Yuverta en VISTA college. De doelstelling van 

LEO is om medewerkers die op de arbeidsmarkt in de knel komen te 

adviseren over hun loopbaan en de mogelijkheden die er zijn voor om- 

of bijscholing. 

Limburg leert door met inzet van 

sectoraal maatwerk

VISTA college participeert met succes in de Limburgse 

subsidieaanvraag “Limburg leert door met inzet van sectoraal 

maatwerk”, gericht op de omscholing en bijscholing van werkenden 

in branches die door Covid-19 in de problemen zijn gekomen op de 

arbeidsmarkt.

Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Omslag in denken van eerder verwachte massaontslagen is verschoven 

naar het bedienen van overspannen arbeidsmarkt. VISTA college 

heeft aanbod voor de tekortsectoren klaar, evenals ondersteunende 

dienstverlening (oriëntatie) in samenwerking met LEO Loopbaan.

Het leerwerkloket is operationeel opgestart, inclusief verschillende 

operationele overleggen zoals financiële engineering, casusoverleg, 

communicatie, etc.

Leerwerkloket /

Voordeel en Vervolg 2.0 Door COVID-19 zijn een paar projecten iets vertraagd, waardoor de 

Provincie gevraagd zal worden de looptijd met enkele maanden te 

verlengen; doelstellingen worden behaald.

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg De Arbeidsmarktregio heeft veel tijd gestoken in het anticiperen op 

COVID-19 problematiek. Daarnaast zijn stappen gezet om de duurzame 

inrichting van de arbeidsmarkt te verbreden onder andere door middel 

van het instrument Werkcentrum Zuid-Limburg.

Samenwerking Toelichting en actualiteit (indien aan de orde)

Samenwerking Toelichting en actualiteit (indien aan de orde)
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Bijlage 4. Overzichten bij hoofdstuk 8: Governance

23. Gedetailleerde lijst met zaken die bij RvT aan de orde zijn geweest

Raad van Toezicht heeft in 2021:

• Goedkeuring verleend aan het jaarplan 2022 en de begroting 2022. 

• Ingestemd met de financiële vergoeding voorzitter en leden raad van toezicht (voor meer informatie over de 

bezoldiging zie de jaarrekening).

• Ingestemd met de verdeling van referentschappen.

• Goedkeuring verleend aan het GJ 2020 (bestuursverslag en jaarrekening).

• Goedkeuring verleend aan de jaarstukken 2020 Arcus College Holding BV, ROC-OZL Contracting BV, 

Stichting Schoolfonds, LTOC BV, Stichting Sité.

• Besloten tot de werving van een lid raad van toezicht en voorzitter college van bestuur. 

• Ingestemd met de overschrijding van het projectbudget en de post onvoorzien t.b.v. project Arendstraat voor 

een bedrag van € 300.000.

24. Lijst van activiteiten hoe de intern toezichthouder toezicht houdt op de doelmatige besteding van middelen

• De auditcommissie adviseert raad van toezicht en college van bestuur gevraagd en ongevraagd over de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer van de organisatie.

• De raad van toezicht stelt op basis van de besprekingen in de auditcommissie en de bevindingen van de 

accountant  en de managementletter bij de jaarrekening vast of VISTA college de beschikbare middelen 

doelmatig en rechtmatig besteed. 

• De raad van toezicht heeft de begroting en het jaarplan goedgekeurd . In de jaarlijkse gesprekken met 

de ondernemingsraad en centrale studentenraad zijn de hoofdlijnen van de begroting tevens een vast 

bespreekpunt. 

• De raad van toezicht heeft in 2019 ingestemd met de grootscheepse renovatie van de Arendstraat.  

Vervolgens is de voortang van het project een vast bespreekpunt in de reguliere vergaderingen. Zo was voor 

de overschrijding van het projectbudget en de post voorzien instemming van de raad van toezicht nodig. 

• Voor niet-begrote posten boven € 100.000 is instemming van de raad van toezicht nodig, zo ook bij 

vaststellingsovereenkomsten boven € 100.000.

• In de reguliere vergaderingen tussen college van bestuur, onderwijs- en auditcommissie en raad van 

toezicht staat altijd de bestuursrapportage op de agenda. Hiermee krijgt de raad van toezicht informatie 

over de ontwikkeling in de strategische doelen, de onderwijskwaliteit en de financiële positie van VISTA 

college. Ook krijgt de raad van toezicht met deze rapportage beschikking over de uitkomsten van de interne 

audits. Eenmaal per jaar voert de raad van toezicht een gesprek met een afvaardiging van het auditteam van 

Audit & Control. Dat gebeurt zonder het college van bestuur, om zo onafhankelijk te worden geïnformeerd 

over de rode draad van de bevindingen en het functioneren van de auditfunctie.

• De raad van toezicht heeft opdracht gegeven tot een onderzoek Loonkloof mannen versus vrouwen om 

gelijke behandeling man/vrouw na te streven en de loonkoof te beslechten.

• De raad van toezicht heeft zich middels een themavergadering over innovatie binnen VISTA college nader 

verdiept in en vergewist van de financiële invulling van de innovatiegelden.
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25. Lijst met instemmings-, advies- en gesprekspunten van de ondernemingsraad in 2021

Ondernemingsraad heeft in 2021 ingestemd met:

• Uniform beleid voor het voeren van voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken medewerkers.

• Doorstroom en promotiebeleid en Plaatsingsbeleid Onderwijsfamilie.

• Instemming op interventieboog (zonder maatwerkregeling).

• Hoofdlijnen begroting.

• Bevoegd, bekwaam en benoembaar ondersteuners.

• Verruiming opnameperiode ouderschapsverlof.

 Ondernemingsraad heeft in 2021 een positief advies afgegeven voor:

• Opleidingsaanbod en aantal nieuw te starten opleidingen (Fietstechnicus, Geo Data en Design, Tegelzetter, 

medewerker Operationele Techniek Pijpenbewerker).

• Geïntegreerde leerroute vmbo-mbo SMW (positief advies in januari 2022 ontvangen).

• Profielschetsen lid raad van toezicht en voorzitter college van bestuur.

Gespreksonderwerpen tussen ondernemingsraad en college van bestuur in 2021:

• Van Corona op weg naar zomer 2023 fase 3 (NPO) → instemming januari 2022 ontvangen.

• Evaluatie OKL.

• Huisregels.

• Evaluatie werkverdeling.

• Pilot fufo’s.

• Opdrachtformulering midterm-review.

• Duurzame inzetbaarheid (maatwerk).

• Artikel 24 overleg (hernieuwde afspraken gemaakt over invulling van dit overleg).

26. Lijst met gespreksonderwerpen en instemmings- en adviespunten van de centrale studentenraad in 2021

Gespreksonderwerpen tussen centrale studententraad en college van bestuur in 2021

• Stiltewerkplekken.

• Gezonde school.

• Watertappunten (deze zijn inmiddels gerealiseerd).

• Strategisch huisvestingsplan.

• De geschillencommissie (een vereenvoudigde leeswijzer is voorgelegd).

• COVID-19 en de genomen maatregelen.

De centrale studentenraad heeft in 2021 ingestemd met/positief geadviseerd over:

• Nationaal plan onderwijs, Van corona naar zomer 2023 (NPO).

• Adviesaanvraag geïntegreerde leerroute vmbo-mbo op de Schandelermolenweg.

• Studentenfonds.

• Hoofdlijnen begroting.
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27. Overzicht met overige audits

In 2021 zijn acht reguliere 

audits naar onderwijskwaliteit 

uitgevoerd bij de onderwijsteams. 

Bovendien is op verzoek 

van de Inspectie van het 

Onderwijs een extra audit 

uitgevoerd bij de opleiding 

Middenkaderfunctionaris Bouw. 

Er heeft een herstelaudit 

plaatsgevonden bij 

de examencommissie 

Technology, naar aanleiding 

van de audit in 2019. En er 

zijn twee herstelaudits naar 

onderwijskwaliteit uitgevoerd. 

Bij beide onderwijsteams is er 

wel vooruitgang geboekt maar 

dit heeft nog niet geleid tot een 

voldoende oordeel. 

Daarnaast zijn vier bedrijfs-

voeringsaudits afgerond, in het 

verlengde van de accountants-

controle. Hieruit zijn geen 

bijzonderheden naar voren 

gekomen. 

Het onderzoek Van samen 

werken naar samenwerken aan 

behoud van studenten kreeg 

een herstart.  In dit uitgebreid 

onderzoek worden alle 

betrokken partijen in de keten 

geïnterviewd. Het doel is om 

te komen tot een gezamenlijk 

referentie(successen-)kader voor 

een duurzame aanpak van het 

voortijdig schoolverlaten. 

Ook is een audit gestart op het 

gebied van het toelatingsbeleid.
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1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming) (€)

Gebouwen en terreinen

ACTIVA 31 dec 2021 31 dec 2020

Vaste activa

Machines en installaties

Vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering en vooruitbetaald 

op materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa (1)

Financiële vaste activa (2)

Totaal vaste activa

89.231.893

13.668.934

0

3.823

483.601

103.388.252

102.904.651

483.601

76.269.784

12.607.083

8.464.628

5.133

97.346.628

483.601

483.601

97.830.229

Vlottende activa

Voorraden (3)

Vorderingen (4)

Liquide middelen (5)

Totaal vlottende activa

4.177

4.177

Debiteuren

Studenten

Overlopende activa

1.133.821

252.068

2.835.543

4.221.433

26.754.094

26.754.094

30.979.704

7.599

7.599

1.544.455

552.794

3.078.606

5.175.855

29.125.716

29.125.716

34.309.170

Totaal activa 134.367.956 132.139.399

1 Jaarrekening
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PASSIVA 31 dec 2021 31 dec 2020

Eigen vermogen (6)

Algemene reserve

Bestemmingsreserve privaat

Voorzieningen (7)

Jubileum

Wachtgeld

Seniorenverlof/duurzame inzetbaarheid

Langdurig zieken

WGA

Generatiepact

Spaarvariant

Transitievergoeding (wab)

Asbest

Leegstand

89.827.007

2.225.020

92.052.027

811.234

1.169.998

1.667.990

425.291

1.015.998

335.752

18.850

182.370

266.823

104.641

5.998.947

87.544.342

2.279.531

89.823.873

880.308

788.730

1.516.745

446.931

1.350.460

968.007

18.850

195.907

267.320

104.641

6.537.899

Langlopende schulden (8)

Ministerie van Financiën

Kortlopende schulden (9)

Ministerie van Financiën

Vooruitgefactureerde en 

-ontvangen termijnen projecten

Crediteuren

Schulden aan gemeenten

Belastingen, sociale verzekeringswetten

Schulden inzake pensioenen

Overlopende passiva

13.906.666

13.906.666

496.667

4.689.879

3.654.555

800

5.136.619

1.439.639

6.992.155

22.410.314

14.403.333

14.403.333

496.667

4.136.463

3.874.902

1.360

4.804.919

1.221.922

6.838.061

21.374.294

Totaal passiva 134.367.956 132.139.399

Vervolg 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming) (€)
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Exploitatie 2021 Begroting 2021 Exploitatie 2020

Baten

Rijksbijdragen (10)

Overige overheids-

bijdragen en subsidies (11)

College-, cursus-, les-, 

en examengelden (12)

Baten werk in opdracht

van derden (13)

Overige baten (14)

Totaal baten

128.443.069

1.938.242

1.835.124

5.189.401

2.534.615

139.940.451

115.979.248

1.867.000

1.907.410

5.060.896

1.740.045

126.554.598

117.698.678

1.971.885

2.412.464

4.566.445

2.143.080

128.792.552

Lasten

Personeelslasten (15)

Afschrijvingslasten (16)

Huisvestingslasten (17)

Overige lasten (18)

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

107.335.147

6.559.476

10.441.229

13.359.456

137.695.308

2.245.143

101.332.907

6.800.007

9.633.065

12.736.463

130.502.442

-3.947.844

100.262.197

6.316.970

10.392.647

13.705.126

130.676.940

-1.884.387

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten (19)

Resultaat

Rechtstreekse mutaties in het 

eigen vermogen

Totaal resultaat

Resultaatbestemming

Toename van Algemene reserve

Mutatie van Bestemmingsreserves

-16.994

2.228.149

0

2.228.149

2.282.665

-54.516

2.228.149

0

-3.947.844

-8.372

-1.892.759

0

-1.892.759

1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021 (€)
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1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021 (€ x1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen (16)

Mutaties voorzieningen (7)

Veranderingen in werkkapitaal

Voorraden (3)

Debiteuren (4)

Overige vorderingen (4)

Crediteuren (9)

Overige schulden (9)

Interest (19)

Ontvangen interest

Betaalde interest

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

2.245

6.633

-539

-3

411

543

-220

1.264

6.093

1.995

1

-18

-17

10.316

-1.884

6.390

-2.679

2

-524

640

92

-784

3.711

-574

2

-10

-8

1.245

2021 2020

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa (1)

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-12.191

-12.191

-11.354

-11.354

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Beginstand geldmiddelen

Mutatie geldmiddelen

Eindstand geldmiddelen

0

-497

-2.372

29.126

-2.372

26.754

14.403

14.403

4.292

24.834

4.292

29.126

Aflossing langlopende schulden (8) -497 0
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1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening

1.4.1 Algemeen

Juridische vorm en voornaamste 

activiteiten

Stichting BVE Zuid Limburg 

is een Regionaal Opleidingen 

Centrum voor beroepsonderwijs 

en volwasseneneducatie in Zuid-

Limburg. Vanuit locaties in de 

regio’s Sittard-Geleen, Heerlen, 

Maastricht en Venlo biedt de 

stichting een breed pakket 

opleidingen aan in de Beroeps 

Opleidende Leerweg (BOL) en 

Beroeps Begeleidende Leerweg 

(BBL).

De stichting is statutair gevestigd 

te Sittard en onder nummer 

41074030 ingeschreven in het 

handelsregister bij de Kamer van 

Koophandel.

De stichting is ontstaan uit 

een fusie tussen Stichting 

Arcus College en Stichting 

voor Beroepsonderwijs 

en Volwasseneneducatie 

Westelijk Zuid-Limburg (ROC 

Leeuwenborgh), en draagt bij 

aan het kunnen anticiperen 

op de sterk veranderende 

economie, een niet optimaal 

functionerende arbeidsmarkt 

in combinatie met de gevolgen 

van de sterke demografische 

krimp in de regio. De 

organisatie behoudt hierdoor 

de mogelijkheden om te blijven 

investeren in innovatie van 

het onderwijs, flexibilisering 

van het opleidingspakket 

en ontwikkeling van de 

onderwijsteams. Per 1 januari 

2019 heeft de bestuurlijke 

en juridische WEB-fusie 

plaatsgevonden tussen Stichting 

Arcus College en Stichting 

voor Beroepsonderwijs en 

Volwasseneneducatie Westelijk 

Zuid-Limburg. Per 1 augustus 

2019 heeft de institutionele 

WEB-fusie plaatsgevonden.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld 

in overeenstemming met de 

Regeling Jaarverslaggeving 

Onderwijs (Rjo). In deze 

regeling is bepaald, dat 

de bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW en de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving 

met in het bijzonder RJ660 

Onderwijsinstellingen van 

toepassing zijn en met 

inachtneming van de daarin 

aangeduide uitzonderingen. 

De grondslagen die worden 

toegepast voor de waardering 

van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd 

op historische kosten.

Continuïteit

Deze jaarrekening is 

opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling. 

De gevolgen van COVID-19 zijn 

hierbij in acht genomen. Hierbij 

is naar onze mening geen sprake 

van materiële onzekerheid in de 

continuïteit.

Verslaggevingsperiode

De jaarrekening heeft betrekking 

op de verslaggevingsperiode 

1 januari 2021 tot en met 31 

december 2021.

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde 

jaarrekening zijn de financiële 

gegevens van Stichting 

BVE Zuid Limburg en haar 

groepsmaatschappijen, waarover 

overheersende zeggenschap 

kan worden uitgeoefend dan 

wel waarover de centrale leiding 

bestaat, opgenomen.

Groepsmaatschappijen 

zijn deelnemingen, 

waarin de stichting een 

meerderheidsbelang heeft, of 

waarin op een of andere wijze 

een beleidsbepalende invloed 

kan worden uitgeoefend. Bij de 

bepaling of beleidsbepalende 

invloed kan worden uitgeoefend, 

worden financiële instrumenten 

betrokken die potentiële 

stemrechten bevatten en zodanig 

kunnen worden uitgeoefend, dat 

ze daardoor de stichting meer of 

minder invloed verschaffen.

Nieuw verworven deelnemingen 

worden in de consolidatie 

betrokken, vanaf het tijdstip 

waarop beleidsbepalende 
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invloed kan worden uitgeoefend. 

Afgestoten deelnemingen 

worden in de consolidatie 

betrokken tot het tijdstip van 

beëindiging van deze invloed.

Consolidatiemethode

De posten in de geconsolideerde 

jaarrekening worden 

opgesteld volgens uniforme 

grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling van de groep.

In de geconsolideerde 

jaarrekening zijn de onderlinge 

schulden, vorderingen en 

transacties geëlimineerd. 

Tevens zijn de resultaten 

op onderlinge transacties 

tussen groepsmaatschappijen 

geëlimineerd voor zover de 

resultaten niet door transacties 

met derden buiten de groep 

zijn gerealiseerd en er geen 

sprake is van een bijzondere 

waardevermindering. Bij 

een transactie waarbij de 

rechtspersoon een niet 

100%-belang heeft in de 

verkopende groepsmaatschappij, 

wordt de eliminatie uit 

het groepsresultaat pro 

rato toegerekend aan het 

minderheidsbelang op basis 

van het aandeel van de 

minderheid in de verkopende 

groepsmaatschappij.

De groepsmaatschappijen zijn 

integraal geconsolideerd.

Voor een overzicht van 

de geconsolideerde 

groepsmaatschappijen wordt 

verwezen naar de toelichting op 

de enkelvoudige balans.

1.4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling behorend bij de 

geconsolideerde jaarrekening

Algemeen

De grondslagen, die worden 

toegepast voor de waardering 

van activa en passiva en de 

resultaatbepaling, zijn gebaseerd 

op historische kosten. Voor zover 

niet anders is vermeld, worden 

activa en passiva opgenomen 

tegen historische kostprijs.

Een actief wordt in de balans 

opgenomen als het waarschijnlijk 

is, dat de toekomstige 

economische voordelen naar de 

stichting zullen toevloeien en de 

waarde daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Een 

verplichting wordt in de balans 

opgenomen als het waarschijnlijk 

is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een 

uitstroom van middelen die 

economische voordelen in zich 

bergen en de omvang van het 

bedrag daarvan betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen 

actief of verplichting blijft op 

de balans als een transactie 

(met betrekking tot het actief 

of de verplichting) niet leidt tot 

een belangrijke verandering 

in de economische realiteit 

met betrekking tot het actief 

of de verplichting. Dergelijke 

transacties geven evenmin 

aanleiding tot het verantwoorden 

van resultaten. Bij de beoordeling 

of er sprake is van een belangrijke 

verandering in de economische 

realiteit wordt uitgegaan van 

de economische voordelen 

en risico’s die zich naar alle 

waarschijnlijkheid in de praktijk 

zullen voordoen, en niet van 

voordelen en risico’s waarvan 

redelijkerwijze niet te verwachten 

is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting 

wordt niet langer in de balans 

opgenomen, indien een transactie 

ertoe leidt, dat alle of nagenoeg 

alle rechten op economische 

voordelen en alle of nagenoeg 

alle risico's met betrekking tot 

het actief of de verplichting aan 

een derde zijn overgedragen. 

De resultaten van de transactie 

worden in dat geval direct in 

de winst- en verliesrekening 

opgenomen, rekening houdend 

met eventuele voorzieningen die 

dienen te worden getroffen in 

samenhang met de transactie.

Indien de weergave van de 

economische realiteit ertoe 

leidt dat activa in de balans 

worden opgenomen, waarvan de 

rechtspersoon niet het juridisch 

eigendom bezit, wordt dit feit 

vermeld.

Baten worden in de staat van 

baten en lasten opgenomen 

als een vermeerdering van 

Vervolg 1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
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het economische potentieel, 

samenhangend met een 

vermeerdering van een 

actief of een vermindering 

van een verplichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Lasten 

worden verwerkt als een 

vermindering van economisch 

potentieel, samenhangend 

met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering 

van een verplichting heeft 

plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden 

toegerekend aan de periode 

waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt 

gepresenteerd in euro's, wat 

tevens de functionele valuta is van 

de stichting.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening 

vereist dat het management 

oordelen vormt en schattingen 

en veronderstellingen maakt, 

die van invloed zijn op de 

toepassing van grondslagen 

en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, 

en van baten en lasten. De 

daadwerkelijke uitkomsten 

kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en 

onderliggende veronderstellingen 

worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen 

worden opgenomen in de periode, 

waarin de schatting wordt herzien 

en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen 

heeft.

De waarderingsgrondslagen van 

de voorzieningen zijn naar de 

mening van het management 

het meest kritisch voor het 

weergeven van de financiele 

positie en vereisen schattingen en 

veronderstellingen.

Transacties in vreemde valuta

Transacties luidende in vreemde 

valuta worden in de betreffende 

functionele valuta van de 

organisatie omgerekend tegen 

de geldende wisselkoers per 

transactiedatum. In vreemde 

valuta luidende monetaire activa 

en verplichtingen worden per 

balansdatum in de functionele 

valuta omgerekend tegen de op 

die datum geldende wisselkoers. 

Valutakoersverschillen die 

voortkomen uit de afwikkeling 

van monetaire posten, dan 

wel voortkomen uit de 

omrekening van monetaire 

posten in vreemde valuta, 

worden verwerkt in de staat 

van baten en lasten in de 

periode dat zij zich voordoen. 

Niet-monetaire activa en 

passiva in vreemde valuta die 

tegen historische kostprijs 

worden opgenomen, worden in 

euro’s omgerekend tegen de 

geldende wisselkoersen per 

transactiedatum. Gedurende 

het verslagjaar hebben geen 

significante transacties in 

vreemde valuta plaatsgevonden.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten 

omvatten in het algemeen 

investeringen in aandelen en 

obligaties, handels- en overige 

vorderingen, geldmiddelen, 

leningen en overige 

financieringsverplichtingen, 

afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten), handelsschulden 

en overige te betalen posten. 

In de jaarrekening zijn de 

volgende categorieën financiële 

instrumenten opgenomen: 

overige vorderingen, 

geldmiddelen, overige financiële 

verplichtingen.

Er wordt geen gebruik gemaakt 

van in contracten besloten 

afgeleide financiële instrumenten. 

Daarnaast zijn er geen financiële 

instrumenten die zijn verworven/

aangegaan met als doel het 

instrument op korte termijn te 

verkopen.

Financiële instrumenten 

worden bij de eerste opname 

verwerkt tegen reële waarde, 

waarbij (dis)agio en de direct 

toerekenbare transactiekosten 

in de eerste opname worden 

meegenomen. Indien echter 

Vervolg 1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
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financiële instrumenten bij de 

vervolgwaardering worden 

gewaardeerd tegen reële 

waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de 

staat van baten en lasten, 

worden direct toerekenbare 

transactiekosten bij de eerste 

waardering direct verwerkt in de 

staat van baten en lasten.

Na de eerste opnamen worden 

financiële instrumenten op 

de hierna beschreven manier 

gewaardeerd.

Overige vorderingen

Overige vorderingen worden na 

eerste opname gewaardeerd 

tegen geamortiseerde 

kostprijs op basis van de 

effectieve-rentemethode, 

verminderd met bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. 

Doorgaans betreft dit de 

nominale waarde.

Langlopende en kortlopende 

schulden en overige financiële 

verplichtingen

Langlopende en kortlopende 

schulden en overige financiële 

verplichtingen worden na eerste 

opname gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs op basis 

van effectieve-rentemethode. 

Doorgaans betreft dit de 

nominale waarde.

De aflossingsverplichtingen 

voor het komend jaar van de 

langlopende schulden worden 

opgenomen onder kortlopende 

schulden.

Bijzondere waardevermindering 

financiële activa

Een financieel actief dat 

niet wordt gewaardeerd 

tegen (1) reële waarde met 

waardewijzigingen in de staat 

van baten en lasten of (2) 

geamortiseerde kostprijs of 

lagere marktwaarde, wordt 

op iedere verslagdatum 

beoordeeld om te bepalen 

of er objectieve aanwijzingen 

bestaan, dat het actief een 

bijzondere waardevermindering 

heeft ondergaan. Een financieel 

actief wordt geacht onderhevig 

te zijn aan een bijzondere 

waardevermindering indien er 

objectieve aanwijzingen zijn, dat 

na de eerste opname van het 

actief zich een gebeurtenis heeft 

voorgedaan, die een negatief 

effect heeft op de verwachte 

toekomstige kasstromen van 

dat actief en waarvan een 

betrouwbare schatting kan 

worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat 

financiële activa onderhevig 

zijn aan een bijzondere 

waardevermindering omvatten 

het niet nakomen van 

betalingsverplichtingen en 

achterstallige betalingen door 

een debiteur, herstructurering van 

een aan de stichting toekomend 

bedrag onder voorwaarden, 

die de stichting anders niet zou 

hebben overwogen, aanwijzingen 

dat een debiteur of emittent 

failliet zal gaan, en het verdwijnen 

van een actieve markt voor een 

bepaald effect.

