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Voorwoord van het 
College van Bestuur

Met plezier en trots bieden wij u het bestuursverslag 
MBO Utrecht over 2017 aan.

In dit geïntegreerd jaardocument legt MBO Utrecht verantwoording af aan onze 
belanghebbenden. Dit zijn onze studenten, onze medewerkers, de toe- en afleve-
rende scholen, de werkgevers in de regio en onze financiers (het ministerie van 
OCW, de gemeente Utrecht en andere subsidiënten). Elk hoofdstuk gaat in op een 
specifiek onderdeel van onze organisatie. In het algemeen geldt dat waar een status 
genoemd wordt, deze per ultimo 2017 is, tenzij anders vermeld.

We beginnen het jaardocument met ‘MBO Utrecht in vogelvlucht’. De onderwer-
pen die in 2017 centraal hebben gestaan, kunt u hier terugvinden. Vervolgens treft 
u het jaarlijks bericht vanuit de Raad van Toezicht aan. Hier staan onder meer de 
gesprekonderwerpen van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur, de 
leden van de Raad van Toezicht en hun (neven)functies en het rooster van aftreden.

Hoofdstuk één beschrijft de organisatie van MBO Utrecht. Het bevat onze missie, 
onze visie, ons Strategisch Kompas en ons A3 Jaarplan 2017. De verslaglegging is 
over het A3 Jaarplan 2017, inclusief de doelstellingen uit het kwaliteitsplan. 

Hoofdstuk twee beschrijft de onderwijs-en examineringsontwikkelingen die zich in 
2017 hebben voorgedaan. Aan de orde komen ook de onderwijsresultaten, de klach-
ten, de kwaliteit(szorg) en de notitie ‘Helderheid in bekostiging’.

In hoofdstuk drie vindt u de samenwerkingen die wij uitvoeren met andere onder-
wijsinstellingen in de regio, de ontwikkelingen met andere (regionale) belang-
hebbenden zoals de gemeente Utrecht en de wijze waarop MBO Utrecht de 
verbinding in de wijk en de regio legt.

Hoofdstuk vier bevat de informatie over onze medewerkers en over de ontwikkelin-
gen op het gebied van personeelsbeleid en professionalisering. Zo wordt aandacht 
besteed aan ziekteverzuim en de opbouw van ons personeelsbestand.

Hoofdstuk vijf beschrijft de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op het 
terrein van de bedrijfsvoering. Zo leest u hier over de transitie huisvesting,  
de aan bestedingsprojecten en de ICT- ontwikkelingen.

Het verslag van de medezeggenschap vindt u in hoofdstuk zes. Zowel de samenstel-
ling van de ondernemingsraad en de studentenraad wordt beschreven, de thema’s 
die zijn besproken met het College van Bestuur en van welke rechten gebruik is 
gemaakt in 2017.

Hoofstuk zeven is geheel gewijd aan de continuïteitsparagraaf en in hoofdstuk 8 treft 
u het financieel jaarverslag aan inclusief de jaarrekening 2017.

Meer informatie over MBO Utrecht vindt u op www.mboutrecht.nl.
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Wij wensen u veel leesplezier. Vanuit onze ambitie om te leren, horen wij graag 
waar het beter kan. Tips of adviezen zijn welkom bij onze bestuurssecretaris 
Linda Osman. Heeft u naar aanleiding van dit bestuursverslag nog vragen of 
opmerkingen, dan kunt u terecht bij:

MBO Utrecht
T.a.v. Linda Osman, bestuurssecretaris 
Postbus 7031
3502 KA Utrecht
T 030 281 51 00
E l.osman@mboutrecht.nl

College van Bestuur
drs. M. (Margreet) Rookmaker 
drs. R. (Robert) Leeftink RC
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2017 in vogelvlucht

MBO Utrecht is een kleinschalige interconfessionele 
onderwijsinstelling in het midden van het land. In 2017 
hebben we een aantal zaken gerealiseerd waar we als 
organisatie trots op zijn. De thema’s die dit jaar cen-
traal hebben gestaan:

Onderwijskwaliteit
Als onderwijsorganisatie willen we permanent ons 
onderwijs verbeteren. Dit doen we aan de hand van 
het kwaliteitszorgsysteem. In 2017 heeft de onderwijs-
inspectie het Onderzoek Bestuur en Opleidingen uit-
gevoerd binnen MBO Utrecht. MBO Utrecht breed zijn 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer als vol-
doende beoordeeld. Van de zes onderzochte opleidin-
gen zijn vier opleidingen voldoende beoordeeld op alle 
aspecten en twee opleidingen onvoldoende beoordeeld 
op onderwijsproces. In onze verbeteraanpak wordt 
aansluiting gezocht bij de door de inspectie geconsta-
teerde sterke punten van MBO Utrecht, nl. een heldere 
visie over onderwijs en een duidelijke koers, een prettig 
en veilig klimaat, veel persoonlijke aandacht voor stu-
denten, een positieve benadering en de betrokkenheid 
van veel docenten bij het verbeteren van het onderwijs. 
Onderwijsteams voeren gezamenlijk de verbeteringen 
uit om de geconstateerde tekort komingen weg te wer-
ken en zich verder te ontwikkelen richting lerend team 
waarin een professionele verbeter cultuur heerst.