Aanwijzingen voor bijzondere 

waardeverminderingen van 

vorderingen die door de 

stichting worden gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs 

worden zowel op het niveau 

van specifieke activa als op 

collectief niveau in aanmerking 

genomen. Van afzonderlijk 

belangrijke vorderingen 

wordt beoordeeld of deze 

individueel onderhevig zijn aan 

bijzondere waardevermindering. 

Van afzonderlijk belangrijke 

vorderingen die niet individueel 

onderhevig zijn gebleken aan 

bijzondere waardevermindering 

en van afzonderlijk niet 

belangrijke vorderingen, 

wordt collectief beoordeeld 

of deze onderhevig zijn aan 

bijzondere waardevermindering, 

dit door samenvoeging van 

vorderingen met vergelijkbare 

risicokenmerken.

Een bijzonder 

waardeverminderingsverlies 

met betrekking tot een op 

geamortiseerde kostprijs 

(doorgaans nominale waarde) 

gewaardeerd financieel actief 

wordt berekend, als het 

verschil tussen de boekwaarde 

en de contante waarde van 

de verwachte toekomstige 

kasstromen, gedisconteerd tegen 

de oorspronkelijk effectieve rente 

van het actief.

Verliezen worden opgenomen 

in de staat van baten en lasten. 

Rente op het aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevige 

actief blijft verantwoord worden 

via de oprenting van het actief 

met de oorspronkelijke actieve 

rente van het actief.
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Als in een latere periode 

de waarde van het actief, 

onderhevig aan een bijzondere 

waardevermindering, stijgt en 

het herstelobjectief in verband 

kan worden gebracht met een 

gebeurtenis die plaatsvond na 

de opname van het bijzondere 

waardeverminderingsverlies, 

wordt het bedrag uit hoofde 

van het herstel (tot maximaal 

de oorspronkelijke kostprijs) 

opgenomen in de staat van baten 

en lasten.

Saldering van financiële 

instrumenten

Een financieel actief en een 

financiële verplichting worden 

gesaldeerd als de stichting 

beschikt over een deugdelijk 

juridisch instrument om het 

financiële actief en de financiële 

verplichting gesaldeerd af te 

wikkelen en de stichting het 

stellige voornemen heeft om 

het saldo als zodanig netto of 

simultaan af te wikkelen.

Als er sprake is van een 

overdracht van een financieel 

actief dat niet voor verwijdering 

uit de balans in aanmerking 

komt, wordt het overgedragen 

actief en de daarmee 

samenhangende verplichting niet 

gesaldeerd.

Materiële vaste activa

De gebouwen en terreinen, 

machines en installaties en 

andere vaste bedrijfsmiddelen 

worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere 

waardeverminderingen.

In de verkrijgingsprijs is 

opgenomen de inkoopprijs en 

eventueel bijkomende kosten. In 

de vervaardigingsprijs wordt geen 

rekening gehouden met rente 

over de geactiveerde bedragen. 

Periodiek groot onderhoud wordt 

volgens de componentenmethode 

geactiveerd. Hierbij worden de 

totale uitgaven toegewezen aan 

de samenstellende delen.

De afschrijvingen worden 

berekend als een percentage 

van de aanschafprijs volgens de 

lineaire methode op basis van 

de economische levensduur 

en onder aftrek van eventuele 

bijzondere waardeverminderingen. 

Op terreinen en materiële vaste 

bedrijfsactiva in uitvoering wordt 

niet afgeschreven. Afschrijving 

start op het moment dat een actief 

beschikbaar is voor het beoogde 

gebruik en wordt beëindigd 

bij buitengebruikstelling of bij 

desinvestering.

De volgende afschrijvings-

percentages worden hierbij 

gehanteerd:

• Gebouwen: 20 tot 40 jaar;

• Inventaris en apparatuur: 5 tot 

10 jaar.

Eventuele investeringssubsidies 

worden in mindering gebracht 

op betreffende activa en 

afgeschreven volgens de lineaire 

methode evenredig aan de 

afschrijving van het betreffende 

actief. Buiten gebruik gestelde 

activa worden gewaardeerd 

tegen boekwaarde of lagere 

opbrengstwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa

Vaste activa met een lange 

levensduur dienen te worden 

beoordeeld op bijzondere 

waardeverminderingen, 

wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen, 

die doen vermoeden dat de 

boekwaarde van een actief niet 

terugverdiend zal worden. De 

terugverdienmogelijkheid van 

activa die duurzaam in gebruik 

zijn, wordt bepaald door de 

boekwaarde van een actief te 

vergelijken met de toekomstige 

netto kasstromen die het actief 

naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde 

van een actief hoger is dan 

de geschatte toekomstige 

kasstromen, wordt een bedrag 

voor "impairment" ten laste van 

het resultaat geboekt voor het 

verschil tussen de boekwaarde 

en de actuele waarde van het 

actief. Voor verkoop beschikbare 

activa worden gewaardeerd 

tegen boekwaarde of lagere 

actuele waarde, onder aftrek van 

verkoopkosten.

Vervolg 1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening
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Deelnemingen met invloed van 

betekenis

Deelnemingen waarin invloed 

van betekenis op het zakelijke 

en financiële beleid kan 

worden uitgeoefend , worden 

gewaardeerd tegen de 

vermogensmutatiemethode 

op basis van de 

nettovermogenswaarde. 

Indien waardering tegen 

nettovermogenswaarde niet kan 

plaatsvinden doordat de hiervoor 

benodigde informatie niet kan 

worden verkregen, wordt de 

deelneming gewaardeerd volgens 

het zichtbaar eigen vermogen.

Bij de vaststelling of er sprake 

is van een deelneming waarin 

de onderneming invloed van 

betekenis uitoefent op het 

zakelijke en financiële beleid, 

wordt het geheel van feitelijke 

omstandigheden en contractuele 

relaties (waaronder eventuele 

potentiële stemrechten) in 

aanmerking genomen.

Bij de bepaling van de 

nettovermogenswaarde worden de 

waarderingsgrondslagen van de 

stichting gehanteerd.

Indien de deelnemende 

rechtspersoon een actief of 

passief overdraagt aan een 

deelneming die volgens de 

vermogensmutatiemethode 

wordt gewaardeerd, wordt de 

winst of het verlies voortvloeiend 

uit deze overdracht naar rato 

van het relatieve belang dat 

derden hebben in de deelneming, 

verwerkt (proportionele 

resultaatsbepaling). Een verlies 

dat voortvloeit uit de overdracht 

van vlottende activa of een 

bijzondere waardevermindering 

van vaste activa wordt wel 

volledig verwerkt. Resultaten op 

transacties waarbij overdracht 

van activa en passiva tussen de 

stichting en haar deelnemingen en 

tussen deelnemingen onderling 

heeft plaatsgevonden, worden 

geëlimineerd voor zover deze 

als niet gerealiseerd kunnen 

worden beschouwd. De stichting 

realiseert de geëlimineerde winst 

als gevolg van verkoop aan derden, 

afschrijvingen of door middel 

van het verantwoorden van een 

bijzondere waardevermindering 

door de desbetreffende 

deelneming.

Deelnemingen met een negatieve 

nettovermogens-waarde worden 

op nihil gewaardeerd. Als de 

organisatie garant staat voor de 

schulden van de betreffende 

deelneming, wordt een voorziening 

gevormd. Bij deze waardering 

worden ook langlopende 

vorderingen op de deelnemingen 

meegenomen die feitelijk moeten 

worden gezien als onderdeel van 

de netto-investering. Dit betreft 

met name leningen waarvan de 

afwikkeling in de nabije toekomst 

niet is gepland en niet waarschijnlijk 

is. Een aandeel in de winst van de 

deelneming in latere jaren wordt 

pas verwerkt als en voor zover 

het cumulatieve niet verwerkte 

aandeel in het verlies is ingelopen. 

De voorziening wordt primair ten 

laste van de vorderingen op deze 

deelneming gevormd, en voor het 

overige onder de voorzieningen ter 

grootte van het aandeel in de door 

de deelneming geleden verliezen.

Deelnemingen zonder invloed van 

betekenis

Deelnemingen waarin geen 

invloed van betekenis wordt 

uitgeoefend, worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs of lagere 

realiseerbare waarde. Indien sprake 

is van een stellig voornemen 

tot afstoting vindt waardering 

plaats tegen de eventuele lagere 

verwachte opbrengstwaarde. 

Indien de stichting een actief 

of passief overdraagt aan 

een deelneming die wordt 

gewaardeerd op verkrijgingsprijs of 

actuele waarde, wordt de winst of 

het verlies voortvloeiend uit deze 

overdracht direct en volledig in de 

geconsolideerde staat van baten 

en lasten verwerkt, tenzij de winst 

op de overdracht in wezen niet is 

gerealiseerd.
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Financiële vaste activa

De voorraden worden 

gewaardeerd tegen kostprijs 

of lagere opbrengstwaarde. 

De kostprijs bestaat uit de 

verkrijgingsprijs, vermeerderd met 

overige kosten om de voorraden 

op hun huidige plaats en in hun 

huidige staat te brengen. De 

opbrengstwaarde is gebaseerd op 

Voorraden
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Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd 

op de geamortiseerde kostprijs. 

Voorzieningen worden bepaald 

op basis van individuele 

beoordeling van de inbaarheid 

van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen nominale 

waarde. Indien liquide middelen 

niet ter vrije beschikking 

staan, wordt hiermee rekening 

gehouden bij de waardering. 

Liquide middelen die naar 

verwachting langer dan 12 

maanden niet ter beschikking 

staan van de onderneming, 

worden gerubriceerd als 

financiële vaste activa.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen 

worden de algemene reserves 

en de bestemmingsreserves 

gepresenteerd. De 

algemene reserve bestaat 

uit de reserves, die ter vrije 

beschikking staan van het 

Bestuur. Indien een beperkte 

bestedingsmogelijkheid 

door de organisatie is 

aangebracht, dan is het aldus 

afgezonderde deel van het 

eigen vermogen aangeduid als 

bestemmingsreserve.

Stichting BVE Zuid-Limburg heeft 

een private bestemmingsreserve, 

die oorspronkelijk is ontstaan 

in 2011 vanuit de opheffing van 

Stichting Scholenbeheer. Het 

private deel is bestemd voor 

financiering van projecten, 

waarvoor geen publieke 

middelen beschikbaar zijn.

Tevens heeft Stichting BVE 

Zuid-Limburg een private 

bestemmingsreserve middels 

Stichting Schoolfonds, een aan 

fusiepartner Stichting Arcus 

College gelieerde stichting. 

Ook dit private deel is bestemd 

voor financiering van projecten 

waarvoor geen publieke 

middelen beschikbaar zijn.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen worden 

de personele voorzieningen 

en de overige voorzieningen 

gepresenteerd. Tenzij anders 

aangegeven, worden de 

voorzieningen opgenomen 

tegen de nominale waarde. 

Toevoegingen aan voorzieningen 

vinden plaats ten laste van 

de staat van baten en lasten. 

Uitgaven vinden rechtstreeks 

plaats ten laste van de 

voorzieningen.

Een voorziening in verband met 

verplichtingen wordt uitsluitend 

opgenomen indien op de 

balansdatum aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan:

a. de rechtspersoon heeft 

een verplichting (in rechte 

afdwingbaar of feitelijk);

b. het is waarschijnlijk dat 

voor de afwikkeling van die 

verplichting een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is; 

c. er kan een betrouwbare 

schatting worden gemaakt 

van de omvang van de 

verplichting.
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de meest betrouwbare schatting 

van het bedrag dat de voorraden 

maximaal zullen opbrengen, 

onder aftrek van nog te maken 

kosten. De verkrijgingsprijs, 

gebaseerd op basis van de “first-in, 

first-out”(FIFO)-methode, omvat 

de inkoopprijs en bijkomende 

kosten, zoals invoerrechten, 

transportkosten en andere 

kosten, die direct kunnen worden 

toegerekend aan de verwerving 

van voorraden. Handelskortingen, 

rabatten en soortgelijke (te) 

ontvangen vergoedingen met 

betrekking tot de inkoop van 

voorraden worden in mindering 

gebracht op de verkrijgingsprijs.
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Voorziening jubileum

Ten aanzien van de 

verplichting om toekomstige 

jubileumuitkeringen te betalen 

is in de jaarrekening een 

voorziening jubileum gevormd. De 

voorziening betreft het geschatte 

bedrag van de in de toekomst uit 

te keren jubileumuitkeringen. De 

jubileumregeling is gebaseerd 

op de CAO BVE (uitkeringen 

bij 25-jarig respectievelijk 

40- jarig onderwijsjubileum). 

In de berekening van de 

jubileumvoorziening is rekening 

gehouden met vertrekkansen 

en toekomstige salarisgroei. 

De voorziening is opgenomen 

tegen de contante waarde op 

basis van een disconteringsvoet 

van 2%. De disconteringsvoet is 

gebaseerd op de wettelijke rente 

van toepassing op het verslagjaar. 

De salarisverplichtingen als 

grondslag voor de voorziening 

worden jaarlijks geïndexeerd met 

1,45%. Deze voorziening heeft een 

overwegend langlopend karakter.

Voorziening wachtgeld

In verband met 

wachtgeldverplichtingen is 

een voorziening Wachtgeld 

gevormd. Deze is gebaseerd op 

de uitkeringsgegevens van UWV 

en WWplus. Voor het bepalen 

van de hoogte van de voorziening 

is verder uitgegaan van de 

maximale uitkeringstermijn. 

De voorziening is opgenomen 

tegen de contante waarde op 

basis van een disconteringsvoet 

van 2%. De disconteringsvoet 

is gebaseerd op de wettelijke 

rente van toepassing op het 

verslagjaar. De voorziening heeft 

een overwegend langlopend 

karakter.

Voorziening seniorenverlof

In de CAO BVE is opgenomen 

dat medewerkers, zodra 

ze aan bepaalde criteria 

voldoen, recht hebben op 

seniorenverlof. Deze voorziening 

betreft de medewerkers, 

die seniorenverlof hebben 

opgenomen of aangevraagd, 

conform de regeling zoals 

ingegaan per 01-08-2014. Bij de 

berekening is uitgegaan van de 

toekomstige werkgeverslasten, 

per medewerker berekend, na 

aftrek van de eigen bijdrage van 

de medewerkers, en jaarlijkse 

salarisindexatie van 1,45%. De 

voorziening is gewaardeerd op 

de contante waarde op basis 

van een disconteringsvoet 

van 2% (wettelijke rente van 

toepassing op het verslagjaar). De 

voorziening heeft zowel een kort- 

als langlopend karakter.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening voor 

langdurig zieken dient ter 

dekking van toekomstige 

doorbetalingsverplichtingen aan 

langdurig zieke werknemers. 

Deze is gebaseerd op de 

medewerkers, die per ultimo 

boekjaar tussen de een en twee 

jaar ziek zijn en naar verwachting 

niet meer volledig terug zullen 

keren in hun dienstbetrekking. 

Hierbij is rekening gehouden met 

de werkelijke loonkosten van het 

betreffende jaar, geïndexeerd 

met een salarisgroei van 1,45%. 

Bij het bepalen van de hoogte 

van de voorziening wordt het 

deelherstelpercentage als 

volgt meegenomen: bij een 

deelherstelpercentage lager dan 

45%, wordt 70% van het salaris 

doorbetaald. Deze 70% wordt in 

de voorziening opgenomen.

Bij een deelherstelpercentage 

hoger dan 50%, wordt 100% 

van het salaris doorbetaald. In 

de voorziening wordt de 100% 

salarisdoorbetaling verminderd 

met het salaris behorende bij het 

deelherstelpercentage.

De te betalen loonkosten na 

twee jaar zijn verzekerd en 

derhalve niet in de voorziening 

meegenomen. De voorziening 

is gewaardeerd op de 
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contante waarde op basis 

van een disconteringsvoet 

van 2% (wettelijke rente van 

toepassing op het verslagjaar). 

Deze voorziening heeft een 

overwegend kortlopend karakter.

Voorziening eigen risicodragerschap WGA

Tot en met 2018 is Stichting 

Arcus College eigen risicodrager 

geweest voor WGA-instroom 

van medewerkers. Dit eigen 

risicodragerschap is met 

ingang van de fusiedatum per 

1 januari 2019 beëindigd. Dit 

betekent dat de fusieorganisatie 

een voorziening eigen 

risicodragerschap dient te voeren 

voor medewerkers VISTA met 

een oud- Arcus dienstverband 

die voor 1 januari 2019 ziek waren. 

Deze voorziening is gevormd voor 

de toekomstige kosten, op basis 

van beschikkingen van het UWV. 

De voorziening is opgenomen 

tegen de contante waarde op 

basis van een discontovoet 

van 2%; tevens wordt rekening 

gehouden met toekomstige 

indexaties, tegen jaarlijks 1,45%. 

De voorziening heeft een 

overwegend langlopend karakter.

Voorzieningen Generatiepact

De voorziening Generatiepact is 

gevormd als gevolg van een in 

2017 door Stichting Arcus College 

ingevoerde Regeling, waarbij 

medewerkers die in 2017 ouder 

dan 60 jaar waren, vanaf de leeftijd 

van 62 jaar tot aan het pensioen of 

de uitdiensttreding 50% kunnen 

werken, met behoud van 70% tot 

90% van het salaris (afhankelijk 

van functieschaal en wel of 

niet zes maanden voorafgaand 

aan de pensioendatum 

stoppen met werken), en 

100% pensioenopbouw. De 

stichting neemt de loonkosten 

van het inactieve deel van 

het dienstverband van alle 

deelnemers aan de Regeling 

in een voorziening op, vanaf 

het moment van ingang van de 

periode van inactiviteit. Deze 

voorziening betreft de beste 

inschatting van de toekomstige 

uitstroom van middelen, en wordt 

aangepast wanneer er sprake is 

van wijziging van uitgangspunten 

en wetgeving. Dit laatste was in 

2019 het geval in verband met 

aanpassing van de wetgeving 

inzake de pensioenleeftijd. 

De voorziening heeft een 

overwegend kortlopend karakter.

Voorziening Spaarvariant

Deze voorziening bevatte de door 

medewerkers gespaarde en nog 

niet opgenomen gelden inzake 

de regeling

VAA en Tijdsparenopbouw. 

Opname kon geschieden in geld 

of verlofuren.

Voorzieningen transitievergoedingen

De voorziening 

transitievergoedingen betreft 

een voorziening, die is gevormd 

als gevolg van de invoering van 

de Wet Arbeidsmarkt in Balans 

(WAB) in 2019. Ten gevolge van 

de invoering van deze Wet is 

de werkgever verplicht om een 

transitievergoeding te betalen 

aan alle werknemers, waarvan 

de arbeidsovereenkomst 

wordt beëindigd op initiatief 

van de werkgever. Dit betreft 

zowel overeenkomsten voor 

bepaalde als onbepaalde 

termijn. De voorziening 

betreft een schatting van 

de gemiddelde uitstroom 

van middelen als gevolg van 

uitdiensttredingen, die vallen 

onder bovengenoemde definitie, 

en heeft zowel een kortlopend 

als langlopend karakter.
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De volgende overige voorzieningen zijn in de jaarrekening gevormd:

Voorziening asbest

In 2012 is een voorziening 

asbest gevormd ten behoeve 

van de sanering van asbest, 

die verricht dient te worden op 

enkele onderwijslocaties van 

voormalig ROC Leeuwenborgh. 

De hoogte van de voorziening is 

gebaseerd op de kostenraming 

Voorziening leegstand

De voorziening leegstand betreft 

de kosten van leegstand van 

de kantine in een huurpand; 

deze kosten zijn contractueel 

vastgelegd. De contractuele 

kosten zijn in de voorziening 

opgenomen tot en met de 

einddatum van het huurcontract 

Langlopende schulden

Schulden met een resterende 

looptijd van langer dan 1 jaar 

gelden als langlopend. Het 

aflossingsbedrag van het lopende 

jaar is opgenomen onder de 

kortlopende schulden. De 

langlopende schulden worden 

gewaardeerd tegen nominale 

waarde.

om de asbest te verwijderen en 

waardering vindt plaats op basis 

van nominale waarde.

in 2028, en hebben derhalve 

een deels kortlopend en deels 

langlopend karakter.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden 

gewaardeerd op geamortiseerde 

kostprijs. Schulden met een op 

balansdatum resterende looptijd 

van ten hoogste één jaar worden 

aangeduid als kortlopend. 

Schulden worden niet gesaldeerd 

met activa.

Overlopende passiva betreffen 

vooruitontvangen bedragen 

(waaronder geoormerkte 

bijdragen) en nog te betalen 

bedragen ter zake van lasten, die 

aan een verstreken periode zijn 

toegekend. Van bedragen die 

voor meerdere jaren beschikbaar 

zijn gesteld, wordt het nog niet 

bestede gedeelte op deze post 

aangehouden. Vrijval ten gunste 

van de staat van baten en lasten 

geschiedt naar rato van de 

besteding.

1.4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling geconsolideerde jaarrekening

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en –subsidies

Rijksbijdragen, overige 

overheidsbijdragen en –

subsidies uit hoofde van de 

basisbekostiging worden in 

het jaar waarop de toekenning 

betrekking heeft, volledig 

verwerkt als baten in de staat 

van baten en lasten. Indien deze 

opbrengsten betrekking hebben 

op een specifiek doel en er is 

een bestedingsverplichting, 

dan worden deze naar rato van 

de verrichte werkzaamheden 

als baten verantwoord. 

Zolang en voorzover de 

werkzaamheden niet of niet 

volledig zijn uitgevoerd, 

worden de opbrengsten op 

de balans verantwoord als 

vooruitontvangen subsidies. 

Zijn de subsidies nog niet 

ontvangen, dan worden 

deze verantwoord als nog te 

ontvangen subsidies. Indien 

toegekende gelden betrekking 

hebben op een specifiek doel, 

maar er is geen sprake van 
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bestedingsverplichtingen, dan 

worden de ontvangen gelden 

als bate verantwoord in het jaar 

waarop de gelden betrekking 

hebben, tenzij toerekening naar 

schooljaar plaatsvindt, of tenzij 

sprake is van een concreet 

bestedingsplan na balansdatum.

College-, cursus-, les- en examengelden

College-, cursus-, les- en 

examengelden worden op basis 

van het matchingsbeginsel 

verantwoord in het kalenderjaar 

waarop ze betrekking hebben. 

Voorzover deze gelden zijn toe 

te rekenen aan een volgend 

kalenderjaar zijn ze op de balans 

opgenomen onder de post 

Vooruitontvangen college- en 

lesgelden.

Baten werk in opdracht van derden

Opbrengsten uit hoofde van 

werk in opdracht van derden 

(contractonderwijs en overige) 

worden in de staat van baten en 

lasten als baten opgenomen, 

voor een bedrag gelijk aan de 

kosten indien zeker is, dat deze 

kosten declarabel zijn. Een 

eventueel positief resultaat 

wordt genomen naar rato van 

het stadium van voltooiing van 

de transactie op verslagdatum 

(de zogeheten percentage of 

completion method). Het stadium 

van voltooiing wordt bepaald naar 

evenredigheid van de duur van 

een contract. Voor een eventueel 

verwacht negatief resultaat wordt 

een voorziening gevormd, die is 

gepresenteerd als voorziening 

verlieslatende contracten.

Overige baten

Onder de overige baten worden 

alle opbrengsten verantwoord 

die niet aan een andere 

Personeelsbeloningen / Pensioenen

De beloningen van het 

personeel worden als last in 

de staat van baten en lasten 

verantwoord in de periode, 

waarin de arbeidsprestatie 

wordt verricht en, voor zover nog 

niet uitbetaald, als verplichting 

in de balans opgenomen. Als 

de reeds betaalde bedragen 

de verschuldigde beloningen 

overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend 

actief voor zover er sprake zal 

zijn van terugbetaling door het 

personeel of van verrekening 

met toekomstige betalingen 

door de stichting.

Indien een beloning wordt 

betaald, waarbij geen 

rechten worden opgebouwd 

(bijvoorbeeld doorbetaling in 

geval van ziekte) worden de 

verwachte lasten verantwoord 

in de periode, waarover deze 

beloning is verschuldigd. Voor 

op balansdatum bestaande 

verplichtingen tot het in 

de toekomst doorbetalen 

van beloningen (inclusief 

ontslagvergoedingen) 

aan personeelsleden, 

die op balansdatum naar 

verwachting blijvend geheel 

of gedeeltelijk niet in staat 

zijn om werkzaamheden te 

verrichten door ziekte, wordt een 

voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting 

betreft de beste schatting van 

de bedragen, die noodzakelijk 

zijn om de desbetreffende 

verplichting op balansdatum af 

te wikkelen. De beste schatting 

is gebaseerd op contractuele 

opbrengstencategorie kunnen 

worden toegerekend.
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afspraken met personeelsleden 

(CAO en individuele 

arbeidsovereenkomsten). 

Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste 

respectievelijk ten gunste van 

de winst- en verliesrekening 

gebracht.

Voor de medewerkers 

van de organisatie is een 

pensioenregeling getroffen, die 

onder de "verplichting- aan-de- 

pensioenuitvoerder-benadering" 

vallen. Deze pensioenregeling 

is ondergebracht bij een 

bedrijfstakpensioenfonds 

(ABP). Uitgangspunt is, dat 

de in de verslagperiode te 

verwerken pensioenlast, gelijk 

is aan de over die periode 

aan de pensioenuitvoerder 

verschuldigde pensioenpremies. 

Voor zover de verschuldigde 

premies op balansdatum 

nog niet zijn voldaan, wordt 

hiervoor een verplichting 

opgenomen. Als de op 

balansdatum reeds betaalde 

premies de verschuldigde 

premies overtreffen, wordt 

een overlopende actiefpost 

opgenomen, voor zover sprake 

zal zijn van terugbetaling door 

het fonds of van verrekening met 

in de toekomst verschuldigde 

premies. De risico’s van 

loonontwikkeling, prijsindexatie 

en beleggingsrendement 

op het fondsvermogen 

zullen mogelijk leiden tot 

toekomstige aanpassingen in 

de jaarlijkse bijdragen aan het 

pensioenfonds. Deze risico’s 

komen niet tot uitdrukking in 

een in de balans opgenomen 

voorziening. Informatie 

over eventuele tekorten en 

de gevolgen hiervan voor 

de pensioenpremies in de 

toekomstige jaren is niet 

beschikbaar.

Alle pensioenfondsen 

dienen gebruik te maken 

van de zogenaamde 

beleidsdekkingsgraad. Dat 

is het gemiddelde van de 

laatste 12 dekkingsgraden. Per 

28 februari 2022 bedroeg de 

beleidsdekkingsgraad van ABP 

105% (maart 2021: 100,5%). Dit is 

lager dan de voor ABP geldende 

beleidsdekkingsgraad van 126%. 

Dit heeft ertoe geleid dat ABP 

een herstelplan heeft opgesteld 

om de dekkingsgraad binnen 10 

jaar (na 2017) te laten groeien 

naar het vereiste niveau.

Lasten

De lasten worden toegewezen 

aan de verslagperiode waarop 

deze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten worden verantwoord 

in de periode waartoe zij 

behoren, rekening houdend 

met de effectieve rentevoet van 

de desbetreffende actiefpost. 

Rentelasten en soortgelijke 

lasten worden verantwoord in de 

periode waartoe zij behoren.

Belastingen

Belastingen omvatten de 

over de verslagperiode 

verschuldigde en verrekenbare 

winstbelastingen en latente 

belastingen. De belastingen 

worden in de staat van baten 

en lasten opgenomen. De over 

het boekjaar verschuldigde en 

verrekenbare belasting is de naar 

verwachting te betalen belasting 

over de belastbare winst over 

het boekjaar, berekend aan de 

hand van belastingtarieven die 

zijn vastgesteld op verslagdatum, 

dan wel waarin materieel al op 

verslagdatum is besloten, en 

eventuele correcties op de over 

voorgaande jaren verschuldigde 

belasting.

Voor latente belastingen wordt 

een voorziening getroffen voor 

tijdelijke verschillen tussen 

de boekwaarde van activa en 
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verplichtingen ten behoeve van 

de financiële verslaggeving en 

de fiscale boekwaarde van die 

posten.

Er wordt uitsluitend een actieve 

belastinglatentie opgenomen 

voor zover het waarschijnlijk is, 

dat er in de toekomst belastbare 

winsten beschikbaar zullen 

zijn, die voor de realisatie van 

het tijdelijke verschil kunnen 

worden aangewend. Actieve 

belastinglatenties worden per 

iedere verslagdatum herzien 

en verlaagd voor zover het niet 

langer waarschijnlijk is, dat 

het daarmee samenhangende 

belastingvoordeel zal worden 

gerealiseerd.

Leasing

De stichting kan 

financiële en operationele 

leasecontracten afsluiten. Een 

leaseovereenkomst waarbij de 

voor-en nadelen, verbonden 

aan het eigendom van het 

leaseobject geheel of nagenoeg 

geheel door de lessee worden 

gedragen, wordt aangemerkt 

als een financiële lease. Alle 

andere leaseovereenkomsten 

classificeren als operationele 

leases. Bij de leaseclassificatie 

is de economische realiteit van 

de transactie bepalend en niet 

zozeer de juridische vorm.

Operationele leases

Als de stichting optreedt als 

lessee in een operationele 

lease, wordt het leaseobject 

niet geactiveerd. Vergoedingen 

die worden ontvangen als 

stimulering voor het afsluiten 

van een overeenkomst, worden 

verwerkt als een vermindering 

van de leasekosten over de 

leaseperiode. Leasebetalingen 

en vergoedingen inzake 

operationele leases worden 

lineair over de leaseperiode 

ten laste respectievelijk ten 

gunste van de staat van baten 

en lasten gebracht, tenzij een 

andere toerekeningssystematiek 

meer representatief is voor 

het patroon van de met het 

leaseobject te verkrijgen 

voordelen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht, 

betreffende de jaarmutatie in de 

liquide middelen, is opgesteld op 

basis van de indirecte methode.

Verbonden partijen

Transacties met verbonden 

partijen (zie de toelichting op 

de financiële vaste activa in de 

enkelvoudige jaarrekening voor 

de geïdentificeerde verbonden 

partijen) worden toegelicht 

voor zover deze niet onder 

normale marktvoorwaarden zijn 

aangegaan. Van deze transacties 

wordt de aard en de omvang 

van de transactie en andere 

informatie die nodig is voor het 

verschaffen van het inzicht, 

toegelicht.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere 

informatie geven over de feitelijke 

situatie per balansdatum en die 

blijken tot aan de datum van het 

opmaken van de jaarrekening, 

worden verwerkt in de 

jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen 

nadere informatie geven over de 

feitelijke situatie per balansdatum 

worden niet in de jaarrekening 

verwerkt. Als dergelijke 

gebeurtenissen van belang zijn 

voor de oordeelsvorming van de 
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gebruikers van de jaarrekening, 

worden de aard en de geschatte 

financiële gevolgen ervan 

toegelicht in de jaarrekening.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet 

normering topinkomens (WNT) 

heeft de stichting zich gehouden 

aan de wet- en regelgeving 

inzake de WNT, waaronder de 

instellingsspecifieke (sectorale) 

regels.

1.5 Toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans

1.5.1 (1) Materiële vaste activa (€)

Gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Vaste 

bedrijfsmiddelen

in uitvoering

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen
Totaal

Stand per 1 januari 2021

Aanschafprijs

Cumulatieve afschrijvingen

en waardeverminderingen

Boekwaarde

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen

Afschrijvingen

Totaal mutaties

Stand per 31 december 2021

Aanschafprijs

Cumulatieve afschrijvingen

en waarde verminderingen

Boekwaarde

128.220.756 54.489.070 8.464.628 54.973 191.229.426

-51.950.972 -41.881.987 0 -49.839 -93.882.798

76.269.784 12.607.083 8.464.628 5.134 97.346.629

1.150.191 4.019.616 7.021.372 0 12.191.179

15.486.000 0 -15.486.000 0 0

12.962.110 1.061.851 -8.464.628 -1.311 5.558.022

144.856.947 58.508.686 0 54.973 203.420.606

-55.625.053 -44.839.753 0 -51.149 -100.515.955

89.231.893 13.668.934 1 3.823 102.904.651

Overheveling naar gebouwen en 

terreinen i.v.m. ingebruikname

-3.674.081 -2.957.766 0 -6.633.157-1.311
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Vervolg 1.5 Toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans

Gebouwen en terreinen

In 2021 is de nieuwbouw in 

de Arendstraat te Sittard in 

gebruikgenomen. Dit leidt tot 

een verschuiving van het bedrag 

van de vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering naar de investeringen 

in gebouwen en terreinen.

Machines en installaties

De investeringen die in 2021 

hebben plaatsgevonden 

hadden voornamelijk betrekking 

op machines en installaties, 

hardware (laptops e.d.) en 

audiovisuele middelen.

Vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering

Deze post betreft de verbouwing 

van de locatie aan de Arendstraat 

te Sittard, welke in 2020 en 2021 

werd gerealiseerd. De oplevering 

van de nieuwbouw was op 1 

september 2021. Dit leidt tot een 

verschuiving van het bedrag van 

de vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering naar de investeringen 

in gebouwen en terreinen.

Afschrijvingen

De egalisaties zijn op de 

afschrijvingsbedragen 

gesaldeerd. Voor een 

specificatie wordt verwezen 

naar de toelichting op de 

afschrijvingslasten bij de staat van 

baten en lasten.

Hypotheek

Er is een recht van hypotheek 

gevestigd op de locatie aan de 

Valkenburgerweg ten behoeve 

van de langlopende lening bij het 

Ministerie van Financiën.

1.5.2 WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen (€)

WOZ-waarde Verzekerde waarde

Arendstraat 12, Sittard

Sibemaweg 20, Maastricht

Schandelermolenweg 21, Heerlen

Valkenburgerweg 148, Heerlen

8.382.000

16.868.000

3.051.000

37.928.000

33.171.000

53.612.000

24.809.000

62.900.000

 Peildatum 1/1/2021  66.229.000 Peildatum 1/1/2021  174.492.000

Andere deelnemingen 4.500

Overige vorderingen

Langlopende vorderingen

Totaal

Boekwaarde 1/1/2021 Overige mutaties Boekwaarde 31/12/2021

71.101

408.000

483.601

0

0

0

0

4.500

71.101

408.000

483.601

1.5.3 (2) Financiële vaste activa (€)
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Andere deelnemingen

VISTA houdt sinds 2012 een 

belang van 25% in Chemelot 

Innovation and Learning 

Labs B.V. (hierna CHILL 

B.V.). CHILL B.V. betreft een 

samenwerkingsverband met 

Stichting Zuyd Hogeschool, 

Maastricht University Holding 

B.V. en DSM Nederland B.V.

CHILL B.V. heeft als belangrijkste 

doel:

1. het in opdracht van 

kennisinstituten en 

bedrijven opleiden en 

professionaliseren van 

vakmensen op alle niveaus;

2. het verhuren van 

goed geoutilleerde 

onderzoeksfaciliteiten;

3. het uitvoeren van 

onderzoeksopdrachten 

voor derden met als doel, 

versnellen van innovatie en 

valorisatie;

4. het bevorderen van 

samenwerking tussen 

beginnende professionals 

(leerlingen, studenten) en 

ervaren professionals.

Overige vorderingen

Dit betreft een bedrag ad 

€ 71.101 dat op een aparte 

bankrekening is gestort bij 

wijze van waarborg voor de 

huurverplichting van het pand 

aan de Horsterweg te Beek ad 

€ 70.000.

De langlopende vordering

Heeft betrekking op de 

Coöperatie Zorgacademie 

Parkstad U.A. Vista is één 

van de vier leden van deze 

coöperatie.

Vervolg 1.5 Toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans

31/12/2021 31/12/2020

Voorraad gebruiksgoederen

Voorraden

4.177

4.177

7.599

7.599

1.5.4 (3) Voorraden (€)

Voorraden

Deze bestaan uit de voorraad 

van het cateringonderdeel LTOC 

B.V. Deze voorraad bevat geen 

incourante gebruiksgoederen.
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Vervolg 1.5 Toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans

31/12/2021 31/12/2020

Openstaande posten 

debiteuren

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

Stand per 1 januari 2021

Onttrekkingen

Vrijval/Dotatie

Stand per 31 december 2021

Debiteuren

Vorderingen op studenten

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

Stand per 1 januari 2021

Onttrekkingen

Vrijval/Dotatie

Stand per 31 december 2021

Studenten

1.284.482 1.789.230

Overlopende activa

Voorschotten

Compensatie 

transitievergoedingen

Vooruitbetaalde en 

vooruitontvangen termijnen 

op contracten

Te ontvangen posten

Totaal

244.776

-22.171

-71.944

150.661

1.133.821

450.159

362.984

-30.735

-134.159

198.090

252.068

1.324

589.418

1.214.477

1.030.324

2.835.543

4.221.433

1.5.5 (4) Vorderingen (€)

228.384

-70.820

87.211

244.775

1.544.455

915.778

185.904

-23.171

200.251

362.984

552.794

2.371

945.666

806.302

1.324.267

3.078.606

5.175.855
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Vervolg 1.5 Toelichting op de afzonderlijke posten van de geconsolideerde balans

Debiteuren

De daling van het 

debiteurensaldo ten op zichte 

van 2020 heeft verschillende 

oorzaken. In het saldo 2020 waren 

grote vorderingen op Gemeente 

Heerlen (€ 280.000) en VDL (€ 

110.000) opgenomen. Daarnaast 

heeft er in de laatste maanden 

van 2020 een inhaaloperatie 

plaatsgevonden wat betreft 

facturatie van contractonderwijs. 

Aangezien deze facturen zijn 

verzonden in november en 

december 2020, heeft dit geleid 

tot een hoger openstaand 

postensaldo ultimo 2020.

Tevens zijn, als gevolg 

van Corona, de wettelijke 

cursusgelden gehalveerd door 

het Ministerie over het schooljaar 

2021/2022.

Studenten

Het bedrag aan openstaande 

studentendebiteuren heeft een 

looptijd korter dan 1 jaar. Tevens 

zijn, als gevolg van Corona, 

de wettelijke cursusgelden 

gehalveerd.

Voorschotten

Dit betreffen voorschotten, 

verstrekt aan personeelsleden, 

voornamelijk ten behoeve van het 

organiseren van excursies.

Compensatie 

transitievergoedingen

VISTA verwacht van het UWV 

€ 589.418 gecompenseerd te 

krijgen over de jaren 2016 tot en 

met 2021. Dit is 75% van de totale 

vordering, voorzichtigheidshalve 

is een afslag van 25% genomen 

(2020: 15%). De hogere afslag 

is het gevolg van de toename 

van de ouderdom van de 

openstaande vorderingen.

Vooruitbetaalde en 

vooruitontvangen termijnen op 

contracten

Dit betreffen voornamelijk 

vooruitbetaalde kosten. Deze 

post loopt gedurende het jaar 

af, daar de meeste posten 

vooruitbetaalde kosten vanuit 

aangegane contracten betreffen.

Te ontvangen posten

De nog te ontvangen posten 

bestaan uit nog diverse te 

ontvangen posten vanuit derden 

partijen.

31/12/2021 31/12/2020

Kasmiddelen

Banken

Ministerie van Financiën

Spaarrekening Rabo 

(privaat)

9.767

1.957.203

23.444.702

1.342.423

26.754.094

6.074

1.911.047

25.861.186

1.347.409

29.125.716

1.5.6 (5) Liquide middelen (€)

Algemeen

Vista College maakt gebruik van 

Schatkistbankieren. Over de liquide 

middelen kan niet geheel vrij 

beschikt worden; een bedrag ad € 

350.000 betreft een bankgarantie 

welke is afgegeven bij wijze van 

waarborg voor de huurverplichting 

van het pand aan de Milaanstraat. 

Een bedrag ad € 71.101 is op 

een aparte bankrekening gestort 

bij wijze van waarborg voor de 

huurverplichting van het pand 

aan de Horsterweg te Beek ad 

€ 70.000. Dit bedrag is verwerkt 

onder de overige vorderingen.

Spaarrekening Rabo

Het spaarsaldo betreft de private 

middelen van voormalig ROC 

Leeuwenborgh.
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Stand per 

1/1/2021

Algemene reserve

Bestemmingsreserve - 

privaat

Resultaat
Overige 

mutaties

Stand per 

31/12/2021

Totaal

87.544.342

2.279.531

2.282.665

-54.516

0

0

89.827.007

2.225.020

89.823.874 2.228.150 0 92.052.027

1.5.7 (6) Eigen vermogen (€)

Voor een toelichting op het Eigen 

vermogen verwijzen wij naar de 

enkelvoudige jaarrekening. 

Bovenstaand mutatieoverzicht 

van het groepsvermogen van 

de Stichting biedt tevens inzicht 

in het totaalresultaat van de 

Stichting.

Bestemmingsreserve- privaat

Bestaat uit de bestemmings-

reserve (€ 882.594) van 

voormalige stichting Schoolfonds 

Arcus College, welke bestemd 

was voor niet-publieke 

activiteiten. Daarnaast is deze 

reserve bij voormalig ROC 

Leeuwenborgh ontstaan vanuit 

het opheffen van Stichting 

Scholenbeheer in 2011. Deze 

reserve bedraagt € 1.342.426.

De mutatie in 2021 betreft 

enerzijds de rentelasten. 

Anderzijds betreft het de 

vergoeding door Stichting 

Schoolfonds voor leermiddelen 

in eigen beheer voor studenten 

ouder dan 18 jaar.

Voorstel bestemming van het 

exploitatiesaldo

Vooruitlopend op het besluit van 

de Raad van Toezicht stelt het 

College van Bestuur voor om het 

positieve exploitatiesaldo over 

2021 ten gunste te brengen van 

de algemene reserve.
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1.5.8 (7) Voorzieningen (€)

Saldo

31/12/2020

Personele voorzieningen

Dotaties

2021

Onttrekkingen
2021

Vrijval

2021

Jubileum

Wachtgeld

Seniorenverlof/DI

Langdurig zieken

WGA

Generatiepact

Spaarvariant

Transitieverg. (wab)

880.308

788.730

1.516.745

446.931

1.350.460

968.007

18.850

195.907

6.165.938

85.274

851.482

439.893

889.958

193.108

5.884

0

45.100

2.510.699

-154.348

-470.214

-265.337

-769.087

-192.027

-607.567

0

-58.637

-2.517.217

0

0

-23.311

-142.511

-335.543

-30.572

0

0

-531.937

Saldo

31/12/2021
< 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

811.234

1.169.998

1.667.990

425.291

1.015.998

335.752

18.850

182.370

5.627.483

98.366

618.823

290.859

425.291

151.636

266.685

18.850

182.370

2.052.880

238.692

551.175

1.033.979

0

567.922

69.067

0

0

2.460.835

474.177

0

343.152

0

296.441

0

0

0

1.113.770

Asbest

Leegstand

267.320

104.641

371.961

6.537.899

0

0

0

2.510.699

-497

0

-497

0

0

0

-531.937

Overige voorzieningen

266.823

104.641

371.464

5.998.947

266.823

21.838

288.661

2.341.541

0

43.676

43.676

2.504.511

0

39.127

39.127

1.152.897-2.517.714

Jubileum

Voor toekomstige 

jubileumrechten, voortvloeiend 

uit de CAO BVE voor het 

personeel in vaste dienst bij 

VISTA, is een voorziening 

gevormd. Deze voorziening 

is berekend volgens de NCW 

methode (netto contante waarde) 

met een rentepercentage van 2% 

(wettelijke rente) en een jaarlijkse 

salarisindexatie van ca 1,5%. De 

hoogte van de voorziening wordt 

ultimo verslagjaar bepaald. 

De onttrekkingen betreffen de 

uitgekeerde jubileumrechten in 

2021.

Wachtgeld

In verband met toekomstige 

wachtgeldverplichtingen is 

een voorziening wachtgeld 

gevormd. Deze is gebaseerd 

op de uitkeringsgegevens en 

prognosegegevens van UWV en 

WWplus en mede gebaseerd 

op diensttijd en laatstgenoten 

salaris. De onttrekkingen 

betreffen de uitkeringen van de 

wachtgeldvoorziening in 2021. 

De dotatie betreft aanmeldingen 

bij het UWV en WWplus van 

ex-medewerkers die hier recht 

op hebben. In 2021 heeft een 

hogere instroom plaatsgevonden 

vanwege diverse redenen.

Seniorenverlof/DI

Zoals opgenomen in de CAO 

BVE hebben medewerkers, 

zodra ze aan bepaalde criteria 

voldoen, recht op seniorenverlof. 

De voorziening betreft de 

medewerkers die seniorenverlof 

hebben opgenomen, conform 
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de regeling zoals ingegaan per 

01-08-2014. Bij de berekening 

is uitgegaan van de loonkosten 

voor het inactieve deel van de 

dienstbetrekking, gedurende 

resterende looptijd van de 

overeenkomst en een jaarlijkse 

salarisindexatie van 1,5%. De 

voorziening is opgenomen 

tegen de contante waarde op 

basis van een disconteringsvoet 

van 2% (wettelijke rente). 

De dotatie betreft enerzijds 

instroom van medewerkers 

die gebruik (gaan) maken van 

de seniorenverlofregeling en 

anderzijds de stijging van de 

voorziening als gevolg van 

loonstijgingen. De vrijval betreft 

medewerkers die voortijdig 

geen gebruik meer van de 

seniorenverlofregeling maken.

Langdurig zieken

De voorziening voor langdurig 

zieken houdt verband met 

het bepaalde in RJ 271 

Personeelsbeloningen. Aangezien 

VISTA eigen risicodrager is, is 

deze voorziening getroffen voor 

op balansdatum bestaande 

verplichtingen tot het in de 

toekomst doorbetalen van 

beloningen aan personeelsleden, 

die op balansdatum naar 

verwachting geheel of 

gedeeltelijk niet in staat zijn om 

werkzaamheden te verrichten 

door ziekte.

WGA

De voorziening betreft de 

te verwachten kosten van 

arbeidsongeschiktheid van (deels 

voormalige) werknemers, op basis 

van het voorzichtigheidsbeginsel. 

Arcus College was eigen 

risicodrager voor de WGA. Bij 

de fusie per 1 januari 2019 is 

het eigen risicodragerschap 

beëindigd. Er vindt alleen nog 

instroom in de voorziening plaats 

van medewerkers van wie de 

datum van ziekmelding voor 

1 januari 2019 was. De hoge 

vrijval in 2020 wordt veroorzaakt 

door wijzigingen in de hoogte 

van de WGA-uitkeringen en 

vervolguitkeringen en vanwege 

het beëindigen van uitkeringen, 

wegens werkhervatting.

Generatiepact

Deze voorziening omvat de 

kosten van inactiviteit als gevolg 

van met medewerkers afgesloten 

beëindigingsovereenkomsten 

in het kader van de Regeling 

Generatiepact. Het Generatiepact 

betreft een door het bestuur 

van Stichting Arcus College 

in 2017 eenmalig ingevoerde 

instellingsregeling, waarbij de 

medewerkers die deelnemen 

met ingang van het contract 

50% van hun oorspronkelijk 

dienstverband blijven werken, 

terwijl 70-90% van de loonkosten 

worden doorbetaald, plus er 

wordt 100% pensioenaanspraak 

opgebouwd. De dotatie wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de 

CAO salarisverhoging. De vrijval 

betreft voornamelijk voortijdige 

uitstroom van medewerkers in 

de meeste gevallen als gevolg 

van pensionering en vervroegde 

uitdiensttreding.

Spaarvariant

Deze voorziening bevatte de 

door medewerkers gespaarde 

en nog niet opgenomen gelden 

inzake de regeling VAA en 

Tijdsparenopbouw. Opname kon 

geschieden in geld of verlofuren.

Transitievergoeding

Deze voorziening bevat 

aanspraken op een 

transitievergoeding bij einde 

dienstbetrekking op initiatief van 

de werkgever. Dit als gevolg van 

de Wet Arbeidsmarkt in Balans. 

Het betreft medewerkers die 

op 31-12-2021 een tijdelijk VISTA 

contract hadden.

Asbest

In 2012 is een voorziening asbest 

gevormd ten behoeve van de 

sanering van asbest, die in 2013 

een aanvang heeft genomen. De 

onttrekking in 2021 betreft de 

asbestsanering van de gesloopte 

gebouwdelen D en E aan de 

Arendstraat.

Leegstand

Deze voorziening betreft de 

toekomstige contractuele 

verplichtingen ten aanzien van 

de leegstaande schoolkeuken en 

leerrestaurant in het gehuurde 

pand Milaanstraat te Sittard. 

De verplichting is opgenomen 

tot en met het einde van het 

huurcontract, medio 2028. In 

2021 heeft geen ontrekking 

plaatsgevonden. De verhuurder 

heeft in 2021 zijn recht bevestigd.
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Ministerie van Financiën

Stand per 1 januari 2021

Mutaties in boekjaar

Aflossingen 496.667

14.403.333

Stand per 31 december 2021

Resterende looptijd tussen 1 en 5 jaar

Resterende looptijd groter dan 5 jaar

1.986.667

11.920.000

13.906.666

Rentevoet (vastrentend) 0,10%

1.5.9 (8) Langlopende schulden (€)

Langlopende schulden

In 2020 is Vista College een 

langlopende lening van 

€ 14.900.000 aangegaan bij het 

Ministerie van Financiën ten 

behoeve van de verbouwing van 

de locatie aan de Arendstraat 

te Sittard. Gestelde zekerheden 

aan het Ministerie betreffen de 

grond en opstallen van de locatie 

aan de Valkenburgerweg. De 

looptijd van de lening bedraagt 

30 jaar en zal lineair worden 

afgelost, de rente wordt jaarlijks 

achteraf voldaan. Het kortlopend 

deel is opgenomen onder de 

kortlopende schulden.
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31/12/2021 31/12/2020

Ministerie van Financiën

Vooruitgefactureerde en 

-ontvangen termijnen 

projecten

Crediteuren

Schulden aan gemeenten

Loonheffing

Omzetbelasting

Loyalis AOV

Schulden ter zake 

van pensioenen

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen 

college- en lesgelden

Vooruit ontvangen subsidies 

OCW geoormerkt

Vakantiegeld en -dagen 

en bindingstoelage

Accountants- en 

administratiekosten

Rente

Belastingen en premies 

sociale verzekeringen

496.667

4.689.879

3.654.555

800

5.063.607

73.013

0

5.136.619

1.439.639

444.243

180.900

4.576.783

82.500

7.450

496.667

4.136.463

3.874.902

1.360

4.573.660

43.126

188.133

4.804.919

1.221.922

893.407

556.515

4.205.080

80.010

7.450

Reservering BTW 

herziening

Overig

Overlopende passiva

Totaal

111.364

1.588.915

6.992.155

22.410.314

167.045

928.553

6.838.061

21.374.294

1.5.10 (9) Kortlopende schulden (€)
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Ministerie van Financiën

Betreft de aflossingsverplichting 

in 2022 van de langlopende 

lening.

Vooruitgefactureerde en 

-ontvangen termijnen projecten

Het grootste gedeelte van deze 

post bestaat uit onderhanden 

projecten, zoals het project 

Vitaliteit en Opleidingsschool 

en diverse andere projecten. 