Uit de tevredenheidsonderzoeken onder studenten 
blijkt dat de tevredenheid van onze studenten over 
MBO Utrecht en hun opleiding is toegenomen.

Kwaliteitsplan en BPV-verbeterplan
Het ministerie van OCW investeert in de verbete-
ring van de kwaliteit van het MBO door middel van 
kwaliteits afspraken met onderwijsinstellingen. Deze 
kwaliteitsverbeteringen zijn door MBO Utrecht opge-
nomen in het document Kwaliteitsplan MBO Utrecht 
2015-2018 ‘Ambitie in leren’. De voortgangsrapportage 
in bijlage 1 informeert over de behaalde resultaten. 
De thema’s excellentie en bpv zijn hier onderdeel 
van. Hiervoor zijn afzonderlijke plannen gemaakt. 
Het Excellentieplan, in 2015 goedgekeurd, wordt uit-
gevoerd als onderdeel van de kwaliteitsafspraken.

MBO Utrecht heeft in 2017 de voortgangsrapportage 
van het BPV-verbeterplan opgesteld. Het is positief 
beoordeeld door MBO in Bedrijf, waardoor MBO Utrecht 
de resultaat-afhankelijke bekostiging heeft ontvangen.

Strategische Kompas
Met ingang van 1 januari 2017 gebruiken we ons nieuw 
Strategisch Kompas. In dat kompas kiezen we voor 
vijf speerpunten die richting geven aan ons handelen 
de komende jaren. Het is daarmee geen plan, geen 
uitgestippelde route. Het kompas geeft de richting 
waarbinnen studenten, docenten, medewerkers en 
leidinggevenden met elkaar hun weg kiezen. Een weg 
die past bij ons interconfessionele perspectief dat we 
we vertalen in de meest ruime zin van het woord: met 
respect voor wie je bent, waar je vandaan komt en waar 
je wel of niet in gelooft.

Samenwerking in de regio
Als regionaal opleidingscentrum staat MBO Utrecht 
in permanente verbinding met haar omgeving. Ook 
in 2017 is een aantal initiatieven genomen om deze 
verbinding krachtiger te maken. Zo is in samenwerking 
met het VO en HBO een aantal doorlopende leerlijnen 
opgezet in Zorg, Welzijn en ICT. Ook onze academies 
hebben een nauwe connectie met hun werkveld. 
Er worden structureel beroepenveldcommissies geor-
ganiseerd, waarin de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt centraal staat.

De Utrechtse locaties van MBO Utrecht bevinden zich 
in de wijk Zuidwest. MBO Utrecht zoekt de dialoog met 
bewoners en ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn 
het Leerwerkbedrijf Terecht!, participatie in Business 
Eiland Utrecht, de wijkorganisatie Zuidwest Utrecht van 
het Utrechts Ondernemersfonds en de samenwerking 
met de Gemeente Utrecht bijvoorbeeld in het kader van 
vuurwerkoverlast onder jongeren.

Transitie Huisvesting
MBO Utrecht transformeert haar huisvesting de 
komende jaren gefaseerd naar een moderne en 
duurzame onderwijshuisvesting, die dienend is aan 
de onderwijsstrategie, betaalbaar en maatschappelijk 
verantwoord. Dit gebeurt binnen het project ‘Transitie 
huisvesting’.

De definitiefase is zo goed als afgerond en in augus-
tus is er één scenario vastgesteld. Er is gewerkt aan 
een Programma van Eisen door en voor onderwijs en 
diensten. Dit zal in 2018 leiden tot een Ruimtelijk en 
Functioneel Programma van Eisen. In de loop van 2018 
zal de ontwerpfase starten en zijn vervolg krijgen door 
het opleveren van een definitief ontwerp.
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Informatiemanagement/voorbereiden Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In 2017 is de basis gelegd voor de procesarchitectuur 
van MBO Utrecht. De hoofdprocessen worden in beeld 
gebracht en geoptimaliseerd. Ter voorbereiding op de 
AVG in 2017 zijn diverse activiteiten gestart zoals het 
werven van een Functionaris Gegevensbescherming 
(FG), het herzien van gedragscodes, het vergoten van 
bewustwording onder medewerkers en verdere opti-
malisatie van IT beveiliging.