Hieronder is ook de Corona 

subsidie nazorg verantwoord.

Daarnaast bestaat deze 

post uit nog uit te voeren 

werkzaamheden vanuit 

maatwerktrajecten welke door 

diverse bedrijven zijn ingekocht.

Reservering BTW herziening

Voor een toelichting 

op de reservering BTW 

herziening verwijzen wij u 

naar de toelichting op de 

afschrijvingslasten.

Vooruit ontvangen college- en 

lesgelden

Dit betreffen de ontvangen 

college- en lesgelden voor 

schooljaar 2021-2022, voor 

zover deze betrekking hebben 

op 2022. Als gevolg van Corona 

zijn de wettelijke cursusgelden 

gehalveerd door het Ministerie 

over het schooljaar 2021/2022.

Vooruit ontvangen subsidies 

OCW

De vooruitontvangen subsidies 

OCW bestaan uit geoormerkte 

subsidies. De geoormerkte 

subsidies bestaan onder 

andere uit Lerarenbeurs en Zij-

instromers. Deze geoormerkte 

subsidies hebben een 

bestedingsdoel waarvoor zij in 

2022 worden aangewend. De 

vooruit ontvangen bedragen 

zijn lager dan in 2020 als gevolg 

van een hogere besteding op de 

projecten.

Vakantiegeld en -dagen en 

bindingstoelage

De vakantiegeldverplichting 

en de bindingstoelage worden 

berekend inclusief een 

opslag voor sociale lasten. De 

reservering vakantiedagen 

wordt berekend op basis van het 

werkelijk salaris.

Overige overlopende passiva

Bestaan uit diverse posten 

zoals nog te betalen kosten 

inzake detacheringen, huur, 

abonnementen en contributies 

en diverse andere (onderwijs) 

gerelateerde posten zijn 

hieronder verwerkt. De stijging 

ten opzichte van vorig jaar 

wordt veroorzaakt door vier 

vaststellingsovereenkomsten ter 

waarde van €305.000.
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1.6 Financiële instrumenten en risicobeheer

Algemeen

Vista College maakt in de 

normale bedrijfsuitoefening 

gebruik van verschillende 

financiële instrumenten, die 

de instelling blootstellen aan 

risico's. Het betreft financiële 

instrumenten, die in de balans 

zijn opgenomen. Om deze risico's 

te beheersen heeft de stichting 

een beleid inclusief stelsel 

van limieten en procedures 

opgesteld om de risico's van 

onvoorspelbare ongunstige 

ontwikkelingen binnen deze 

instrumenten en daarmee 

de financiële prestaties van 

de stichting, te beperken. De 

stichting zet geen afgeleide 

financiële instrumenten in om 

risico's te beheersen.

Renterisico

Het renterisico is laag. De 

stichting heeft een langlopende 

schuld bij het Ministerie van 

Financiën. De rente is rentevast 

(looptijd 30 jaar, rentepercentage 

0,1%).

De stichting heeft de 

mogelijkheid om gebruik te 

maken van een rekening-

courantfaciliteit van € 11.400.000 

tegen een rentepercentage van 

0,25%. Ultimo 2021 is hier geen 

gebruik van gemaakt.

Liquiditeitsrisico

Alle publieke middelen van Vista 

college worden consistent met 

voorgaande jaren in beginsel 

integraal aangehouden in de 

vorm van een rekening courant 

bij de Nederlandse Staat (AAA-

rating, Schatkistbankieren) en ING 

Bank N.V.

Dit is de meest risicomijdende 

en gunstige manier om liquide 

middelen aan te trekken en uit te 

zetten. Doordat de instelling aan 

de start van het jaar al bekend is 

met de inkomsten die ze verkrijgt, 

past zij haar uitgavenpatroon hier 

zo veel mogelijk op aan.

Interne beheersmiddelen om 

de geldstromen te beheersen 

zijn: de meerjarenbegroting, 

de jaarbegroting, de 

investeringsbegroting 

en liquiditeitsprognoses. 

Tussentijds worden deze 

gemonitord. Hierdoor wordt het 

liquiditeitsrisico voor de instelling 

verkleind.

Kredietrisico

Voor acute risico's van 

oninbare vorderingen 

worden voorzieningen 

aangehouden. Er zijn standaard 

aanmaningsprocedures voor 

achterstallige vorderingen.

Reële waarde risico

De reële waarde van de in de 

balans verantwoorde financiële 

instrumenten, waaronder 

vorderingen, liquide middelen 

en schulden, benadert de 

boekwaarde.
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1.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Investeringsverplichtingen

In 2021 is Vista College investeringsverplichtingen aangegaan met 

diverse partijen. Dit in totaal voor een bedrag van € 269.473.

Meerjarige financiële verplichtingen (€)

Niet langer dan 1 jaar 3.897.696

Valkstraat, Sittard 75.000

Huur gebouw Horsterweg, Beek 197.500

Huur gebouw Milaanstraat, Sittard 1.783.132

Huur gebouw Henri Dunantstraat, Heerlen 1.025.740

Parkeren gebouw Henri Dunantstraat, Heerlen 44.981

Parkeerplaatsen Open Universiteit, Heerlen 63.440

Chill 69.813

SWV Bouwmensen, Beek 47.196

Walas (Carbon6) 37.500

Hagerhof Venlo 39.833

Oude Kerkstraat, Maastricht 42.684

Hoogstaete, Sittard 11.957

Polychemstraat, Beek 15.000

Steenweg, Sittard 14.340

Wijkleercentrum Daalhof 8.000

Romboutscollege 13.100

Zwembad de Geusselt 6.250

Flexiforum 8.652

Rijksweg Geleen 7.492

Eduarte 386.086
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Tussen 1 en 5 jaar 12.862.913

Huur gebouw Horsterweg, Beek 707.708

Huur gebouw Milaanstraat, Sittard 7.132.528

Parkeerplaatsen Madridstraat, Sittard 90.851

Huur gebouw Henri Dunantstraat, Heerlen 4.102.960

Parkeren gebouw Henri Dunantstraat, Heerlen 179.924

Chill 69.813

Eduarte 579.129

Langer dan 5 jaar 4.993.504

Huur gebouw Milaanstraat, Sittard 2.823.292

Parkeerplaatsen Madridstraat, Sittard 28.769

Huur gebouw Henri Dunantstraat, Heerlen 2.051.480

Parkeren gebouw Henri Dunantstraat, Heerlen 89.962

Bankgarantie

In 2018 is een bankgarantie ter hoogte van € 350.000 afgegeven ten behoeve van 

huurverplichting voor het gebouw aan de Milaanstraat te Sittard.

Vloer parkeergarage locatie Valkenburgerweg

In de parkeergarage van de 

locatie Valkenburgerweg is een 

van de vloeren gemaakt met een 

zogenaamde ‘bollendekvloer’ 

of ‘bubbledeck-vloersysteem’. 

De gedeeltelijke instorting van 

de parkeergarage vliegveld 

Eindhoven in 2017, ook een 

bubbledeck vloersysteem, 

heeft tot landelijke controle- en 

voorzorgsmaatregelen geleid. 

Een groot aantal objecten is 

onderzocht, waaronder de 

vloeren van de parkeergarage 

van de VISTA-locatie aan de 

Valkenburgerweg. Teneinde 

absolute veiligheid te kunnen 

garanderen zijn enkele tijdelijke 

maatregelen getroffen en 

hiermede is de parkeergarage 

als volledig veilig verklaard en 

mag volgens het bevoegd gezag 

gebruikt worden.

De herstelwerkzaamhden leiden 

tot noodzakelijke investeringen 

en kosten waarvoor een offertie 

is ontvangen ten bedrage van 

€200.000. De uitvoering van 

de herstelwerkzaamheden zal 

plaatsvinden in de zomervakantie 

2022.

Fiscale eenheid

Voor de omzetbelasting vormen 

Stichting BVE Zuid-Limburg, 

Arcus college Holding BV, en 

ROC-OZL Contracting B.V. een 

fiscale eenheid.

Voor de vennootschapsbelasting 

wordt een fiscale eenheid 

gevormd door Arcus College 

Holding B.V. en ROC-OZL 

Contracting B.V.
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1.8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

(10) Rijksbijdragen (€)

Rijksbijdragen sector BVE 122.633.166

Geoormerkte OCW subsidies

Totaal rijksbijdragen

Baten 2021 Begroting 2021 Baten 2020

5.809.903

128.443.069

115.230.700

748.548

115.979.248

116.622.206

1.076.472

117.698.678

Rijksbijdragen sector BVE

Dit betreffen de rijksbijdragen 

ontvangen van OCW. De 

rijksbijdragen sector BVE 

hebben over het algemeen 

een structureel karakter, maar 

de hoogte ervan is afhankelijk 

van studentenaantallen 

en prestaties op bepaalde 

onderdelen. De stijging ten 

opzichte van de begroting 

wordt grotendeels veroorzaakt 

door de looncompensatie van 

de eenmalige uitkering ten 

bedrage van €500 per persoon 

in juli en de loonindexering 

van 1,6% en Corona subsidies. 

Daarnaast zijn er in 2021 extra 

inkomsten inzake Prestatiebudget 

(kwaliteitsagenda).

Geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte subsidies betreffen 

subsidies die met een bepaald 

bestedingsdoel worden verstrekt 

en hebben afhankelijk van het 

beleid van het Ministerie een 

incidenteel karakter. De stijging 

van de geoormerkte subsidies 

ten opzichte van de begroting 

wordt met name veroorzaakt 

door extra middelen Nationaal 

Programma Onderwijs als gevolg 

van Corona, een vrijval van een 

nieuwe projectsubsidie voor het 

Regionaal Programma VSV en 

diverse RIF projecten.

(11) Overige overheidsbijdragen en subsidies (€)

Gemeentelijke bijdragen Educatie 1.938.242

Totaal overige overheids-

bijdragen en subsidies

Baten 2021 Begroting 2021 Baten 2020

1.938.242

1.867.000

1.867.000

1.971.885

1.971.885

Gemeentelijke bijdrage Educatie

Dit betreffen de trajecten vanuit 

de gemeenten, bijvoorbeeld 

opleidingen Nederlandse Taal en 

rekenen. De vergoeding vanuit de 

Gemeenten daalt jaarlijks.
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(12) College-, cursus-, les- en examengelden (€)

Cursusgelden 1.229.489

Totaal college-, cursus-, les- 

en examengelden

Baten 2021 Begroting 2021 Baten 2020

1.835.124

1.377.410

1.907.410

1.568.698

2.412.463

Lesgelden sector Educatie 605.635 530.000 843.766

Lesgelden sector Educatie

Meer omzet VAVO dan begroot. 

De opbrengsten lesgelden zijn 

lager dan in 2020 a.g.v. lagere 

instroom van studenten door 

versoepeling diplomering VO als 

gevolg van Corona.

Cursusgelden

Als gevolg van Corona zijn 

de wettelijke cursusgelden 

gehalveerd door het Ministerie 

over het schooljaar 2021/2022. 

De realisatie 2021 ligt redelijk in 

lijn met de begroting.

(13) Baten werk in opdracht van derden (€)

Overige baten werk in opdr. van derden 745.685

Totaal

Baten 2021 Begroting 2021 Baten 2020

5.189.401

1.924.907

5.060.896

1.392.210

4.566.445

Contractonderwijs 4.443.716 3.135.988 3.174.235

Baten werk in opdracht van 

derden

De stijging wordt met name 

veroorzaakt door nagekomen 

compensatie door OCW met 

betrekking tot gemiste omzet 

inburgering voor 2020 ad 

€ 0,4 mln welke ontvangen is 

in 2021. Daarnaast toename 

van maatwerkcontracten a.g.v. 

meer focus VISTA op maatwerk 

en door de gemeente nieuw 

opgestarte projecten inzake 

scholing medewerkers sociale 

werkplaatsvoorzieningen. 

De begroting is behoudend 

opgesteld.
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Verhuur 339.357

Detachering personeel

Totaal

Baten 2021 Begroting 2021 Baten 2020

1.274.246

2.534.615

411.447

665.166

1.740.045

319.703

1.099.294

2.143.080

Ouderbijdragen en bijdragen derden 669.810

Catering 251.201

267.432

396.000

497.404

226.679

(14) Overige baten (€)

Opbrengst verhuur

Betreft verhuur aan diverse derde 

partijen, zoals de winkel met 

schoonheidsartikelen en de ANWB-

rijschool aan de Sibemaweg en de 

verhuur aan het VMBO in Heerlen.

Detachering personeel

Bestaat uit opbrengsten door 

de uitleen van medewerkers, 

deze waren in 2021 hoger ten 

opzichte van 2020 en hoger dan de 

begroting met name in het kader 

van samenwerking scholen en 

beveiligingsbedrijven. Detachering 

personeel is behoudend begroot.

Ouderbijdragen en bijdragen 

derden

De ouderbijdragen bestaan uit 

bijdragen in schoolproducten, 

examens, schoolactiviteiten en 

dergelijke, deze waren in 2021 

hoger dan oorspronkelijk verwacht 

door diverse oorzaken.

Catering

Dit betreft het leerrestaurant op de 

Valkenburgerweg; het restaurant 

is als gevolg van Corona een 

aantal maanden gesloten geweest 

gedurende het jaar. Verder zijn 

hier de opbrengsten van LTOC 

opgenomen, deze opbrengsten zijn 

ook lager dan begroot als gevolg 

van Corona.
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Vervolg 1.8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Bruto lonen en salarissen 72.834.134

Sociale lasten

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

12.076.009

93.789.498

0

68.725.945

11.535.288

Pensioenpremies 12.585.659

Lonen en salarissen 97.495.803

0

93.789.498

11.043.361

91.304.595

Mutatie personele voorzieningen 2.262.196

Personeel niet in loondienst 4.997.872

364.000

3.020.012

841.644

5.184.438

Overig 3.633.793

Overige personele kosten 10.893.862

4.223.020

7.607.032

3.692.292

9.718.375

Af: uitkeringen 1.054.518 63.623 760.772

9.839.344

Totaal personeelslasten 107.335.147

7.543.409

101.332.907

8.957.603

100.262.197

De personele lasten hebben 

betrekking op gemiddeld FTE OP

De personele lasten hebben 

betrekking op gemiddeld FTE OBP

1.2591.289

OP = onderwijzend personeel     OBP = ondersteunend- en beheerspersoneel

376

882

390

899

Overige personele kosten

(15) Personeelslasten (€)

Mutatie personele voorzieningen

Dit betreffen de mutaties in de 

personele voorzieningen. Zie voor 

een verklaring van deze mutaties 

de post voorzieningen in de 

balans.

Bezoldiging topfunctionarissen

Zie paragraaf 1.9.1

Bezoldiging toezichthoudende 

topfunctionarissen

Zie paragraaf 1.9.3
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Vervolg 1.8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

(16) Afschrijvingslasten (€)

Gebouwen BTW herziening -55.681

Totaal afschrijvingslasten

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

6.559.476

0

6.800.007

-55.681

6.316.970

Materiële vaste activa 6.615.157 6.800.007 6.372.651

Materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn lager dan 

begroot doordat de realisatie van 

investeringen anders plaatsvindt 

dan gepland.

Gebouwen BTW Herziening

Ter verrekening van de BTW 

op investeringen in btw-

belaste activiteiten is in 2014 

een suppletie ingediend ten 

bedrage van € 701.087 Op deze 

BTW zijn herzieningstermijnen 

verbonden, van 5 jaar op 

roerende goederen, en van 10 

jaar op onroerende goederen. 

Het eerste herzieningsjaar betrof 

2014; In 2021 is 1/10 deel van de 

btw op onroerende goederen 

vrijgevallen in het resultaat ten 

bedrage van € 55.681.

Huur 3.905.955

Verzekeringen

Totaal huisvestingslasten

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

152.000

10.441.229

4.103.180

152.216

9.633.065

4.105.984

152.216

10.392.647

Onderhoud 1.359.977 759.813 1.430.764

Overige 1.384.895 927.595 1.056.451

Energie en water 1.519.866

Schoonmaakkosten 1.469.563

1.580.029

1.523.022

1.503.344

1.569.586

Heffingen 648.974 587.210 574.302

(17) Huisvestingslasten (€)

Huur

De huur 2021 is lager dan 

verwacht en tevens lager dan 

in 2020, voornamelijk doordat 2 

accomodaties per 1 september 

2021 zijn komen te vervallen.

Onderhoud

De onderhoudskosten zijn hoger 

ten opzichte van de begroting 

door hogere onderhoudskosten 

installaties en hogere opslag- en 

verhuiskosten met name door de 

verhuizing van de proeffabriek. 

Ten opzichte van 2020 zijn de 

onderhoudskosten gedaald.

Energie en water

De energielasten zijn licht 

gestegen ten opzichte van 

voorgaand jaar. De hoogte van 
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Vervolg 1.8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

(18) Overige lasten (€)

Administratie- en beheerslasten 6.598.296

Inventaris en apparatuur

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

2.055.969

6.762.460

1.722.257

6.655.238

2.125.966

Leer- en hulpmiddelen 3.309.955 3.033.946 3.095.250

Overige 1.601.340 1.217.800 1.541.209

Totaal overige lasten 13.359.456 12.736.463 13.705.125

Mutatie overige voorzieningen -206.103 0 287.462

Totale overige lasten

Op diverse posten vinden 

overschrijdingen en 

onderschrijdingen plaats en was 

de vrijval aan de voorziening 

dubieuze debiteuren niet begroot. 

Verder zijn de lesgerelateerde 

kosten en voorlichtingkosten 

gestegen.

De volgende honoraria (inclusief btw) van Deloitte en zijn ten laste gebracht van de stichting, een en ander zoals 

bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

Onderzoek van de jaarrekening 143.000

Andere controleopdrachten

2021 2020

30.847

172.299

11.943

Advieskosten op fiscaal terrein 0 0

173.847 184.242

Andere niet- controlediensten 0 0

Accountantskosten (€)

Totaal

de energienota's zijn moeilijk te 

begroten, vanwege de grilligheid 

van de weersvoorspellingen.

Schoonmaakkosten

Deze zijn lager dan voorgaand 

jaar en lager dan begroting als 

gevolg van de coronapandemie.

Overige kosten

Deze kosten zijn gestegen 

als gevolg van hogere 

beveiligingskosten en hogere 

opslag- en verhuiskosten.
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Vervolg 1.8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

(19) Financiële baten en lasten (€)

Financiële baten

Rentebaten

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

1.487 0 1.802

Financiële lasten

Totaal -16.994 0 -8.372

Rentelasten -18.481 0 -10.174

De rentelast betreft voornamelijk 

de rente over de langlopende 

lening bij het Ministerie van 

Financiën. De rentelasten zijn 

hoger als gevolg van negatieve 

rente over de spaartegoeden van 

het private vermogen.

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden 

partijen is sprake wanneer een 

relatie bestaat tussen de stichting 

en een natuurlijk persoon of 

entiteit, die verbonden is met de 

stichting. Dit betreffen onder meer 

de relaties tussen de stichting 

en haar deelnemingen, de 

aandeelhouders, de bestuurders 

en de functionarissen op 

sleutelposities. Onder transacties 

wordt verstaan een overdracht 

van middelen, diensten of 

verplichtingen, ongeacht of 

er een bedrag in rekening is 

gebracht.

Er hebben zich geen transacties 

met verbonden partijen 

voorgedaan op niet-zakelijke 

grondslag.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen bijzonderheden na balansdatum voorgedaan.
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1.9 Wet Normering Topinkomens

1.9.1 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Rosmalen, C.M.A. van

Voorzitter CvB

Meijer, J.H.

Lid CvB

Oostijen, J.

Lid CvB

Omvang dienstverband (als deelfactor in fte)

Functiegegevens

Dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Bezoldiging

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en niet terug ontvangen 

bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Gegevens 2021

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

0,7 1 1

Ja Ja Ja

€ 127.524 € 173.047 € 145.833

€ 16.625 € 23.359 € 22.537

€ 144.149 € 196.406 € 168.369

€ 146.300 € 209.000 € 209.000

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

€ 144.149 € 196.406 € 168.369

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband 

(als deelfactor in fte)

Functiegegevens

Dienstbetrekking?

Gegevens 2020

01/08 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

0,7 1 1

ja Ja Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Bezoldiging

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 49.245 € 158.430 € 130.378

€ 6.489 € 21.437 € 21.156

€ 55.734 € 179.868 € 151.534

€ 58.817 € 201.000 € 201.000

Bezoldiging € 55.734 € 179.868 € 151.534
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1.9.2 Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de 
periode kalendermaand 1 t/m 12

Rosmalen, C.M.A. van

Voorzitter CvB a. i.

Functiegegevens

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) N.v.t.

Kalenderjaar 2021 2020

1/1 - 31/7

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar N.v.t. 7

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar N.v.t. 628

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar N.v.t. € 193

Maxima op basis van de normbedragen per maand N.v.t. € 181.100

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12
€ 121.204

Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja

Bezoldiging in de betreffende periode N.v.t. € 94.200

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 94.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.vt.

Bezoldiging € 94.200

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Vervolg 1.9 Wet Normering Topinkomens
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Aanvang en einde 

functievervulling in 2021

Feijen, S.M.C.E.

Voorzitter RvT

Basten van-Boddin, C.E.

Lid RvT

Bos, N.J.P.M.

Lid RvT

Functiegegevens

Bezoldiging

Bezoldiging

Gegevens 2021

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

€ 21.945 € 14.630 € 14.630

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding 

en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde betaling

€ 31.350 € 20.900 € 20.900

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

€ 21.945 € 14.630 € 14.630

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020

Functiegegevens

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging

€ 15.383 € 10.283 € 10.283

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
€ 30.150 € 20.100 € 20.100

1.9.3 Toezichthoudende topfunctionarissen

Vervolg 1.9 Wet Normering Topinkomens
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Aanvang en einde 

functievervulling in 2021

Houten, J.A.M. van den

Lid RvT

Doedel, H.

Lid RvT

Radix, L.R.M.

Lid RvT

Functiegegevens

Bezoldiging

Bezoldiging

Gegevens 2021

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

€ 14.630 € 14.630

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding 

en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde betaling

€ 20.900 € 20.900

N.v.t. N.v.t.

€ 14.630 € 14.630

N.v.t. N.v.t.

N.v.t.

01/01 - 31/12

€ 14.630

€ 20.900

N.v.t.

€ 14.630

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Sijben, M.M.J.F.

Lid RvT

01/01 - 31/12

€ 14.630

€ 20.900

N.v.t.

€ 14.630

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020

Functiegegevens

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging

€ 11.050 € 10.200

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
€ 20.100 € 20.100

01/01 - 31/12

€ 10.200

€ 20.100

01/01 - 31/12

€ 10.200

€ 20.100

Vervolg 1.9 Wet Normering Topinkomens
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1.10 Geoormerkte doelsubsidies

1.10.1 Editie 2021
Model G: Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij artikel 4a van de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, geldend van 23-02-2022 t/m heden)

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn 

uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Omschrijving Kenmerk toewijzing Datum J/N

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2018/2/942348 21-8-2018 J

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2018/2/1022597 20-11-2018 J

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2019/2/1218519 20-9-2019 J

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2019/2/1356599 20-11-2019 J

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2019/2/1391983 19-12-2019 J

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2019/2/1391983 19-12-2019 J

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2020/2/1632656 22-9-2020 J

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2020/2/1708083 20-11-2020 J

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2021/2/17152052 27-7-2021 N

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2021/2/17129485 23-8-2021 J

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2021/2/17217107 14-9-2021 N

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2021/2/17335878 21-10-2021 J

Regeling instructiebeurs 2021/2/17154026 1-8-2021 N

Regeling lerarenbeurs (studieverlof) 2021/2/17493570 23-11-2021 J

Regeling zij-instroom 2019/2/1102581 20-3-2019 J

Regeling zij-instroom 2019/2/1356599 20-11-2019 J

Regeling zij-instroom 2019/2/1391983 19-12-2019 N

Regeling zij-instroom 2020/2/1456479 20-3-2020 J

Regeling zij-instroom 2020/2/1511615 15-4-2020 J

Regeling zij-instroom 2020/2/1693158 20-10-2020 J

Regeling zij-instroom 2020/2/1708083 20-11-2020 N

Regeling zij-instroom 2021/1/1753688 22-12-2020 N

Regeling zij-instroom 2021/2/1772610 25-1-2021 N

Regeling zij-instroom 2021/2/16177905 23-6-2021 N

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de 
subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
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De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de 
subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Omschrijving Kenmerk toewijzing Datum J/N

Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2018/2/872879 21-8-2018 J

Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2019/2/1195290 20-8-2019 J

Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2019/2/1195316 20-8-2019 J

Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2020/2/1613961 20-8-2020 J

Extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 EBEN21009 31-3-2021 N

Extra hulp voor de klas tweede tijdvak EHK21090 5-8-2021 J

Extra hulp voor de klas EHK20123 30-3-2021 J

VAVO subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
IOP4-40768-VAVO 30-4-2021 J

MBO subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
IOP4-40768-MBO 30-4-2021 J

MBO subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
IOP2-40768-MBO 16-10-2020 J

VAVO subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
IOP3-40768-VAVO 12-11-2020 J

VAVO subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021
IOP-40768-VAVO 16-6-2020 J

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 OS-2021-C-005 1-8-2021 N

Vervolg 1.10 Geoormerkte doelsubsidies

1.10.2 G2A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de 
subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Voordeel & Vervolg (V&V)

Community Learning

Toewijzing

Kenmerk Datum

Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig verslagjaar

Totale 
subsidiabele 

kosten t/m vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 jan 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 

verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 dec 
verslagjaar

DHBO19014 19-11-2018 € 200.000 € 200.000 € 133.333 € 66.667 € 0 € 66.667 € 0

1261126 13-10-2017 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.199.803 € 300.197 € 0 € 0 € 300.197

Totaal € 2.200.000 € 1.700.000 € 1.333.136 € 366.864 € 0 € 66.667 € 300.197

Omschrijving

Community of Practise

Digiwise

Toewijzing

Kenmerk Datum

Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig verslagjaar

Totale 
subsidiabele

kosten t/m vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 jan 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele  
kosten in 

verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 dec 
verslagjaar

RIF20037 9-12-2020 € 717.080 € 179.270 € 6.497 € 172.773 € 134.453 € 55.048 € 252.178

RIF19031 18-10-2019 € 1.039.447 € 467.750 € 106.625 € 361.125 € 207.889 € 245.624 € 323.390

Totaal € 5.301.350 € 1.354.717 € 122.273 € 1.232.444 € 1.228.548 € 1.024.129 € 1.436.863

VSV

Vitaliteit en Leefstijl RIF21017 1-9-2021 € 714.035 €0 €0 €0 € 178.509 € 3.760 € 174.749

1119167 2-10-2020 € 2.830.788 € 707.697 € 9.151 € 698.546 € 707.697 € 719.697 € 686.546

1.10.3 G2B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de 
subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar
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1.11 Enkelvoudige balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming) (€)

Gebouwen en terreinen

ACTIVA 31 dec 2021 31 dec 2020

Vaste activa

Machines en installaties

Vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering en vooruitbetaald 

op materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Financiële vaste activa (2)

Totaal vaste activa

89.231.893

13.660.581

0

3.824

1.300.673

104.196.971

102.896.298

1.300.673

76.269.784

12.591.963

8.464.628

5.134

97.331.509

1.289.701

1.289.701

98.621.210

Vlottende activa

Vorderingen (3)

Liquide middelen (4)

Totaal vlottende activa

Debiteuren

Studenten

Overlopende activa

1.133.821

252.068

2.756.802

4.389.725

24.795.391

24.795.391

29.185.117

1.544.455

552.794

3.009.598

5.316.118

27.216.513

27.216.513

32.532.633

Totaal activa 133.382.088 131.153.843

Vordering op 

groepsmaatschappijen
247.032 209.273
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Vervolg 1.11 Enkelvoudige balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming) (€)

PASSIVA 31 dec 2021 31 dec 2020

Eigen vermogen (5)

Algemene reserve

Bestemmingsreserve privaat

Voorzieningen (6)

Jubileum

Wachtgeld

Seniorenverlof/duurzame inzetbaarheid

Langdurig zieken

WGA

Generatiepact

Spaarvariant

Transitievergoeding (wab)

Asbest

Leegstand

89.827.004

1.342.423

91.169.427

811.234

1.169.998

1.667.990

425.291

1.015.998

335.752

18.850

182.370

266.823

104.641

5.998.947

87.544.338

1.347.409

88.891.747

880.308

788.730

1.516.745

446.931

1.350.460

968.007

18.850

195.907

267.320

104.641

6.537.899

Langlopende schulden (7)

Ministerie van Financiën

Kortlopende schulden (8)

Ministerie van Financiën

Vooruitgefactureerde en 

-ontvangen termijnen projecten

Crediteuren

Belastingen, sociale verzekeringswetten

Schulden inzake pensioenen

Overlopende passiva

13.906.666

13.906.666

496.667

4.657.708

3.654.020

5.097.717

1.435.389

6.960.385

22.307.048

14.403.333

14.403.333

496.667

4.136.463

3.863.589

Schulden aan gemeenten 0 1.360

4.776.762

1.219.615

6.814.502

21.320.864

Totaal passiva 133.382.088 131.153.843

Schulden aan groepsmaatschappijen 5.162 11.906

Het enkelvoudige eigen vermogen per 31 december 2021 wijkt € 882.600 (2020: € 932.123) negatief af van het geconsolideerde eigen 

vermogen als gevolg van het feit dat het eigen vermogen van het Schoolfonds niet wordt meegenomen in de enkelvoudige jaarrekening.
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1.12 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2021 (€)

Het enkelvoudige resultaat 2021 wijkt € 49.530 negatief af van het geconsolideerde resultaat (2020: € 50.803 negatief) als gevolg van het feit 

dat het resultaat van de Stichting Schoolfonds niet wordt meegenomen in de enkelvoudige jaarrekening.

Exploitatie 2021 Begroting 2021 Exploitatie 2020

Baten

Rijksbijdragen (9)

Overige overheids-

bijdragen en subsidies (10)

College-, cursus-, les-, 

en examengelden (11)

Baten werk in opdracht

van derden (12)

Overige baten (13)

Totaal baten

128.443.069

1.938.242

1.835.123

5.189.401

2.056.348

139.462.184

115.979.248

1.867.000

1.907.410

5.060.895

1.350.045

126.164.599

117.698.678

1.971.885

2.412.463

4.566.445

1.655.812

128.305.283

Lasten

Personeelslasten (14)

Afschrijvingslasten (15)

Huisvestingslasten (16)

Overige lasten (17)

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

107.223.418

6.552.709

10.440.691

13.005.288

137.222.106

2.240.078

101.131.655

6.790.507

9.613.772

12.544.949

130.080.883

-3.916.284

100.162.149

6.309.045

10.391.988

13.255.832

130.119.014

-1.813.731

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten (18)

Resultaat voor deelnemingen

Rechtstreekse mutaties in het eigen 

vermogen

Resultaat

Resultaatbestemming

Mutatie van Algemene reserve

Mutatie van Bestemmingsreserves

-14.251

2.225.827

0

2.277.679

-2.282.666

4.987

-2.277.679

0

-3.916.284

-5.648

-1.819.379

0

-1.841.957

Deelnemingen

Resultaat deelnemingen (19) 51.845 0 -22.575

-3.916.284
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1.13 Toelichting behorende tot de enkelvoudigde jaarrekening

Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening 

maakt deel uit van de statutaire 

jaarrekening 2021 van de 

stichting. De financiële gegevens 

van de stichting zijn in de 

geconsolideerde jaarrekening 

van de stichting verwerkt. Voor 

zover posten uit de balans en de 

staat van baten en lasten hierna 

niet worden toegelicht, wordt 

verwezen naar de toelichting op 

de geconsolideerde balans en 

staat van baten en lasten.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening

De grondslagen voor de 

waardering van activa en passiva 

en de resultaatbepaling zijn gelijk 

aan die voor de geconsolideerde 

balans en staat van baten en 

lasten, met uitzondering van het 

volgende:

Financiële instrumenten

In de enkelvoudige jaarrekening 

worden financiële instrumenten 

gepresenteerd op basis van hun 

juridische vorm.

Deelnemingen in 

groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans 

worden deelnemingen in 

groepsmaatschappijen 

gewaardeerd volgens de 

vermogensmutatiemethode 

op basis van de 

nettovermogenswaarde. Zie 

voor een uitwerking hiervan de 

grondslagen voor financiële vaste 

activa in de geconsolideerde 

jaarrekening.

De volgende entiteiten maken 

deel uit van de groep:

• Leeuwenborgh Training- en 

Opleidingscentrum Sittard 

B.V.: betreft de exploitatie van 

de kantine bij VISTA College. 

Het bestuur van LTOC B.V. 

wordt gevormd door Stichting 

BVE Zuid Limburg.

• Stichting Sité: het bestuur van 

Stichting Sité wordt gevormd 

door Stichting BVE Zuid 

Limburg.

• Arcus College Holding B.V.:           

heeft als activiteit het houden 

van deelnemingen. Arcus 

College Holding B.V. is 

houdstermaatschappij van 

ROC-OZL Contracting B.V. Het 

bestuur wordt gevormd door 

Stichting BVE Zuid Limburg.

• ROC-OZL Contracting B.V.:                   

de vennootschap heeft 

als activiteit detacherings-

activiteiten. Het bestuur wordt 

gevormd door Arcus College 

Holding B.V.

• Stichting Schoolfonds: 

de stichting financiert 

middels private activiteiten 

studiekosten van minder 

draagkrachtige studenten. 

Het bestuur wordt gevormd 

door Stichting BVE Zuid 

Limburg.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel van het resultaat 

van entiteiten waarin wordt 

deelgenomen, omvat het aandeel 

van de entiteit in de resultaten 

van deze deelnemingen. 

Resultaten op transacties, 

waarbij overdracht van activa en 

passiva tussen Stichting BVE Zuid 

Limburg en haar deelnemingen 

en tussen deelnemingen 

onderling heeft plaatsgevonden, 

zijn niet verwerkt, voor zover deze 

als niet gerealiseerd kunnen 

worden beschouwd.
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1.14 Toelichting op de afzonderlijke posten van de enkelvoudige balans

1.14.1 (1) Materiële vaste activa (€)

Gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Vaste 

bedrijfsmiddelen

in uitvoering

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen
Totaal

Stand per 1 januari 2021

Aanschafprijs

Cumulatieve afschrijvingen

en waardeverminderingen

Boekwaarde

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen

Afschrijvingen

Totaal mutaties

Stand per 31 december 2021

Aanschafprijs

Cumulatieve afschrijvingen

en waardeverminderingen

Boekwaarde

128.220.756 54.441.072 8.464.628 54.974 191.181.429

-51.950.972 -41.849.109 0 -49.839 -93.849.920

76.269.784 12.591.962 8.464.628 5.135 97.331.509

1.150.191 4.019.616 7.021.372 0 12.191.179

15.486.000 0 -15.486.000 0 0

12.962.110 1.068.618 -8.464.628 -1.311 5.564.789

144.856.947 58.460.688 0 54.974 203.372.608

-55.625.053 -44.800.108 0 -51.149 -100.476.310

89.231.893 13.660.581 0 3.824 102.896.298

Overheveling naar gebouwen en 

terreinen i.v.m. ingebruikname

-3.674.081 -2.950.999 0 -6.626.390-1.311

Gebouwen en terreinen

In 2021 is de nieuwbouw in 

de Arendstraat te Sittard in 

gebruikgenomen. Dit leidt tot 

een verschuiving van het bedrag 

van de vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering naar de investeringen 

in gebouwen en terreinen.

Machines en installaties

De investeringen die in 2021 

hebben plaatsgevonden 

hadden voornamelijk betrekking 

op machines en installaties, 

hardware (laptops e.d.) en 

audiovisuele middelen.

Vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering

Deze post betreft de verbouwing 

van de locatie aan de Arendstraat 

te Sittard, welke in 2020 en 2021 

werd gerealiseerd. Dit leidt tot 

een verschuiving van het bedrag 

van de vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering naar de investeringen 

in gebouwen en terreinen.

Afschrijvingen

De egalisaties zijn op de 

afschrijvingsbedragen 

gesaldeerd. Voor een 

specificatie wordt u verwezen 

naar de toelichting op de 

afschrijvingslasten bij de staat van 

baten en lasten.
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Vervolg 1.14 Toelichting op de afzonderlijke posten van de enkelvoudige balans

1.14.2 WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen (€)

WOZ-waarde Verzekerde waarde

Arendstraat 12, Sittard

Sibemaweg 20, Maastricht

Schandelermolenweg 21, Heerlen

Valkenburgerweg 148, Heerlen

8.382.000

16.868.000

3.051.000

37.928.000

33.171.000

53.612.000

24.809.000

62.900.000

 Peildatum 1/1/2021  66.229.000 Peildatum 1/1/2021  174.492.000

Andere deelnemingen 810.600

Overige vorderingen

Langlopende vorderingen

Totaal

Boekwaarde 1/1/2021 Overige mutaties Boekwaarde 31/12/2021

71.101

408.000

1.289.701

10.972

0

0

10.972

821.572

71.101

408.000

1.300.673

1.14.3 (2) Financiële vaste activa (€)

Overzicht verbonden partijen

Zie paragraaf 1.14.4.

Andere deelnemingen

Deze post bestaat uit Arcus 

College Holding € 817.072 en 

CHILL B.V. € 4.500. 

Arcus College Holding B.V. is 

houdstermaatschappij van ROC-

OZL Contracting B.V.

VISTA houdt sinds 2012 een 

belang van 25% in Chemelot 

Innovation and Learning 

Labs B.V. (hierna CHILL 

B.V.). CHILL B.V. betreft een 

samenwerkingsverband met 

Stichting Zuyd Hogeschool, 

Maastricht University Holding B.V. 

en DSM Nederland B.V.

CHILL B.V. heeft als belangrijkste 

doel:

1. het in opdracht van 

kennisinstituten en 

bedrijven opleiden en 

professionaliseren van 

vakmensen op alle niveaus;

2. het verhuren van 

goed geoutilleerde 

onderzoeksfaciliteiten;

3. het uitvoeren van 

onderzoeksopdrachten 

voor derden met als doel, 

versnellen van innovatie en 

valorisatie;

4. het bevorderen van 

samenwerking tussen 

beginnende professionals 

(leerlingen, studenten) en 

ervaren professionals.

Overige vorderingen

Dit betreft een bedrag ad € 71.101 

dat op een aparte bankrekening 

is gestort bij wijze van waarborg 

voor de huurverplichting van het 

pand aan de Horsterweg te Beek 

ad € 70.000.

De langlopende vordering

Deze heeft betrekking op de 

Coöperatie Zorgacademie 

Parkstad U.A.
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Vervolg 1.14 Toelichting op de afzonderlijke posten van de enkelvoudige balans
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1.14.4 Overzicht verbonden partijen

Leeuwenborgh Training- en 

Opleidingscentrum Sittard B.V

Stichting Sité

Chill B.V. 1

Arcus College Holding B.V. 2

ROC-OZL Contracting B.V.

Stichting Schoolfonds 

VISTA college

B.V.

Stichting

B.V.

Stichting

B.V.

B.V.

Heerlen

Heerlen

Sittard-Geleen

Heerlen

Heerlen

4

4

4

4

1

4

-40.544

0

18.000

817.072

42.513

-40.881

0

0

10.972

18.488

242.091

0

1.011.492

N.v.t.

280.618

837.041 -11.420 1.534.201

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

100

100

25

100

100

100

100

0

100

100

882.594 -49.529 N.v.t.

1.719.635 -60.949 1.534.201

Beslissende

zegggenschap

Sittard-Geleen
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1  In tegenstelling tot andere verbonden partijen wordt van Chill B.V., het eigen vermogen, resultaat en omzet gepresenteerd van het   

	 boekjaar	1	januari	tot	en	met	31	december	2020.	Dit	zijn	de	laatst	definitief	vastgestelde	gegevens.

2  Arcus College Holding B.V. is houdstermaatschappij van ROC-OZL Contracting B.V.

 Vista college is sinds 20 februari 2020 lid van de Coöperatie Loopbaan en Ontwikkeling U.A. (verkorte naam: Coöperatie LEO U.A.).   

 De coöperatie heeft haar zetel te Heerlen. De coöperatie stelt zich ten doel te voorzien in de materiële behoeften van haar leden door   

	 de	exploitatie	van	een	off-‐	en	online	ontmoetingsplaats/platform	en	een	dienstenaanbod	tussen	vragers	van	aanbieders	van	loopbaan		 	

 ontwikkeling.



1.14.5 (3) Vorderingen (€)

Vervolg 1.14 Toelichting op de afzonderlijke posten van de enkelvoudige balans

31/12/2021 31/12/2020

Openstaande posten debiteuren

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

Stand per 1 januari 2021

Onttrekkingen

Dotatie

Stand per ultimo boekjaar

Debiteuren

Vorderingen op studenten

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

Stand per 1 januari 2021

Onttrekkingen

Dotatie

Stand per ultimo boekjaar

Studenten

1.284.482 1.789.230

244.776

-22.171

-71.944

150.661

1.133.821

450.159

362.984

-30.735

-134.159

198.090

252.068

228.384

-70.820

87.211

244.775

1.544.455

915.778

185.904

-23.171

200.251

362.984

552.794

Overlopende activa

Voorschotten

Compensatie 

transitievergoedingen

Vooruitbetaalde en 

vooruitontvangen termijnen 

op contracten

Te ontvangen posten

Totaal

1.324

589.418

1.181.266

984.788

2.756.796

4.389.718

2.371

945.666

803.019

1.258.542

3.009.598

5.316.118

Vordering op groepsmaatschappijen 247.032 209.273
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Debiteuren

De daling van het 

debiteurensaldo ten op zichte 

van 2020 heeft verschillende 

oorzaken. In het saldo 2020 waren 

grote vorderingen op Gemeente 

Heerlen (€ 280.000) en VDL (€ 

110.000) opgenomen. Daarnaast 

heeft er in de laatste maanden 

van 2020 een inhaaloperatie 

plaatsgevonden wat betreft 

facturatie van contractonderwijs. 

Aangezien deze facturen zijn 

verzonden in november en 

december 2020, heeft dit geleid 

tot een hoger openstaand 

postensaldo ultimo 2020.

Tevens zijn, als gevolg 

van Corona, de wettelijke 

cursusgelden gehalveerd door 

het Ministerie over het schooljaar 

2021/2022.

Studenten

Het bedrag aan openstaande 

studentendebiteuren heeft een 

looptijd korter dan 1 jaar.Tevens 

zijn, als gevolg van Corona, 

de wettelijke cursusgelden 

gehalveerd door het Ministerie 

over het schooljaar 2021/2022.

Voorschotten

Dit betreffen voorschotten 

verstrekt aan personeelsleden 

voornamelijk ten behoeve van het 

organiseren van excursies.

Compensatie 

transitievergoedingen

VISTA verwacht € 589.418 

gecompenseerd te krijgen over 

de jaren 2016 tot en met 2021. Dit 

is 75% van de totale vordering,

voorzichtigheidshalve is een 

afslag van 25% genomen (2020: 

15%). De hogere afslag is het 

gevolg van de toename van de 

ouderdom van de openstaande 

vorderingen.

Vooruitbetaalde en 

vooruitontvangen termijnen op 

contracten

Dit betreffen voornamelijk 

vooruitbetaalde kosten. Deze 

post loopt gedurende het jaar 

af, daar de meeste posten 

vooruitbetaalde kosten vanuit 

aangegane contracten betreffen.

Te ontvangen posten

De nog te ontvangen posten 

bestaan uit nog diverse te 

ontvangen posten vanuit derden 

partijen.

31/12/2021 31/12/2020

Kasmiddelen

Ministerie van Financiën

Spaarrekening Rabo

8.267

23.444.702

1.342.423

24.795.391

4.574

25.861.186

1.350.753

27.216.513

1.14.6 (4) Liquide middelen (€)

Algemeen

Vista College maakt gebruik van 

Schatkistbankieren. Over de liquide 

middelen kan niet geheel vrij 

beschikt worden. Een bedrag ad € 

350.000 betreft een bankgarantie 

welke is afgegeven bij wijze van 

waarborg voor de huurverplichting 

van het pand aan de Milaanstraat 

te Sittard-Geleen.

Een bedrag ad € 71.101 is op 

een aparte bankrekening gestort 

bij wijze van waarborg voor de 

huurverplichting van het pand 

aan de Horsterweg ad € 70.000. 

Dit bedrag is verwerkt onder de 

overige vorderingen (financiële 

vaste activa).

Spaarrekening Rabo

Het spaarsaldo betreft de private 

middelen van voormalig ROC 

Leeuwenborgh.

Vervolg 1.14 Toelichting op de afzonderlijke posten van de enkelvoudige balans
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Stand per 

1/1/2021

Algemene reserve

Bestemmingsreserve - 

privaat

Resultaat
Overige 

mutaties

Stand per 

31/12/2021

Totaal

87.544.338

1.347.409

2.282.666

-4.987

0

0

89.827.004

1.342.423

88.891.747 2.277.679 0 91.169.427

1.14.7 (5) Eigen vermogen (€)

Het totale eigen vermogen begin 

2020 bedroeg € 90.733.704 en het 

negatief resultaat 2020 bedroeg 

€ 1.841.957. Dit resulteert in een 

eigen vermogen ultimo 2020 van 

€ 88.891.747.

Bestemmingsreserve- privaat 

Deze reserve is ontstaan vanuit 

het opheffen van Stichting 

Scholenbeheer in 2011. De 

mutatie gedurende het jaar 2021 

betreft de rentelasten.

Voorstel bestemming van het 

exploitatiesaldo

Vooruitlopend op het besluit van 

de Raad van Toezicht stelt het 

College van Bestuur voor om het 

positieve exploitatiesaldo over 

2021 ten gunste te brengen van 

de algemene reserve.

Vervolg 1.14 Toelichting op de afzonderlijke posten van de enkelvoudige balans
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1.14.8 (6) Voorzieningen (€)

Saldo

31/12/2020

Personele voorzieningen

Dotaties

2021

Onttrekkingen
2021

Vrijval

2021

Jubileum

Wachtgeld

Seniorenverlof/DI

Langdurig zieken

WGA

Generatiepact

Spaarvariant

Transitievergoeding

880.308

788.730

1.516.745

446.931

1.350.460

968.007

18.850

195.907

6.165.938

85.274

851.482

439.893

889.958

193.108

5.884

0

45.100

2.510.699

-154.348

-470.214

-265.337

-769.087

-192.027

-607.567

0

-58.637

-2.517.217

0

0

-23.311

-142.511

-335.543

-30.572

0

0

-531.937

Saldo

31/12/2021
< 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

811.234

1.169.998

1.667.990

425.291

1.015.998

335.752

18.850

182.370

5.627.483

98.366

618.823

290.859

425.291

151.636

266.685

18.850

182.370

2.052.880

238.692

551.175

1.033.979

0

567.922

69.067

0

0

2.460.835

474.176

—

343.152

—

296.440

—

—

—

1.113.768

Asbest

Leegstand

267.320

104.641

371.961

6.537.899

0

0

0

2.510.699

-497

0

-497

0

0

0

-531.937

Overige voorzieningen

266.823

104.641

371.464

5.998.947

266.823

21.838

288.661

2.341.541

0

43.676

43.676

2.504.511

—

39.127

39.127

1.152.895-2.517.714

Jubileum

Voor toekomstige 

jubileumrechten, voortvloeiend 

uit de CAO BVE voor het 

personeel in vaste dienst bij 

VISTA, is een voorziening 

gevormd. Deze voorziening 

is berekend volgens de NCW 

methode (netto contante waarde) 

met een rentepercentage van 2% 

(wettelijke rente) en een jaarlijkse 

salarisindexatie van ca 1,5%. De 

hoogte van de voorziening wordt 

ultimo verslagjaar bepaald. 

De onttrekkingen betreffen de 

uitgekeerde jubileumrechten in 

2021.

Wachtgeld

In verband met toekomstige 

wachtgeldverplichtingen is 

een voorziening wachtgeld 

gevormd. Deze is gebaseerd 

op de uitkeringsgegevens en 

prognosegegevens van UWV en 

WWplus en mede gebaseerd 

op diensttijd en laatstgenoten 

salaris. De onttrekkingen 

betreffen de uitkeringen van de 

wachtgeldvoorziening in 2021. De 

dotatie betreft aanmeldingen bij 

het UWV en WWplus van ex-

medewerkers die hier recht op 

hebben.

Seniorenverlof/DI

zoals opgenomen in de CAO 

BVE hebben medewerkers, 

zodra ze aan bepaalde criteria 

voldoen, recht op seniorenverlof. 

De voorziening betreft de 

medewerkers die seniorenverlof 

hebben opgenomen, conform 

de regeling zoals ingegaan per 

01-08-2014. Bij de berekening 
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is uitgegaan van de loonkosten 

voor het inactieve deel van de 

dienstbetrekking, gedurende 

resterende looptijd van de 

overeenkomst en een jaarlijkse 

salarisindexatie van 1,45%. De 

voorziening is opgenomen 

tegen de contante waarde op 

basis van een disconteringsvoet 

van 2% (wettelijke rente). 

De dotatie betreft enerzijds 

instroom van medewerkers 

die gebruik (gaan) maken van 

de seniorenverlofregeling en 

anderzijds de stijging van de 

voorziening als gevolg van 

loonstijgingen. De vrijval betreft 

medewerkers die voortijdig 

geen gebruik meer van de 

seniorenverlofregeling maken.

Langdurig zieken

De voorziening voor langdurig 

zieken houdt verband met 

het bepaalde in RJ 271 

Personeelsbeloningen. Aangezien 

VISTA eigen risicodrager is, is 

deze voorziening getroffen voor 

op balansdatum bestaande 

verplichtingen tot het in de 

toekomst doorbetalen van 

beloningen aan personeelsleden, 

die op balansdatum naar 

verwachting geheel of 

gedeeltelijk niet in staat zijn om 

werkzaamheden te verrichten 

door ziekte.

WGA

De voorziening betreft de 

te verwachten kosten van 

arbeidsongeschiktheid van (deels 

voormalige) werknemers, op basis 

van het voorzichtigheidsbeginsel. 

Arcus College was eigen 

risicodrager voor de WGA. Bij 

de fusie per 1 januari 2019 is 

het eigen risicodragerschap 

beëindigd. Er vindt alleen nog 

instroom in de voorziening plaats 

van medewerkers waarvan de 

datum van ziekmelding voor 

1 januari 2019 was. De hoge 

vrijval in 2020 wordt veroorzaakt 

door wijzigingen in de hoogte 

van de WGA-uitkeringen en 

vervolguitkeringen en vanwege 

het beëindigen van uitkeringen, 

wegens werkhervatting.

Generatiepact

Deze voorziening omvat de 

kosten van inactiviteit als gevolg 

van met medewerkers afgesloten 

beëindigingsovereenkomsten 

in het kader van de Regeling 

Generatiepact. Het Generatiepact 

betreft een door het bestuur 

van Stichting Arcus College 

in 2017 eenmalig ingevoerde 

instellingsregeling, waarbij de 

medewerkers die deelnemen 

met ingang van het contract 

50% van hun oorspronkelijk 

dienstverband blijven werken, 

terwijl 70-90% van de loonkosten 

worden doorbetaald, plus er 

wordt 100% pensioenaanspraak 

opgebouwd. De dotatie wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de 

CAO salarisverhoging. De vrijval 

betreft voornamelijk voortijdige 

uitstroom van medewerkers in 

de meeste gevallen als gevolg 

van pensionering en vervroegde 

uitdiensttreding.

Spaarvariant

Deze voorziening bevatte de 

door medewerkers gespaarde 

en nog niet opgenomen gelden 

inzake de regeling VAA en 

Tijdsparenopbouw. Opname kon 

geschieden in geld of verlofuren.

Transitievergoeding

Deze voorziening bevat 

aanspraken op een 

transitievergoeding bij einde 

dienstbetrekking op initiatief van 

de werkgever. Dit als gevolg van 

de Wet Arbeidsmarkt in Balans. 

Het betreft medewerkers die 

op 31-12-2021 een tijdelijk VISTA 

contract hadden.

Asbest

In 2012 is een voorziening asbest 

gevormd ten behoeve van de 

sanering van asbest, die in 2013 

een aanvang heeft genomen. De 

onttrekking in 2021 betreft de 

asbestsanering van de gesloopte 

gebouwdelen D en E aan de 

Arendstraat.

Leegstand

Deze voorziening betreft de 

toekomstige contractuele 

verplichtingen ten aanzien van 

de leegstaande schoolkeuken en 

leerrestaurant in het gehuurde 

pand Milaanstraat te Sittard. 

De verplichting is opgenomen 

tot en met het einde van het 

huurcontract, medio 2028. In 

2021 heeft geen ontrekking 

plaatsgevonden. De verhuurder 

heeft in 2021 zijn recht bevestigd.
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Ministerie van Financiën

Stand per 1 januari 2021

Mutaties in boekjaar

Aflossingen 496.667

14.403.333

Stand per 31 december 2021

Resterende looptijd tussen 1 en 5 jaar

Resterende looptijd groter dan 5 jaar

1.986.667

11.920.000

13.906.666

Rentevoet (vastrentend) 0,10%

1.14.9 (7) Langlopende schulden (€)

Langlopende schulden

In 2020 is Vista College een 

langlopende lening van € 

14.900.000 aangegaan bij het 

Ministerie van Financiën ten 

behoeve van de verbouwing van 

de locatie aan de Arendstraat 

te Sittard. Gestelde zekerheden 

aan het Ministerie betreffen de 

grond en opstallen van de locatie 

aan de Valkenburgerweg. De 

looptijd van de lening bedraagt 

30 jaar en zal lineair worden 

afgelost, de rente wordt jaarlijks 

achteraf voldaan. Het kortlopend 

deel is opgenomen onder de 

kortlopende schulden.
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31/12/2021 31/12/2020

Ministerie van Financiën

Vooruitgefactureerde en -ontvangen 

termijnen projecten

Crediteuren

Schulden aan gemeenten

Loonheffing

Omzetbelasting

Loyalis AOV

Schulden ter zake van pensioenen

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen 

college- en lesgelden

Vooruit ontvangen subsidies 

OCW geoormerkt

Vakantiegeld en -dagen 

en bindingstoelage

Accountants- en administratiekosten

Rente

Belastingen en premies 

sociale verzekeringen

496.667

4.657.708

3.654.020

0

5.038.951

58.766

0

5.097.717

1.435.389

444.243

180.900

4..558.404

82.500

7.450

496.667

4.136.464

3.863.589

1.360

4.558.328

30.351

188.083

4.776.762

1.219.615

893.407

556.515

4.187.564

80.010

7.450

Reservering BTW herziening

Overig

Overlopende passiva

Totaal

111.364

1.575.525

6.960.386

22.307.049

167.045

922.510

6.814.502

21.320.865

1.14.10 (8) Kortlopende schulden (€)
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Ministerie van Financiën

Betreft de aflossingsverplichting 

in 2022 van de langlopende 

lening.

Vooruitgefactureerde en 

-ontvangen termijnen projecten

Het grootste gedeelte van deze 

post bestaat uit onderhanden 

projecten, zoals het project 

Vitaliteit en Opleidingsschool 

en diverse andere projecten. 

Hieronder is ook de Corona 

subsidie nazorg verantwoord.

Daarnaast bestaat deze post uit 

nog uit te voeren werkzaamheden 

vanuit maatwerktrajecten welke 

door diverse bedrijven zijn 

ingekocht.

Reservering BTW herziening

Voor een toelichting op de 

reservering BTW herziening 

verwijzen wij u naar de toelichting 

op de afschrijvingslasten.

Vooruit ontvangen college- en 

lesgelden

Dit betreffen de ontvangen 

college- en lesgelden voor 

schooljaar 2021-2022, voor 

zover deze betrekking hebben 

op 2022. Als gevolg van Corona 

zijn de wettelijke cursusgelden 

gehalveerd door het Ministerie 

over het schooljaar 2021/2022.

Vooruit ontvangen subsidies 

OCW

De vooruitontvangen subsidies 

OCW bestaan uit geoormerkte 

subsidies. De geoormerkte 

subsidies bestaan onder 

andere uit Lerarenbeurs en Zij-

instromers. Deze geoormerkte 

subsidies hebben een 

bestedingsdoel waarvoor zij in 

2022 worden aangewend. De 

vooruit ontvangen bedragen 

zijn lager dan in 2020 als gevolg 

van een hogere besteding op de 

projecten.

Vakantiegeld en -dagen en 

bindingstoelage

De vakantiegeldverplichting 

en de bindingstoelage worden 

berekend inclusief een 

opslag voor sociale lasten. De 

reservering vakantiedagen 

wordt berekend op basis van het 

werkelijk salaris.

Overige overlopende passiva

Bestaan uit diverse posten 

zoals nog te betalen kosten 

inzake detacheringen, huur, 

abonnementen en contributies 

en diverse andere (onderwijs) 

gerelateerde posten zijn 

hieronder verwerkt. De stijging 

ten opzichte van vorig jaar wordt 

onder andere veroorzaakt door 

vier vaststellingsovereenkomsten 

ter waarde van €305.000.

Financiële instrumenten

Voor een overzicht van de 

financiële instrumenten wordt 

verwezen naar paragraaf 1.6.
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1.15 Toelichting op de afzonderlijke posten van de 
enkelvoudige staat van baten en lasten

1.15.1 (9) Rijksbijdragen (€)

Rijksbijdragen sector BVE 122.633.166

Geoormerkte OCW subsidies

Totaal rijksbijdragen

Baten 2021 Begroting 2021 Baten 2020

5.809.903

128.443.069

115.230.700

748.548

115.979.248

116.622.206

1.076.472

117.698.678

Rijksbijdragen sector BVE

dit betreffen de rijksbijdragen 

ontvangen van OCW. De 

rijksbijdragen sector BVE hebben 

over het algemeen een structureel 

karakter, maar de hoogte ervan is 

afhankelijk van studentenaantallen 

en prestaties op bepaalde 

onderdelen. De stijging ten 

opzichte van de begroting 

wordt grotendeels veroorzaakt 

door de looncompensatie van 

de eenmalige uitkering ten 

bedrage van €500 in juli en 

de loonindexering van 1,6% en 

corona subsidies. Daarnaast 

zijn er in 2021 extra inkomsten 

inzake Prestatiebudget 

(kwaliteitsagenda).

Geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte subsidies betreffen 

subsidies die met een bepaald 

bestedingsdoel worden verstrekt 

en hebben afhankelijk van het 

beleid van het Ministerie een 

incidenteel karakter. De stijging 

van de geoormerkte subsidies ten 

opzichte van de begroting wordt 

met name veroorzaakt door extra 

middelen Nationaal Programma 

Onderwijs als gevolg van Corona, 

een vrijval van een nieuwe 

projectsubsidie voor het Regionaal 

Programma VSV en diverse RIF 

projecten.

1.15.2 (10) Overige overheidsbijdragen en subsidies (€)

Gemeentelijke bijdragen Educatie 1.938.242

Totaal overige overheids-

bijdragen en subsidies

Baten 2021 Begroting 2021 Baten 2020

1.938.242

1.867.000

1.867.000

1.971.885

1.971.885

Gemeentelijke bijdrage Educatie

Dit betreffen de trajecten vanuit 

de gemeenten, bijvoorbeeld 

opleidingen Nederlandse Taal en 

rekenen. De vergoeding vanuit de 

Gemeenten daalt jaarlijks.

 175JAARREKENING 2021



1.15.3 (11) College-, cursus-, les- en examengelden (€)

Cursusgelden 1.229.489

Totaal college-, cursus-, les- 

en examengelden

Baten 2021 Begroting 2021 Baten 2020

1.835.123

1.377.410

1.907.410

1.568.698

2.412.463

Lesgelden sector Educatie 605.635 530.000 843.766

Lesgelden sector Educatie

Meer omzet VAVO dan begroot. 

De opbrengsten lesgelden zijn 

lager dan in 2020 a.g.v. lagere 

instroom van studenten door 

versoepeling diplomering VO als 

gevolg van Corona.

Cursusgelden

Als gevolg van Corona zijn 

de wettelijke cursusgelden 

gehalveerd door het Ministerie 

over het schooljaar 2021/2022. 

De realisatie 2021 ligt redelijk in 

lijn met de begroting.
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1.15.4 (12) Baten werk in opdracht van derden (€)

Overige baten werk in opdr. van derden 745.685

Totaal

Baten 2021 Begroting 2021 Baten 2020

5.189.401

1.924.907

5.060.895

1.392.210

4.566.445

Contractonderwijs 4.443.716 3.135.988 3.174.235

Baten werk in opdracht van 

derden

De stijging wordt met name 

veroorzaakt door nagekomen 

compensatie door OCW met 

betrekking tot gemiste omzet 

inburgering voor 2020 ad € 

0,4 mln welke ontvangen is 

in 2021. Daarnaast toename 

van maatwerkcontracten a.g.v. 

meer focus VISTA op maatwerk 

en door de gemeente nieuw 

opgestarte projecten inzake 

scholing medewerkers sociale 

werkplaatsvoorzieningen. 

De begroting is behoudend 

opgesteld.
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Verhuur 352.219

Detachering personeel

Overige

Baten 2021 Begroting 2021 Baten 2020

1.003.717

0

411.447

665.166

0

332.565

820.297

0

Ouderbijdragen en bijdragen derden 669.810

Catering 30.601

203.432

70.000

459.753

43.197

1.15.5 (13) Overige baten (€)

Opbrengst verhuur

Betreft verhuur aan diverse 

derde partijen, zoals de winkel 

met schoonheidsartikelen en 

de ANWB-rijschool aan de 

Sibemaweg en de verhuur aan het 

VMBO in Heerlen.

Detachering personeel

Bestaat uit opbrengsten door 

de uitleen van medewerkers, 

deze waren in 2021 hoger 

ten opzichte van 2020 en de 

begroting met name in het kader 

van samenwerking scholen en 

beveiligingsbedrijven. Detachering 

personeel is behoudend begroot.

Ouderbijdragen en bijdragen 

derden

De ouderbijdragen bestaan uit 

bijdragen in schoolproducten, 

examens, schoolactiviteiten en 

dergelijke, deze waren in 2021 

hoger dan oorspronkelijk verwacht 

door diverse oorzaken.

Catering

Dit betreft het leerrestaurant op de 

Valkenburgerweg; het restaurant 

is als gevolg van Corona een 

aantal maanden gesloten geweest 

gedurende het jaar.

Totaal 2.056.348 1.350.045 1.655.812
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Bruto lonen en salarissen 72.717.075

Sociale lasten

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

12.020.394

93.570.689

0

68.621.935

11.480.084

Pensioenpremies 12.543.161

Lonen en salarissen 97.280.630

0

93.570.689

11.004.156

91.106.175

Mutatie personele voorzieningen 2.262.196

Personeel niet in loondienst 4.987.004

364.000

2.996.394

841.644

5.152.096

Overig 3.620.793

Overige personele kosten 10.869.993

4.216.420

7.576.814

3.686.005

9.679.745

Af: uitkeringen 927.206 15.848 623.771

9.942.788

Totaal personeelslasten 107.223.418

7.560.966

101.131.655

9.055.974

100.162.148

De personele lasten hebben 

betrekking op gemiddeld FTE OP

De personele lasten hebben 

betrekking op gemiddeld FTE OBP

1.2431.281

OP = onderwijzend personeel     OBP = ondersteunend- en beheerspersoneel

372

871

382

899

1.15.6 (14) Personeelslasten (€)

Mutatie personele voorzieningen

Dit betreffen de mutaties in de 

personele voorzieningen. Zie de 

post voorzieningen.

Voor een overzicht van de WNT 

verwijzen wij naar paragraaf 1.9: 

Wet Normering Topinkomens.
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1.15.7 (15) Afschrijvingslasten (€)

Gebouwen BTW herziening -55.681

Totaal afschrijvingslasten

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

6.552.709

0

6.790.507

-55.681

6.309.045

Materiële vaste activa 6.608.390 6.790.507 6.364.726

Materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn lager dan 

begroot doordat de investeringen 

later hebben plaatsgevonden dan 

gepland.

Gebouwen BTW Herziening

Ter verrekening van de BTW 

op investeringen in btw-

belaste activiteiten is in 2014 

een suppletie ingediend ten 

bedrage van € 701.087 Op deze 

BTW zijn herzieningstermijnen 

verbonden, van 5 jaar op 

roerende goederen, en van 10 

jaar op onroerende goederen. 

Het eerste herzieningsjaar betrof 

2014; In 2021 is 1/10 deel van de 

btw op onroerende goederen 

vrijgevallen in het resultaat ten 

bedrage van € 55.681.

Huur 3.905.955

Verzekeringen

Totaal huisvestingslasten

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

152.000

10.440.691

4.083.887

152.216

9.613.772

4.105.984

152.216

10.391.988

Onderhoud 1.359.666 759.813 1.430.316

Overige 1.384.895 927.595 1.056.452

Energie en water 1.519.866

Schoonmaakkosten 1.469.563

1.580.029

1.523.022

1.503.344

1.569.586

Heffingen 648.746 587.210 574.091

1.15.8 (16) Huisvestingslasten (€)

Huur

De huur 2021 is lager dan 

verwacht en ten opzichte van 

2020, voornamelijk doordat 2 

accomodaties per 1 september 

2021 zijn komen

te vervallen.

Onderhoud

De onderhoudskosten zijn hoger 

ten opzichte van de begroting 

door hogere onderhoudskosten 

installaties en hogere opslag- en 

verhuiskosten. Ten opzichte van 

2020 zijn de onderhoudskosten 

gedaald.

Energie en water

De energielasten zijn licht 

gestegen ten opzichte van 

voorgaand jaar. De hoogte van 

de energienota's zijn moeilijk te 

begroten, vanwege de grilligheid 

van de weersvoorspellingen. 
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Schoonmaakkosten

Zijn lager dan voorgaand jaar en 

lager dan begroting als gevolg 

van de coronapandemie.

Overige kosten

Deze kosten zijn gestegen 

als gevolg van hogere 

beveiligingskosten en hogere 

opslag- en verhuiskosten.

1.15.9 (17) Overige lasten (€)

Administratie- en beheerslasten 6.543.838

Inventaris en apparatuur

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

2.045.634

6.742.160

1.713.465

6.610.016

2.091.834

Leer- en hulpmiddelen 3.369.321 3.032.946 3.026.211

Overige 1.252.602 1.056.377 1.240.309

Totaal overige lasten 13.005.291 12.544.948 13.255.832

Mutatie overige voorzieningen -206.103 0 287.462

Totale overige lasten

Op diverse posten vinden 

overschrijdingen en 

onderschrijdingen plaats en was 

de vrijval aan de voorziening 

dubieuze debiteuren niet begroot. 

Verder zijn de lesgerelateerde 

kosten en voorlichtingkosten 

gestegen.

1.15.10 (18) Financiële baten en lasten (€)

Rentebaten

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

1.487 0 1.802

Totaal financiële baten en lasten -14.251 0 -5.648

Rentelasten -15.738 0 -7.450

De rentelast betreft 

voornamelijk de rente over 

de langlopende lening bij het 

Ministerie van Financien. De 

rentelasten zijn hoger als gevolg 

van negatieve rente over de 

Vervolg 1.15 Toelichting op de afzonderlijke posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten

1.15.11 (19) Resultaat deelnemingen (€)

Resultaat deelnemingen

Lasten 2021 Begroting 2021 Lasten 2020

51.854 0 -22.575

Voor de transacties met verbonden partijen en gebeurtenissen na de balansdatum 

verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

spaartegoeden van het private 

vermogen.
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3. Statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming

In de thans vigerende statuten is niets opgenomen omtrent de resultaatbestemming.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht van Stichting BVE Zuid-Limburg 

A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 
2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021, op pagina 115 tot en met 181 van het jaarverslag 2021, van Stichting 
BVE Zuid-Limburg te Maastricht gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

• Geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting BVE Zuid-Limburg op 31 december 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021; 

2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021;  

3. het geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021; en  

4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting BVE Zuid-Limburg zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

4. Controleverklaring
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE 
INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

• het bestuursverslag (pagina 5 tot en met pagina 99 van het jaarverslag 2021); 
• overige gegevens (pagina 182 tot en met pagina 187 van het jaarverslag 2021); 
• de bijlagen (pagina 100 tot en met 114 en pagina 188 tot en met pagina 218 van het jaarverslag 2021). 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

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

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in 
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf ‘2.2.2. 
Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag, de overige gegevens en de bijlagen, in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en de met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf ‘2.2.2. Bestuurverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, 
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook 
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving 
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opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf ‘2.3.1. Referentiekader’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol 2021. 

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in 
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 
moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 
het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling 
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s: 
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van 
materieel belang zijn.  

• Het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
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hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de onderwijsinstelling. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, 
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald 
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het 
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten 
noodzakelijk was. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Maastricht-Airport, 24 juni 2022  

Deloitte Accountants B.V. 
 

 

Was getekend: L.M.M.H. Banser RA RC EMFC  
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Bijlage 6. Helderheid

Thema Toelichting

1. Uitbesteed onderwijs VISTA college heeft in 2021 geen (delen van) opleidingen uitbesteed.

2. Besteden van publieke middelen 
voor private activiteiten

Vanaf 15 april 2021 is de vernieuwde Beleidsregel investeren met publieke middelen in 

private activiteiten in werking getreden. Conform de ruimte die de richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving 2021 biedt, kiest VISTA college voor de verantwoording conform thema 

2 van de oude notitie Helderheid . In het Geïntegreerd Jaardocument 2022 zullen de 

verantwoordingsvoorschriften artikel 3 lid 7 van de nieuwe beleidsregel worden toegepast.

Alle activiteiten van VISTA college zijn als publiek aangemerkt. Alleen de beperkte 

activiteiten van Stichting Schoolfonds en LTOC (catering) zijn privaat. Van de dochters van 

VISTA college is in 2021 wederom een aparte administratie gevoerd en zijn de beperkte 

onderlinge leveringen geadministreerd. 

Het kapitaal van de Stichting Schoolfonds bestaat uit private middelen. Het college van 

bestuur van VISTA college (als bestuur van de Stichting) ondersteunt met deze middelen 

studenten, zodat zij onderwijs kunnen (blijven) volgen als dat financieel problematisch is. De 

Stichting Schoolfonds heeft in 2021 een bedrag van € 50k gedoneerd aan studenten

vanaf 18 jaar, voornamelijk gericht op de aanschaf van verplichte leermiddelen zoals 

boeken, licenties en bijzondere leermiddelen, die nodig zijn om de opleiding te kunnen 

volgen.

Onbekostigd onderwijs ( MBO certificaten, Cursorisch onderwijs en voorportalen) vallen, 

binnen deze nieuwe beleidsregel, onder private activiteiten, ook al zijn deze een verlengde 

van onze publieke taak.

Als VISTA college willen we ons niet alleen richten op de reguliere mbo-opleidingen maar 

ook, net als alle andere MBO-instellingen en conform landelijke opgave, op het aanbieden 

van bovengenoemde maatwerkopleidingen en modulaire trajecten voor werknemers of 

werkzoekenden (her-, bij- en omscholing). De ontwikkeling in de maatschappij en op de 

arbeidsmarkt doet immers een groot beroep op de flexibiliteit en het lerend vermogen 

van mensen.  VISTA college wil maatwerk leveren van goede kwaliteit, flexibel en 

aansluitend op de ervaringen en behoefte van volwassen studenten en passend bij het 

inspectietoezicht en de WEB.

3. Verlenen van vrijstellingen Binnen de diverse afdelingen van het VISTA college zijn geen vrijstellingen verleend aan 

studenten, waardoor zij niet zouden voldoen aan de urennorm. Indien vrijstellingen verleend 

zouden worden, zou de totale duur van de opleiding ingekort worden. Er is dan sprake van 

"versnelde opleidingen".

4. Les- en cursusgeld niet betaald 
door de deelnemer zelf

Met name voor BBL-studenten geldt, dat hun cursusgeldverplichtingen vaak worden 

overgenomen door de werkgever. Voor zover hiervan sprake is, hebben we in onze 

administratie een ondertekende akkoordverklaring ‘andere betalingsplichtige’ opgenomen. 

In enkele gevallen wordt door studenten een beroep gedaan op de Stichting Leergeld 

Parkstad, ook voor die gevallen is een akkoordverklaring opgesteld. VISTA college heeft 

geen fonds voor les- en cursusgelden.
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5. In- en uitschrijving en 
inschrijving van studenten bij 
meer dan een opleiding tegelijk

In 2021 zijn 261 studenten in meer dan 1 opleiding ingeschreven. (zie onderstaand overzicht 

voor de aantallen per opleiding).Dit soort inschrijvingen komt voor bij opleidingen waarbij 

de student uiteindelijk voor meerdere uitstroomdifferentiaties wordt gediplomeerd . Interne 

procedures zijn zodanig ingericht, dat de student in die gevallen slechts één keer voor 

bekostiging in aanmerking komt.

Team

Assisterende Gezondheidsopleidingen (A)

CIOS niveau 4 (L)

Entree (A)

Entreeopleidingen (L)

Food en Hospitality Services

Helpende Zorg en Welzijn

ICT (A)

ICT-lyceum (L)

Installatietechnieken

Juridisch en Office Management Support

Laboratoriumtechniek

Logistiek en Transport

Luchtvaarttechniek

Maatschappelijke Zorg (A)

Marketing, Communicatie en Events

Mechatronica

Media en Sign (T)

Niveau 2

Pedagogisch Werk (L)

Retail en Commercie

Schoonheids- & voetverzorging

Toerisme en Recreatie

Zorg (A)

Zorg Maastricht

Totaal

Aantal studenten

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

11

33

12

1

1

1

13

1

7

3

32

131

261

Toelichting bij bovenstaande tabel: MZ/Zorg, dit betreft een combi-opleiding, Verzorgende IG: 

dit betreft een combi-opleiding binnen dezelfde afdeling.

Horizontale diplomastapeling

In 2021 zijn 100 studenten dubbel gediplomeerd. Zie onderstaande tabel.

25485 Onderwijsassistent- 25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25491 Verzorgende-IG - 25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25546 Klantmedew. Schadeverzekeringen - 25544 Klantmedew. Bancaire Diensten

5370 VAVO HAVO Prf Nat/Tech - 5170 VAVO ATH NW Prf/Nat/Tech

Totaal

5

81

13

1

100
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6. De deelnemer 
volgt een andere 
opleiding dan 
waarvoor hij is 
ingeschreven

Overzicht studenten die tijdens het schooljaar van opleiding/leerweg veranderen

Verandering van leerweg betekent een overstap tussen BOL en BBL of omgekeerd (waarbij de student wel dezelfde 

opleiding blijft volgen). Een verandering van opleiding betekent, dat de betreffende student een geheel andere richting 

kiest. Het kan dus voorkomen dat een student niet alleen van leerweg, maar ook van opleiding verandert.

Switchers gedurende de eerste maanden van het schooljaar 2021/2022

schooljaar 2021-2022 schooljaar 2020-2021 schooljaar 2019-2020

Leerweg Opleiding Leerweg Opleiding Leerweg Opleiding

Okt

Nov

Dec

Totaal

6

31

17

54

16

210

308

534

19

15

7

41

80

113

244

437

16

20

0

36

101

33

15

149

Toelichting: meer switchers van opleiding in november en december, dit zijn studenten die overgeschreven zijn naar een 

uitstroomdifferentiatie.	Dit	gebeurt	het	hele	jaar	door.	Nu	door	corona-vertragers	in	november	en	december.	In	de	corona-

periode is er meer gebruik gemaakt van de switchmogelijkheid dan daarvoor. Heeft wellicht te maken met het feit dat 

studenten zich minder goed hebben kunnen oriënteren op de te kiezen opleiding.

Overzicht studenten die relatief kort na 1 oktober 2021  VISTA college hebben verlaten  of instroomden

De onderstaande tabel toont het aantal studenten dat, binnen een reeks van enkele maanden, na 1 oktober de opleiding 

heeft verlaten, met opgaaf van reden. Tevens is een overzicht opgesteld van de instroom van deelnemers in dezelfde 

periode.

Uitstroom kort na 1 oktober

okt 2021 nov 2021 dec 2021 2021-Q4 2020-Q4 2019-Q4

Diploma

Afgemeld door

Zonder diploma

Totaal

27

4

48

79

127

10

120

257

170

5

101

276

328

20

240

588

328

20

240

588

29

8

195

232

Toelichting: hoger aantal gediplomeerden in december dan oktober en november. Dit zijn de studenten die 

door Corona later zijn gediplomeerd.

In de onderstaande tabel is aangegeven, hoeveel studenten kort na 1 oktober 2021 instroomden, 

verdeeld over de maanden van instroom en de leerweg waarbinnen zij instroomden.

Instroom kort na 1 oktober

2021 2020 2019

BOL BBL Totaal

Okt

Nov

Dec

Totaal

2

23

134

159

BOL BBL Totaal BOL BBL Totaal

1

74

42

117

3

97

176

276

9

16

161

186

31

68

16

115

40

84

177

301

14

7

4

25

43

40

41

124

57

47

45

149

Toelichting: de hogere instroom in december is instroom in de Entree-opleidingen

190 JAARVERSLAG 2021



Thema Toelichting

7. Bekostiging van 
maatwerktrajecten voor 
bedrijven

VISTA college biedt maatwerktrajecten aan voor bedrijven en instellingen. Het betreffen altijd crebo-

opleidingen, of opleidingen die in het verlengde liggen van een crebo-opleiding. Het maatwerk kan 

betrekking hebben op omvang van de groep, de tijdstippen waarop de opleiding (of delen daarvan)

wordt gegeven, de aard en omvang van de begeleiding, specifieke leermiddelen, de locatie van 

uitvoering of specifieke praktijksituaties die in het onderwijs aan de orde moeten komen.

Contractactiviteiten zijn maatwerktrajecten waarbij een derde – een bedrijf of een andere organisatie- 

een bijdrage betaalt voor het op maat aanbieden van trajecten voor eigen personeel.

Het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2021 en de Notitie Helderheid in de bekostiging BVE 

2004 stellen als voorwaarde voor het aanbieden van maatwerktrajecten dat contractueel moet zijn 

vastgelegd, wat de meerkosten van het maatwerktraject zijn ten opzichte van de kosten van een 

reguliere opleiding en de rijksbijdrage, die voor deze opleiding wordt ontvangen. Deze meerkosten 

komen ten laste van de opdrachtgever.

Cluster Opleidingen

Gem. aantal 

studenten in 

2021

Jaar 2020

Business,

Logistiek en 

Veiligheid

Opleidingen logistiek medewerker, supervisor, 

teamleider, beveiliger en verkoopspecialist. O.a. voor 

Blokker, VDL Nedcar, Rockwool en Medtronic.
151 € 262.270

Zorg
Opleidingen verpleegkundige, helpende en pedagogisch 

medewerker. O.a. voor Zuyderland, Envida, UWV en Cicero.
504 € 458.445

Beleving, Vitaliteit 

& Creativitiet
Opleiding kok voor o.a. Stg. Lumiere en Thermea 2000. 28

Technology

Opleidingen mechanisch operator, lasser en technicus, 

technicus service en onderhoud. O.a. voor Chemelot 

Academy BV, Koninklijke Mosa BV, Nedcar en Sabic.
175 € 1.194.351

Mens & 

Maatschappij

Opleidingen inburgering en maatwerk-opleidingen voor 

diverse gemeenten. 578 € 1.987.355

€ 3.906.443

De belangrijkste maatwerktrajecten in 2021 waren:

€ 4.022

8. Buitenlandse deelnemers VISTA college biedt alleen onderwijs aan binnen Nederland, maar er is wel sprake van 

buitenlandse stages.

VISTA college biedt bovendien onderwijs aan buitenlandse studenten mits die:

• burger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie; of

• burger zijn van een andere staat, maar een geldige verblijfsvergunning hebben
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Bijlage 7. Nevenfuncties CvB en RvT

Naam

Dhr. C.M.A. 

van Rosmalen 

(voorzitter)

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

Instelling/organisatie Functie Bezoldigd
ja/nee

Voorzitter college van 

bestuur VISTA college 

(aanstellingsomvang 

0,7)

Zelfstandig ondernemer

Karel van Rosmalen 

Interim, advies en 

coaching

Coöperatie Loopbaan 

en Ontwikkeling U.A.

Lid bestuur Nee

LWV Expertisecentrum 

Arbeidsmarkt en 

Onderwijs

Lid bestuur Nee

Nederlands-

Vlaamse Accreditatie 

Organisatie (NVAO) 

beoordeling 

kwaliteitsplannen hbo

Auditor/panellid Ja

Stichting StEP by StEP Lid raad van toezicht Nee

Dhr. J.H. Meijer 

RC (lid)

Lid college van bestuur 

VISTA college

Stichting Bibliotheek 

Kerkrade e.o.

Lid raad van toezicht Nee

Leden college van bestuur

Atletiekvereniging 

Achilles-Top Kerkrade 

e.o. / Abdijcross 

Kerkrade

Lid bestuur / 

evenementen-

manager

Nee

Stichting Economische 

Samenwerking Zuid-

Limburg

Bestuurder Nee

Mw. J. Oostijen 

(lid)

Lid college van bestuur 

VISTA college

Stichting ‘Ieder MBO 

een Practoraat’ 

Lid bestuur Nee

Sectorkamer 

ZDV (Zakelijke 

Dienstverlening en 

Veiligheid) MBO Raad

Lid Sectorkamer Nee

Kerngroep Onderzoek 

en Innovatie MBO 

Raad

Lid Kerngroep Nee
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Adviesraad Lectoraat 

Professionalisering van 

het Onderwijs – Zuyd 

Hogeschool

Lid Adviesraad Nee

Overkoepelende 

Fontys Adviesraad 

Educatie

Lid Adviesraad Nee

Stuurgroep 

Opleidingsschool mbo 

Limburg

Voorzitter 

Stuurgroep

Nee

AWO Zuid Limburg 

Bestuurlijk Overleg 

(Academische 

Werkplaats 

Ouderenzorg)

Lid bestuur Nee

Stuurgroep EAL 

(Educatieve Agenda 

Limburg)

Lid Stuurgroep Nee

Adviescommissie 

Gave.Fund Maastricht

Lid Adviescommissie Nee

Maastrichtse 

Mensenrechtenprijs

Jurylid Nee
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Naam Hoofdfunctie

Nevenfuncties

Instelling/organisatie Functie Bezoldigd
ja/nee

Leden raad van toezicht

Dhr. S.M.C.E. 

Feijen

(voorzitter)

Directeur Savestel B.V. Lindström (Finland) Lid raad van 

commissarissen
Ja

Stichting ‘t Patternaat Voorzitter Nee

Stichting Mecenas PLT Penningmeester Nee

Stichting S-Wines Voorzitter Nee

Mevrouw C.E. 

van Basten-

Boddin (lid)

Burgemeester 

gemeente Beek

Lokale driehoek 

Westelijke Mijnstreek
Lid Nee

Veiligheidsregio Zuid-

Limburg
Lid algemeen 

bestuur
Nee

Rampenbestrijdingsplan 

MAA
Voorzitter 

stuurgroep

Nee

Rampbestrijdingsplan 

Chemelot
Lid stuurgroep Nee

Bestuurlijke 

Adviescommissie 

Ambulancezorg

Lid Nee

Stichting 

Starterscentrum 

Limburg (tot 1-4-’21)

Lid bestuur Nee

GGD Zuid-Limburg/

GHOR
Plaatsvervangend lid 

algemeen bestuur
Nee

Vidar Plaatsvervangend lid 

algemeen bestuur
Nee

Veldeke Limburg Voorzitter provinciaal 

bestuur
Nee

Steunstichting Veldeke 

Limburg
Voorzitter Nee

Stuurgroep WvGGZ 

Zuid-Limburg (tot 1-7-’21)
Voorzitter Nee

Bestuurlijke 

Adviescommissie 

Brandweer Zuid-Limburg

Lid Nee
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dr. N.J.P.M. Bos 

(lid)

Lid college van bestuur 

Universiteit Maastricht

Stichting Life Science 

Incubator Maastricht

Voorzitter bestuur Nee

Stichting 

Studentenhuisvesting 

Maastricht

Voorzitter bestuur Nee

Kunst- en 

Erfgoedcommissie UM

Voorzitter Nee

Operationeel 

Programma Zuid-Oost

Lid stuurgroep Nee

Brightlands Campus 

Greenport Venlo BV

Lid raad van 

commissarissen

Ja

Campus Vastgoed 

Greenport Venlo BV

Lid raad van 

commissarissen

Ja

Brightsite Lid stuurgroep Nee

MET GGZ Voorzitter raad van 

toezicht

Ja

Museum Van Bommel 

Van Dam

Voorzitter bestuur Nee

Zon-PTC B.V. Lid raad van 

commissarissen

Ja

Circular Hub Lid regionaal bestuur Nee

mw. H. Doedel

(vicevoorzitter)

Directeur Cresto Interim 

Management

Stichting Woonpunt Lid raad van 

commissarissen

Ja

Interim-directeur 

Provinciaal Waterbedrijf 

Noord-Holland

Stichting Zorg in 

Ontwikkeling

Lid raad van toezicht Ja
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mw. J.A.M. van 

den Houten 

(lid)

Zelfstandig gevestigd 

onderwijskundige en 

trainer

World Federation 

of Occupational 

Therapists (WFOT)

Delegate Nee

International Cognitive 

Approaches Network 

(ICAN)

Supervisory board Nee

dhr. L.R.M. 

Radix (lid)

Chemelot Executive 

Director

Mercurius Vicevoorzitter raad 

van commissarissen

Ja

Directeur Chemelot Site 

Permit

Bodemzorg Limburg Lid raad van 

commissarissen

Ja

Ave Rex Christe 

(kasteel Hoensbroek)

Voorzitter bestuur Nee

Stichting Behoud 

Mijnhistorie

Penningmeester Nee

Braden Europe Lid raad van 

commissarissen

Ja

dhr. M. Sijben 

(lid)

Zelfstandig 

ondernemer/advocaat

GGD Zuid-Limburg Lid 

bezwarencommissie

Ja

Personele zaken 

gemeente Maastricht

Lid 

bezwarencommissie

Ja

Stichting 

Kinderopvang 

Parkstad

Voorzitter raad van 

toezicht

Ja

Wonen Limburg Voorzitter 

Huurdersraad

Ja
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Bijlage 8. RIF COP

VISTA college, CHILL, Chemelot 

Consortium en Zuyd Hogeschool 

werken sinds 2020 samen in 

Community of Practice (CoP). 

CoP is een ecosysteem van leren 

en werken, waarbij het mbo-

onderwijs plaatsvindt binnen 

bedrijven, onder andere op de 

bedrijfscampus Chemelot. Het 

doel is een betere aansluiting op 

de groeiende- en veranderende 

arbeidsvraag in de Limburgse 

regio als gevolg van krimp, 

ontgroening en vergrijzing van de 

Limburgse bevolking. CoP zoekt 

in Limburg naar 100 technologen 

op mbo-niveau per jaar. CoP 

zoekt tegelijkertijd antwoorden 

op ambitieuze vraagstukken, 

zoals de circulaire economie, 

waaraan in 2021 veel aandacht is 

besteed.9

Op de Arendstraat zijn alle teams 

samengevoegd die te maken 

hebben met CoP, waardoor een 

inspirerende leeromgeving is 

ontstaan. Ook de laboratoria 

zijn gerealiseerd. Wij willen 

(en zijn) aan de slag met 

maatschappelijke vraagstukken 

waardoor ook burgers meer 

worden betrokken. Zo willen 

we bijvoorbeeld op Chemelot 

gefabriceerde plastic ook zelf 

recyclen. Wij betrekken op 

deze manier de burger meer 

bij de bestaande triple helix 

van overheid, onderwijs en 

bedrijfsleven.

Vooral in de samenwerking 

tussen VISTA college en het 

vmbo en hbo is in 2021 veel 

vooruitgang geboekt, onder 

andere door de focus op de 

doorgaande leerlijn mbo-hbo 

(bijvoorbeeld met het verkennen 

van associate degree-trajecten). 

Bij de borging van de CoP na 

afloop van de RIF-subsidie zullen 

ook de onderwijskundig leiders 

meer worden betrokken.

2019-2020
t/m okt 2020

RIF cofinanciering partners

2019-
2020

2020-2021 
nov-okt

2020-
2021

Totaal
2019-2024

uren 
gerealiseerd

begroting
jaar 1

uren 
gerealiseerd

begroting
jaar 2

uren 
gerealiseerd

begroting
jaar 3

Consortium 
Chemelot in 
kind

Consortium 
Chemelot in 
cash

CHILL

VISTA

Totaal

€ 53.071 € 146.000 € 59.422 € 109.500 € 11.826 € 109.500

€ 282.694 € 212.500 € 229.906 € 159.375 € 24.138 € 159.37

€ 54.166 € 93.805 € 56.137 € 70.354 € 18.980 € 70.354

€ 77.498 € 75.000 € 20.733 € 56.250 € 1.314 € 56.250

€ 467.429 € 527.305 € 366.198 € 395.479 € 56.258 € 395.479

Financiële verantwoording

2021-2022 
nov+dec

€ 286.160

€ 374.897

€ 129.283

€ 99.545

€ 889.885

2021-
2022

uren 
gerealiseerd 

totaal
to date

uren 
begroting 

totaal

€ 850.000

€ 584.000

€ 375.220

€ 300.000

€ 2.109.220
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2019-2020
t/m okt 2020

RIF subsidie OC&W

2019-
2020

2020-2021 
nov-okt

2020-
2021

Totaal
2019-2024

subsidie 
OC&W (€) 

gerealiseerd

begroting
jaar 1

subsidie 
OC&W (€) 

gerealiseerd

begroting
jaar 2

subsidie 
OC&W (€) 

gerealiseerd

begroting
jaar 3

VISTA uren

CHILL  uren

Algemene 
kosten

Totaal

€ 53.071 € 219.984 € 185.549 € 152.890 € 40.998 € 152.890

€ 7.256 € 34.456 € 4.796 € 43.362 € 25.754 € 43.362

€ 23.918 € 0 € 11.214 € 0 € 1.151 € 0

€ 82.787 € 254.440 € 201.559 € 196.252 € 67.903 € 196.252

2021-2022 
nov+dec

€ 278.161

€ 37.807

€ 36.282

€ 352.250

2021-
2022

subsidie 
OC&W (€) 

Gerealiseerd 
totaal to date

subsidie 
OC&W (€) 
begroting 

totaal

€ 831.543

€ 207.904

€ 0

€ 1.039.447

Totaal kosten 
RIF project

€ 550.216 € 781.745 € 567.757 € 591.731 € 124.161 € 591.731 € 1.242.134 € 3.148.667

verhouding subsidie/totale kosten

verhouding cofinanciering/totale kosten

28% 33%

72% 67%

2019-2020
t/m okt 2020

Inbreng VISTA (niet-RIF)

2019-
2020

2020-2021 
nov-okt

2020-
2021

Totaal
2019-2024

uren 
gerealiseerd

begroting
jaar 1

uren 
gerealiseerd

begroting
jaar 2

uren 
gerealiseerd

begroting
jaar 3

VISTA

Totaal

€ 93.550 € 225.004 € 146.256 € 168.753 € 40.370 € 168.753

€ 93.550 € 225.004 € 146.256 € 168.753 € 40.370 € 168.753

2021-2022 
nov+dec

€ 280.176

€ 280.176

2021-
2022

uren 
gerealiseerd 

totaal
to date

uren 
begroting 

totaal

€ 900.017

€ 900.017
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Bijlage 9. RIF DIGIWISE

Het project Digiwise heeft als 

doel een betere aansluiting 

van vraag en aanbod op 

de arbeidsmarkt, door het 

aanpassen van het ICT-onderwijs. 

VISTA college (penvoerder) 

werkt in het project samen 

met Gilde Opleidingen, ICT-

bedrijven en bedrijven die 

intensief gebruikmaken van ICT, 

zoals VDL Nedcar en Sitech. 

Het project is gericht op het 

digitaal vaardiger maken van 

medewerkers in de maak- en 

procesindustrie, waardoor zij 

zelfstandiger kunnen handelen 

en waar nodig specialisten 

inschakelen. Het onderwijs 

gaat van docent-gestuurd naar 

student-gestuurd. Dat vraagt 

ook om een andere begeleiding. 

Op 1 januari 2021 is het project 

formeel gestart. VISTA college 

en Gilde Opleidingen zijn de 

onderwijspartners die de 

concepten ontwikkelen en het 

contact onderhouden met de 

werkvloer. Daarnaast is ook 

Zuyd Hogeschool betrokken. 

In het eerste half jaar zijn 16 

werkgroepen van start gegaan, 

die voornamelijk verbindende 

gesprekken voeren met alle 

partners. De onderwijsteams 

kijken samen met de bedrijven 

welke kennis en vaardigheden 

de studenten nodig hebben 

en ontwikkelen daarvoor 

interessante challenges. Op basis 

daarvan wordt het onderwijs 

ingericht. Het project vraagt om 

het bijspijkeren van de digitale 

geletterdheid van de docenten, 

onder andere in de vorm van 

gastcolleges, bedrijfsstages en 

masterclasses. Hiervoor hebben 

in 2021 pilots plaatsgevonden 

en er worden lesplannen 

opgesteld. Gilde Opleidingen 

is het nieuwe schooljaar in 

augustus 2021 gestart met de 

implementatie van de nieuwe 

visie in het eerste leerjaar. Er 

is ook verder onderzocht hoe 

learning analytics kunnen worden 

ingezet bij het analyseren van de 

effectiviteit van het lesmateriaal. 

Het contact en de samenwerking 

met de bedrijven heeft in 2021 

vertraging opgelopen door 

de COVID-19-pandemie. De 

betrokkenheid van de bedrijven 

zal in 2022 worden uitgebouwd. 

Financiële verantwoording
RIF cofinanciering partners en Inbreng MBO

2020-2021 
nov-okt

2020-2021 
nov-okt

2021
nov-dec

2021-2022 
nov-okt

Totaal
2020-2024

uren 
gerealiseerd

begroting
jaar 1

uren 
gerealiseerd

begroting
jaar 2

Cofinanciering bedrijven uren € 13.616 € 169.068 € 30.223 € 203.305 € 43.839

uren 
gerealiseerd 

totaal
to date

uren 
begroting 

totaal

€ 630.355

Cofinanciering bedrijven materiële kosten

Cofinanciering HBO

Cofinanciering ESZL

Inbreng Gilde

Inbreng Vista

Totaal

€ 0 € 46.500 € 0 € 46.500 € 0 € 186.000

€ 0 € 31.244 € 0 € 43.800 € 0 € 146.292

€ 0 € 2.920 € 0 € 2.920 € 0 € 11.680

€ 0 € 0 € 0 € 15.660 € 0 € 20.111

€ 0 € 0 € 0 € 31.320 € 0 € 40.222

€ 13.616 € 249.732 € 30.223 € 343.505 € 43.839 € 1.034.660
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2020-2021 
nov-okt

2020-2021 
nov-okt

2021
nov-dec

2021-2022 
nov-okt

Totaal
2020-2024

subsidie (€) 
gerealiseerd

begroting
jaar 1

subsidie (€) 
gerealiseerd

begroting
jaar 2

Vista uren OCW € 48.953 € 115.486 € 12.592 € 179.270 € 61.545

subsidie (€) 
Gerealiseerd 

totaal to 
date

subsidie (€) 
begroting 

totaal

€ 640.079

Machine kosten OCW

Overschot 1e jaar niet verdeelde subsidie

Totaal subsidie OCW

Totaal

€ 0 € 12.167 € 0 € 0 € 0 € 77.000

€ 0 € 51.617 € 0 € 0 € 0 €0

€ 48.953 € 179.270 € 12.592 € 179.270 € 61.545 € 717.079

€ 128.343 € 369.270 € 17.300 € 279.270 € 145.643 € 1.116.579

 RIF subsidie OC&W, Provincie en ESZL

Vista uren Provincie € 42.233 € 74.606 -€ 2.300 € 100.000 € 39.933 € 291.000

Algemene kosten Provincie

Overschot 1e jaar niet verdeelde subsidie

Totaal subsidie Provincie

€ 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 9.000

€ 0 € 23.394 € 0 € 0 € 0 €0

€ 42.233 € 100.000 -€ 2.300 € 100.000 € 39.933 € 300.000

Uren Gilde ESZL € 37.157 € 78.840 € 7.008 € 0 € 44.165 € 99.500

Overschot 1e jaar niet verdeelde subsidie

Totaal subsidie ESZL

€ 0 € 11.160 € 0 € 0 € 0 €0

€ 37.157 € 90.000 € 7.008 € 0 € 44.165 € 99.500

Totaal kosten RIF project € 141.959 € 619.002 € 47.523 € 622.775 € 189.482 € 2.151.239

verhouding subsidie/totale kosten

verhouding cofinanciering/totale kosten

32% 33%

68% 67%
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Bijlage 10. RIF VITALITEIT EN LEEFSTIJL 

VISTA college wil bijdragen aan 

een gezonder en vitaler Limburg. 

Wij ontwikkelen daarvoor onder 

andere betekenisvolle hybride 

leeromgevingen, waarin CIOS-

studenten van VISTA college 

op locatie in het werkveld 

worden opgeleid en direct 

met doelgroepen aan de slag 

kunnen (bijvoorbeeld beweging 

voor dementerende ouderen). 

Daarvoor heeft VISTA college in 

2021 een aanvraag gedaan bij 

het Regionaal Investeringsfonds 

mbo. In september is de 

subsidie toegekend. De naam 

van het project is Centrum 

voor Innovatief Vakmanschap 

(CIV) Vitaliteit en Leefstijl 

met vier programmalijnen 

die zijn gericht op contextrijk 

leren: (1) de inhoudelijke en 

didactische innovatie van de 

bestaande CIOS-opleidingen; 

(2) het professionaliseren van 

docenten; (3) het vergroten 

van het onderzoekend 

vermogen van studenten; en 

(4) het stimuleren van Leven 

Lang Ontwikkelen door het 

ontwikkelen en uitvoeren van 

een modulair opleidingsportfolio. 

Het project is een samenwerking 

tussen VISTA college, GGD 

Zuid-Limburg, Zuyderland 

Medisch Centrum, benVitaal, 

Daelzicht, FysioStofberg, 

Stichting De Haamen en de 

Universiteit Maastricht. De 

ervaringen zijn positief. Het 

onderwijs gaat uit van een meer 

coachende rol van de docent 

in een hybride leeromgeving, 

waarin de studenten zelf 

meer proactief aan de slag 

moeten met het leerproces. 

De studenten verzorgen onder 

andere groepsactiviteiten bij 

de zorgorganisatie Daelzicht 

en bij Sportpark de Haamen 

en krijgen direct feedback van 

de aanwezige professionals. 

Dat heeft een positief effect 

op de doelgroepen. De 

aanwezige professionals bij deze 

organisaties krijgen bovendien 

meer tijd voor 1-op-1 begeleiding 

van cliënten. We zijn ook in 

gesprek met diverse gemeenten 

om verdere samenwerking aan 

te gaan. De COVID-19 pandemie 

zorgde wel voor wat minder 

betrokkenheid van de partijen. 

‘Het project is een samenwerking tussen VISTA 
college, GGD Zuid-Limburg, Zuyderland Medisch 

Centrum, benVitaal, Daelzicht, FysioStofberg, 
Stichting De Haamen en de Universiteit 

Maastricht.’ 
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Financiële verantwoording CIV Leefstijl en Vitaliteit CIOS

Kostendekking RIF

Cofinanciering partners

Ben Vitaal

Fysio Stofberg

Zuyderland

Daelzicht

De Haamen

Totaal '21 -'25

€ 334.520

€ 341.560

€ 172.756

€ 170.756

€ 155.748

sept '21-dec '21

€ 0

€ 511

€ 0

€ 2.920

€ 6.789

GGD-ZL

UM

Zuyd

Totaal

€ 48.764

€ 55.480

€ 1.279.584

€ 0

€ 0

€ 438

€ 10.658

Inbreng VISTA € 148.485 € 3.760

Totaal subsidiabele kosten

Subsidie OCW

€ 2.142.104

€ 714.035
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Bijlage 11. Melding afwijking onderwijstijd

Voor de opleiding Particulier 

Beveiliger geldt sinds het 

schooljaar 2015-2016 een 

afwijking van de urennorm. 

De afwijking heeft betrekking 

op de verhouding tussen 

begeleide onderwijstijd 

(BOT) en tijd besteed aan 

beroepspraktijksvorming (BPV). 

Met drie perioden les in het 

eerste leerjaar zijn de theorie 

en de praktische vaardigheden 

voldoende behandeld en 

kunnen de studenten op stage. 

De stagebedrijven wensen een 

jaarstage van de studenten, om 

ze goed te kunnen voorbereiden 

op de praktijk.

In leerjaar 1 worden nu méér 

BOT uren gegeven (805 

gepland) in vergelijking met 

het jaar daarvoor. Het team is 

op dit moment bezig met het 

herontwerp van de opleiding. 

Vanaf cohort 2022 zal geen 

gebruik meer worden gemaakt 

van de uitzondering. 

Particulier Beveiliger 

Voor de opleiding Technicus 

service en onderhoud 

elektrotechniek en instrumentatie 

(crebo 25309 – BBL-traject) geldt 

met ingang van het schooljaar 

2020-2021 een afwijking van de 

studieduur als het gaat om het 

traject met VDL Nedcar. Deze 

opleiding heeft een reguliere 

duur van drie studiejaren en is 

voor dit traject verkort naar twee 

studiejaren. 

Het betreft een uniek traject met 

een aantal uitgangspunten:  

• 13 weken fulltime bootcamp 

voorafgaand aan het traject;

• per studiejaar het dubbele 

aantal BOT-uren en 600 bpv-

uren;

• voldoen aan de wettelijke 

eisen van Nederlands, Engels, 

Rekenen, LB en Keuzedelen.

Dit alles resulteert in een 

kwalitatief hoogstaande opleiding 

waarbij we de opleiding kunnen 

versnellen door een nauwe 

samenwerking met VDL Nedcar. 

Deze ontwikkeling is een wens 

van het bedrijfsleven, sluit aan 

op de aanpak met betrekking 

tot kansberoepen en past in 

onze modulaire aanpak. Voor 

deze opleiding is een aparte 

Onderwijs- en examenregeling 

(OER) gemaakt. 

Bovenstaande twee opleidingen 

zijn aantoonbaar van voldoende 

kwaliteit en voldoen aan WEB, 

artikel 7.2.7, lid 3. 

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie
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Bijlage 12. Verantwoording keuzedelen 

Vanaf studiejaar 2020-2021 wordt 

voor nieuwe keuzedelen geen 

koppeling met een specifiek 

crebo meer vastgesteld. Dit 

houdt in dat een student ook 

niet-gekoppelde keuzedelen 

kan volgen. Een keuzedeel mag 

(nog steeds) geen ondoelmatige 

overlap kennen met de mbo-

kwalificatie waarvoor het 

keuzedeel wordt ontwikkeld. 

Bestaande koppelingen van 

keuzedelen blijven gehandhaafd. 

Binnen VISTA college komt 

het regelmatig voor dat 

studenten een zogenaamd 

‘opleidingsoverstijgend 

keuzedeel’ volgen. Hier wordt de 

controle op ondoelmatige overlap 

uiteraard uitgevoerd. 

In kader van clusterbrede 

keuzedelen bij cluster Beleving 

Vitaliteit en Creativiteit (BVC) 

hebben voor studiejaar 2021-2022 

meerdere studenten een verzoek 

ingediend om een keuzedeel bij 

een andere opleiding te gaan 

volgen (project Kiesjekeuzedeel). 

De keuzedelen waaruit men kon 

kiezen zijn ook daadwerkelijk 

aangeboden.
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Bijlage 13. Organogram
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Bijlage 14. Coronaparagraaf Nationaal Programma Onderwijs 

Beschrijving impact COVID-19 en coronamaatregelen op de instelling
Deze staan beschreven in hoofdstuk 1 Belangrijke ontwikkelingen in 2021, in paragraaf 1.1: COVID-19 en het 

Nationaal Programma Onderwijs

Plan besteding corona-enveloppe (inclusief eventuele bijstelling), 
realisatie en vooruitblik

In het voorjaar 2021 is het 

Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO) gestart. Het NPO bestaat 

uit drie fases. Fase 1 en 2 zijn 

voorjaar 2021 gestart en hebben 

als doel concrete achterstanden 

weg te werken. Fase 3 start in 

het najaar 2021. Kenmerkend 

voor fase 3 is dat de regelingen 

opgaan in een lumpsumbedrag 

en dat naast wegwerken van 

tekorten ook expliciete aandacht 

bestaat voor verduurzamen 

van verworvenheden. Conform 

regelgeving heeft VISTA college 

een plan van aanpak opgesteld 

(Titel: Van Corona naar Zomer 

2023). Om een vlotte en integrale 

uitvoering en verantwoording te 

bespoedigen heeft VISTA college 

een programmacoördinatie 

benoemd.

Gefaseerd ziet het er als volgt uit:

Fase 1: Gericht op soepele afronding schooljaar en met name extra inzet op diplomakandidaten 

2020-2021. Toekenning middelen vanuit de regelingen inhaal- en ondersteuningsprogramma, 

extra hulp voor de klas en extra begeleiding en nazorg.

Fase 2: Opstart schooljaar 2021-2022 tot en met december 2021, vooral gericht op het 

wegwerken van achterstanden. Toekenning middelen vanuit de verlengde regelingen inhaal- 

en ondersteuningsprogramma’s, extra hulp voor de klas, extra begeleiding en nazorg en 

bekostiging vanuit extra toegekende middelen extra instroom studenten

Fase 3: Schooljaar 2021 tot en met juni 2023 , wegwerken van eventuele achterstanden en 

borging en verduurzaming van acties passend binnen de strategie van VISTA en VIZIER ’20-’25, 

inzet tijdelijke middelen vanuit de Corona-enveloppe (zie volgende pagina).
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Extra middelen t.b.v. Corona

Toegekend 

in fase 1 en 2

Toegekend

in fase 1 en 2

Toegekend

in fase 1 en 2

Subsidieregelingen verlengen

Regeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's

2021

€ 1.326

€ 2.832

€ 173

2022

€ 347

2023 Totaal

€ 1.326

€ 2.832

€ 520

Regeling extra hulp 

voor de klas

Regeling extra 

begeleiding en nazorg

Fase 3

Toegekend

in fase 2

Bekostiging

Corona-enveloppe € 1.500

€ 2.500

€ 4.500 € 6.000

€ 2.500
Extra instroom 

studenten

Subtotaal

Totaal extra middelen teams

€ 8.331 € 4.847 € 0 € 13.178

€ 8.331 € 4.847 € 0 € 13.178

*   Extra middelen worden door OCW vrijgegeven in 2021 en 2022. Voor de inzet van de Corona-enveloppe (6 mln) hebben we als VISTA  
  college de keuze gemaakt om de inzet van deze extra tijdelijke middelen te verdelen over 2021, 2022 én 2023.

Instellingsplan NPO VISTA college Van Corona naar zomer ’23

Kern bij de opzet van het 

instellingsplan is dat we uitgaan 

van een platte organisatie met 

verantwoordelijkheden dicht bij 

het primaire proces en centrale 

kaders die faciliteren en niet 

onnodig belemmeren. Daarbij 

streven we naar een aantal 

centrale kaders, waarbij ruimte is 

voor decentrale diversiteit. 

Bij het invullen van het 

instellingsplan NPO VISTA 

college hebben we bewust een 

balans gezocht tussen benodigde 

inzet op het wegwerken van 

de achterstanden als gevolg 

van de pandemie en de 

beoogde inzet en hiervoor 

vereiste ruimte én capaciteit 

om verder te vernieuwen en te 

innoveren, zodat gepleegde inzet 

uiteindelijk ook ten goede komt 

van onze onderwijskwaliteit. 

Deze balans creëert per definitie 

een bepaalde spanning tussen 

enerzijds de behoefte bij teams 

om ruimte en regelmaat om de 

achterstanden weg te werken 

en anderzijds de behoefte van 

VISTA college om het onderwijs 

verder door te ontwikkelen 

en te innoveren. De focus van 
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Keuzebudget onderwijsteams

Willen onderwijsteams mee 

kunnen bewegen met hun eigen 

werkveld en doelgroep, dan 

dienen ze voldoende speelruimte 

te krijgen. Onderwijsteams krijgen 

dan ook de beschikking over 

een keuzebudget, waarmee ze 

zelf keuzes kunnen maken over 

de inzet van middelen, verdeeld 

over de thema’s soepele in- en 

doorstroom, welzijn studenten en 

sociale binding met de opleiding 

en ondersteuning en begeleiding 

op het gebied van stages. In 

hun op te stellen teamplannen 

voor 2022 beschrijven ze kort de 

activiteiten en gemaakt keuzes 

passend bij de doelstellingen van 

de thema’s.

Het instellingsplan NPO Van 

Corona naar zomer ‘23 maakt 

inzichtelijk welke maatregelen we 

binnen VISTA college nemen op 

de vier door OCW vastgestelde 

thema’s: 

1. Soepele in- en doorstroom

2. Welzijn studenten en sociale 

binding met de opleiding

3. Ondersteuning en 

begeleiding op het gebied 

van stages

4. Aanpak jeugdwerkloosheid 

Daarnaast wordt in het 

instellingsplan NPO van VISTA 

college ruimte vrijgemaakt 

voor een aantal strategische 

speerpunten:

5. Ontwikkeling en 

implementatie onderwijsvisie 

(inclusief blended en flexibel 

leren én samenwerken)

6. Integrale aanpak VSV 

(terugdringen VSV).

Het instellingsplan NPO en de uit 

te voeren acties maken integraal 

onderdeel van de planning & 

control cyclus van VISTA college. 

Verantwoordelijkheden en 

activiteiten van de maatregelen 

liggen in de lijn bij de (onderwijs)

teams, de sturing en monitoring 

vindt zoveel mogelijk plaats in 

de bestaande gremia. Bestaande 

overleggen en bijeenkomsten 

worden gebruikt om 

medewerkers te informeren en 

best practices te delen en waar 

nodig te activeren. 

De uitvoering van het 

instellingsplan wordt extra 

ondersteund door een 

programmacoördinatie NPO. 

Voor de programmacoördinatie 

is in september 2021 een plan 

van aanpak vastgesteld en deze 

loopt volgens verwachting. Er 

zijn in 2021 handreikingen voor 

teams opgesteld en sterteams 

zijn geïnformeerd. Teamplannen, 

waarin (onderwijs)teams 

aangeven welke activiteiten op 

welk thema zij gaan uitvoeren, 

zijn ingediend en middelen zijn 

aan de hand van de teamplannen 

toegekend. Tevens is een 

handreiking opgesteld hoe 

(onderwijs)teams aanspraak 

kunnen maken op de stelpost 

‘onvoorzien’.  De implementatie 

van de plannen zal grotendeels 

volgens verwachting in 2022 

plaatsvinden.

Extern is met andere roc’s 

afstemming gezocht om te leren 

van elkaars aanpak. Afgesproken 

is dat er periodiek in een soort 

kleinschalig leernetwerk 

met elkaar ideeën worden 

uitgewisseld. Intern is er eerste 

afstemming met diverse interne 

stakeholders gezocht (SOB, A&C, 

Fin, P&O, Projectbureau, BD).

het instellingsplan NPO is dan 

ook nadrukkelijk om naast het 

wegwerken van de COVID-19-

achterstanden te werken aan de 

onderwijskwaliteit van morgen.

Vaak is er geen 

standaardmaatregel mogelijk 

omdat de situatie verschillend is 

per opleiding. Dit vergt flexibiliteit 

bij de verdeling en de besteding 

van middelen. De tijdelijke 

beschikbare middelen worden 

ingezet voor zowel onderwijs- als 

ook (onderwijs)ondersteunende 

activiteiten en maatregelen.
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Bewaking voortgang gestelde doelen en plannen 

De programmacoördinatie 

NPO heeft als taak om de 

voortgang op hoofdlijnen te 

monitoren, het gezamenlijke 

gesprek rondom vragen en 

uitdagingen te faciliteren en de 

organisatie te ondersteunen bij 

het uitvoeren van de acties. De 

programmacoördinatie overlegt 

een keer per zes weken met 

het college van bestuur over de 

voortgang. Zo is er ook vanuit 

het bestuur scherp zicht op de 

resultaten, daarmee is het ook 

in staat om tijdig te anticiperen 

wanneer voortgang achterblijft. 

Tevens is de 

programmacoördinatie 

contactpersoon voor het 

onderzoeksbureau dat in 

opdracht van OCW onderzoek 

doet naar de voortgang van de 

instellingsplannen.

De monitoring van 

de teamplannen op 

activiteitenniveau zal met de 

kwaliteitsmonitor gebeuren 

(vergelijkbaar met de ontwikkelde 

npo-monitor van Bureau 

Berenschot). Teams vullen de 

kwaliteitsmonitor conform hun 

eigen planning & controlcyclus in.

Voor het inzicht in de 

realisatie van de middelen op 

financieel gebied is een aparte 

kostendrager aangemaakt, 

waarop alle gemaakte salaris, 

scholings- en of materiaalkosten 

geboekt wordt. 

Een keer per vier weken vindt 

overleg plaats met consulenten 

vanuit de afdelingen SoB, F, P&O 

en BD om gezamenlijk inzicht te 

krijgen in de voortgang van de 

plannen, zowel op activiteiten- als 

op financieel niveau en indien 

nodig worden plannen eventueel 

bijgesteld.

Betrokkenheid medezeggenschap

Het realiseren van (intern) 

draagvlak is van meet af het 

uitgangspunt geweest bij de 

inrichting van het proces om te 

komen tot dit instellingsplan. 

Er hebben bij het opstellen van 

het instellingsplan verschillende 

sessies plaatsgevonden, waarin 

het complete management, 

ondernemingsraad en centrale 

studentenraad input hebben 

kunnen leveren op de inhoud 

van het plan. In september 2021 

heeft de centrale studentenraad 

instemming verleend aan het 

instellingsplan NPO. In januari 

Betrokkenheid interne en externe stakeholders

De programmacoördinatie NPO 

betrekt de interne stakeholders 

(onderwijs, staven, portefeuilles, 

centrale studentenraad 

en ondernemingsraad) bij 

de uitwerking van de set 

aan maatregelen en vraagt 

instemming indien nodig. De 

bestaande governancestructuur 

wordt gerespecteerd en gevolgd.

(Onderwijs)teams betrekken 

hun studenten en docenten 

en eventuele externe 

samenwerkingspartners bij 

het maken van afwegingen en 

de uitwerking van de set aan 

maatregelen binnen hun eigen 

team.

Daarnaast is in 2021 bewust de 

dialoog met andere collega 

mbo-instellingen gezocht om van 

elkaar te leren in de uitwerking 

van de set van maatregelen 

(benchlearning).

2022 heeft de ondernemingsraad 

instemming verleend.

Er vindt periodieke 

terugkoppeling plaats naar 

ondernemingsraad, centrale 

studentenraad en raad van 

toezicht. 
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Algemeen beeld

Voor de inzet van de Corona-

enveloppe (6 mln) hebben we als 

VISTA college de keuze gemaakt 

om de inzet van deze extra 

tijdelijke middelen te verdelen 

over 2021, 2022 én 2023.

Met betrekking tot de 

toegekende middelen vanuit de 

diverse regelingen (inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s, 

extra hulp voor de klas, extra 

begeleiding en nazorg) zijn 

middelen in 2021 volledig ingezet. 

Wat betreft de Corona enveloppe 

is van de begrote middelen in 

2021 van 700K slechts een bedrag 

van 140 K al concreet ingezet. 

De uitputting van middelen 

past binnen het totale beeld 

dat teams de keuze maken om 

de Corona-enveloppe vooral in 

2022 in te zetten. Ook voor de 

centrale projecten wordt veelal 

ingezet op 2022. Gegeven de 

huidige nieuwe omstandigheden 

(vierde golf) geldt ook dat teams 

weer opnieuw met operationele 

vraagstukken worden 

geconfronteerd die de ingezette 

corona-aanpak kan vertragen.

Verdeling NPO-gelden per thema

Thema 1. Soepele in- en doorstroom

2.1.1 Instroom

2.1.2 Doorstroom

Doelstellingen

Extra studieloopbaangesprekken

Inrichten (her)oriëntatieklas

Keuzebudget (inhaalprogramma's)

2021

€ 31.089

€ 40.645

€ 0

Extra toetsen en herkansingen

Extra inzet NT2 docenten

€ 0

€ 27.097

Aanpassing Eduarte, etc € 0

Realisatie
2021 Opmerking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2.1.3 Uitstroom Inzet Doorstroomcoördinator

Totaal thema 1 € 105.308 € 6.477

activiteiten/middelen doorgezet naar 2022

activiteiten/middelen doorgezet naar 2022

nvt in 2021

nvt in 2021

activiteiten/middelen doorgezet naar 2022

nvt in 2021

activiteiten naar tevredenheid uitgevoerd€6.477

€ 0

€6.477

Inzet doorstroomcoördinator

85 studenten met een afrondingsadvies, 78 studenten uiteindelijk succesvol 

diploma mbo behaald

Bereikte effecten:
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Thema 2. Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

Welzijn studenten

Sociale binding

Doelstellingen

Verhogen inzet M@zl-aanpak

Trainingen mindfullness

Keuzebudget (organiseren extra 

contactmomenten)

2021

€ 19.431

€ 19.431

€ 0

Realisatie
2021 Opmerking

€ 0

€ 520

€ 0

Totaal thema 2 € 38.862 € 520

activiteiten/middelen doorgezet naar 2022

activiteiten/middelen doorgezet naar 2022

nvt in 2021

Bereikte effecten: Training mindfullness

Training gevolgd door medewerker

Thema 4. Aanpak jeugdwerkloosheid

Begeleiding 

laatstejaars met 

matig arbeidsmarkt-

perspectief

Doelstellingen

Extra inzet coaches

2021

€ 13.548

Realisatie
2021 Opmerking

€ 0

Totaal thema 4 € 13.548 € 0

activiteiten/middelen doorgezet naar 2022

Bereikte effecten: Nvt

Thema 3. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages

BPV

Archivering

Doelstellingen

Keuzebudget (extra uren voor BPV- 

coördinatie en/of begeleiding)

Keuzebudget (organiseren extra 

contactmomenten)

2021

€ 0

€ 0

Realisatie
2021 Opmerking

€ 0

€ 0

Totaal thema 3 € 0 € 0

nvt in 2021

nvt in 2021

Bereikte effecten: Nvt
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Thema 5. Onderwijsvisie

2.5.1 Onderwijsvisie

2.5.2 Gebruik ict in 

het onderwijs

Doelstellingen

Opstellen en implementatie 

onderwijsvisie

Advisering SOB

Inzet i-coaches per cluster

2021

€ 0

€ 0

€ 22.871

Facilitering ict- middelen

Ondersteuning ict technisch beheer

€ 236.000

€ 94.947

Zoomlicenties € 8.131

Realisatie
2021 Opmerking

€ 0

€ 0

€ 22.871

€ 50.421

€ 0

Bijdrage "Doorpakken op 

digitalisering"

Totaal thema 5 € 425.284 € 111.423

nvt in 2021

nvt in 2021

activiteiten naar tevredenheid uitgevoerd

activiteiten gedeeltelijk uitgevoerd

activiteiten/middelen doorgezet naar 2022

activiteiten naar tevredenheid uitgevoerd

activiteiten naar tevredenheid uitgevoerd€ 30.000

€ 8.131

€ 30.000

2.5.3 Thuiswerken irt onderwijsvisie en 

blended werkendigitalisering"

activiteiten/middelen doorgezet naar 2022€ 33.335 € 0

Inzet i-coaches

Alle onderwijsteams met een hulpvraag zijn ondersteund in hun digitale ontwikkeling

Bereikte effecten:

Facilitering ict-middelen

Niet alle onderwijsteams hebben ict- middelen besteld, daarnaast zal een gedeelte in 

2022 geleverd worden

Zoomlicenties

Licenties tbv facilitering afstandsonderwijs onderwijsteams zijn aangeschaft

Doorpakken op digitalisering

Aansluiting bij landelijk programma is gewaarborgd
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Thema 6. Aanpak VSV

Integrale aanpak 

VSV

Doelstellingen

Implementatie integrale 

aanpak VSV

2021

€ 0

Realisatie
2021 Opmerking

€ 0

Totaal thema 6 € 0 € 0

nvt in 2021

Bereikte effecten: Nvt

Thema 7. Coördinatie

Programma 

coördinatie NPO

Doelstellingen

Coördinatie implementatie NPO

Ondersteuning 

opleidingsmanagers aanpak 

implementatie VISTA brede 

acitiviteiten

2021

€ 23.848

€ 16.313

Realisatie
2021 Opmerking

€ 21.247

€ 0

Totaal thema 7 € 150.161 € 21.247

activiteiten naar tevredenheid uitgevoerd, 

verschil naar 2022

activiteiten/middelen doorgezet naar 2022Projectleider

Reservering onvoorzien € 110.000 € 0 activiteiten/middelen doorgezet naar 2022

Coördinatie NPO

Overzicht over besteding en efficiënte inzet van middelen

Bereikte effecten:

2021 Realisatie
2021 Opmerking

Totaal inzet 2021 € 733.163 € 139.667 resterende middelen doorgezet naar 2022

Onvoorzien
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Totaaloverzicht uiteindelijk

Totaal thema 1

Totaal thema 2

Totaal thema 3

2021

Totaal thema 4

Totaal thema 5

Totaal thema 6

Totaal thema 7

Totaal Corona enveloppe

2022 2023 Totaal

€ 6.477

€ 520

€ 0

€ 0

€ 111.423

€ 0

€ 21.247

€ 139.667

€ 997.689

€ 1.161.601

€ 301.775

€ 94.839

€ 1.608.508

€ 406.455

€ 133.758

€ 4.704.625

€ 166.419

€ 140.851

€ 9.382

€ 40.645

€ 542.321

€ 203.227

€ 52.863

€ 1.155.708

€ 1.170.585

€ 1.302.972

€ 311.157

€ 135.484

€ 2.262.252

€ 609.682

€ 207.868

€ 6.000.000
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Bijlage 15. Excellentieprogramma Jonge Honden 2.0 
(Cluster Beleving, Vitaliteit en Creativiteit)

Het project Nieuwe Honden 2.0 is 

in 2021 uitgevoerd en begin 2022 

afgerond. In de uitvoeringsfase 

van het project hebben studenten 

een team aangestuurd waarmee 

zij samen een totale productie 

hebben uitgevoerd met muziek, 

drama, podiumtechniek, 

audio en video. De studenten 

hebben kunnen solliciteren op 

leidinggevende functies en zo 

verschillende competenties 

verder kunnen ontwikkelen zoals 

samenwerken, communiceren, 

plannen, organiseren en 

persoonlijk leiderschap. In de 

evaluatiefase is gebruik gemaakt 

van een 360 graden feedback 

instrument en hebben studenten 

een persoonlijk paspoort 

uitgereikt gekregen waarin hun 

bijdrage aan de productie is 

beschreven.

In het Jaarverslag van 2022 

(het jaar waarin het project is 

afgerond) wordt een financiële 

verantwoording opgenomen.
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LIJST VAN AFKORTINGEN

4JO Vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek van de Onderwijsinspectie

A&C (stafdienst) Audit & Control

BBL BeroepsBegeleidende Leerweg

BD (afdeling) Business Development

BLC (onderwijscluster) Beleving, vitaliteit en creativiteit

BLV (onderwijscluster) Business, logistiek en veiligheid 

BOL  BeroepsOpleidende Leerweg

BPV  BeroepsPraktijkVorming

BVE Beroeps- en VolwassenenEducatie 

BVO Bruto VloerOppervalk

CAMBO Centraal aanmelden Middelbaar Beroepsonderwijs

CMMBO Commissie Macrodoelmatigheid Middelbaar Beroepsonderwijs

CHILL  Chemelot Innovation and Learning Labs

CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap

CIOS  Centraal Instituut Opleiding Sportleiders

CKMBO Commissie Kwaliteitsafspraken MBO

CoP Community of Practice

COTRA Corona TransitieTeam

Crebo Centraal register beroepsopleidingen

CSR Centrale StudentenRaad

CvB College van Bestuur

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

EAL Educatieve Agenda Limburg

ECBO ExpertiseCentrum BeroepsOnderwijs

EIZT Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie

ESZL Economische Samenwerking Zuid-Limburg

FEZ  Financieel Economische Zaken

GJD Geïntegreerd JaarDocument

GGD  Gemeentelijke GezondheidsDienst

HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

HBO  Hoger BeroepsOnderwijs

ICT  Informatie en Communicatie Technologie

IMMI (stafdienst) InformatieManagement en ManagementInformatie

JOB  JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs

KvK   Kamer van Koophandel

LO ROC Leeuwenborgh Opleidingen (voorganger VISTA college) 

LOB Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

LLO Leven Lang Ontwikkelen

LVO Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

LWV  Limburgse WerkgeversVereniging

M&M (onderwijscluster) Mens en Maatschappij

MAA Maastricht Aachen Airport

MBO Middelbaar BeroepsOnderwijs

MKB Midden en Klein Bedrijf 

MTO MedewerkersTevredenheidOnderzoek

NF Numerus fixus

NPO Nationaal Programma Onderwijs

NT2  Nederlands als Tweede Taal

OBP Ondersteunend en Beheers Personeel

OCW (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OER Onderwijs- en Examenregeling

OKL-er OnderwijsKundigLeider

OOK OnderwijsOvereenKomst

OP Onderwijzend Personeel

OR Ondernemingsraad

PDCA  Plan-Do-Check-Act

PDG Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift

PEG ProcesEigenaarGroep

PIL Personeel In Loondienst

PLG Professionele LeerGemeenschap

PNIL Personeel Niet In Loondienst

POK PraktijkOvereenKomst

POW Perspectief Op Werk

PPS Publiek Private Samenwerking

PRO PraktijkOnderwijs

P&O (stafdienst) Personeel en Organisatie 

RIF Regionaal InvesteringsFonds mbo

ROC Regionaal OpleidingenCentrum

RvT Raad van Toezicht

SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven

SJ Studiejaar

SMW Schoolmaatschappelijk Werk

SOB (stafdienst) Strategie en OnderwijsBeleid

STO Sterk TechniekOnderwijs

TEX (Projectgroep) Transitieteam Examinering

TOZL TechniekOpleidingen Zuid-Limburg

UWV  Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen

VAVO  Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

VMBO  Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs

VO  Voortgezet Onderwijs

VOG Verklaring Omtrent het Gedrag

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSV  Voortijdige SchoolVerlaters

WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs

WO Wetenschappelijk Onderwijs

ZAP ZorgAcademie Parkstad

Z&W (onderwijscluster) Zorg en Welzijn
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