Personeel en Organisatie
In 2017 is het personeelsbeleid (Kwaliteitskader P&O) 
opgesteld dat past binnen het vijfde speerpunt ‘lerende 
teams’ van het Strategisch Kompas. Het personeels-
beleid streeft naar een enthousiast, gedreven en des-
kundig team, dat de belangrijkste succesfactor is voor 
het realiseren van de doelen van MBO Utrecht.

MBO Utrecht zet in op het lerende team, als instrument 
om kwaliteit van onderwijs te realiseren. Daarmee 
versterkt het Kwaliteitskader P&O de strategie van de 
organisatie.

Het Kwaliteitskader P&O legt de focus voor de 
komende jaren op het lerende team, en alles wat nodig 
is in de organisatie om tot lerende teams te komen.

Financiën
MBO Utrecht heeft binnen de gestelde financiële 
kaders haar onderwijs- en onderwijsondersteunende 
activiteiten kunnen uitvoeren. Het behaalde resultaat 
van € 145K wijkt af van het begrote resultaat van € 2,8 
mln. De belangrijkste reden is dat de verwachte ver-
koop van de Pagelaan niet in 2017 heeft plaatsgevon-
den, maar naar verwachting in 2019 zal plaatsvinden.
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Bericht van de Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht
In 2017 hebben de volgende wisselingen plaatsgevon-
den in de samenstelling van de Raad van Toezicht:

 Mevrouw M.E. Verkuijlen-Wolff is conform het 
rooster van aftreden per 31-12-2017 afgetreden.

 Mevrouw K. van Kammen is benoemd als lid 
van de Raad van Toezicht per 11-01-2018.

Zittende leden van de Raad van Toezicht:
 De heer H.W.J. Bol - voorzitter
 De heer A.H.J. Alfrink - vicevoorzitter
 Mevrouw K.M.J. Brookhuis
 De heer H.H. Janssen

De Raad van Toezicht is ondersteund door secretaris 
mevrouw L. Osman die tevens secretaris is van het 
College van Bestuur.

Werving en selectie nieuwe 
leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de wervingsprocedure voor 
het nieuwe lid tijdig ingezet. Na een zorgvuldige afwe-
ging heeft de raad besloten om de opdracht aan een 
extern wervingsbureau te gunnen. In overleg met de 
Studentenraad, de Ondernemingsraad en het College 
van Bestuur is het profiel voor de twee nieuwe leden 
vastgesteld. Zowel de Studentenraad als de Onder-
nemingsraad hebben een positief advies gegeven over 
de profielen. De Studentenraad en de Ondernemings-
raad zijn actief betrokken geweest in het werving- en 
selectieproces en waren lid van de selectiecommissie.

Functies en nevenfuncties
De functies van de leden van de Raad van Toezicht 
staan in onderstaande tabel. Ook de individuele neven-
functies buiten MBO Utrecht zijn weergegeven.

Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties

De heer H. Bol
Voorzitter Raad van Toezicht Lid 
Remuneratiecommissie

Eigenaar Bolconsult Arbiter bij de Raad van Arbitrage
in de bouw
Voorzitter Raad van Commissaris-
sen BM van Houwelingen.

De heer A.H.J. Alfrink
Vice-voorzitter Raad van Toezicht 
Voorzitter Auditcommissie
Voorzitter Remuneratiecommissie

Directeur Sales & Marketing Alfam 
Consumer Credit bij ABN Amro 
groep

Vicevoorzitter van de Raad van Toe-
zicht van de Kredietbank Nederland

De heer H.H. Janssen
Lid Auditcommissie

Directeur regio Noord-West bij BPD Lid Raad van Toezicht Economisch 
Instituut voor de Bouw (EIB)
Lid Raad van Toezicht Marketing 
Utrecht

Mevrouw K.M.J. Brookhuis
Voorzitter Onderwijskwaliteits-
commissie

Outside Pitch (zelfstandig profes-
sional) Organisatieontwikkeling & 
Transitiemanagement & Interim 
management & Consultancy

Geassocieerd senior adviseur EY 
(transitiemanager)
Docent changemanagement 
Studiecentrum voor Bedrijf en 
Overheid (SBO)

Marlies Verkuijlen-Wolff
Lid Onderwijskwaliteitscommissie

Lid College van Bestuur van de 
Onderwijsgroep Amstelland

Lid Commissie van Toezicht Ren-
tray, justitiële inrichting Lelystad
Lid Raad van Toezicht CVO ‘t Gooi
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De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2017 vijf maal 
overlegd met het College van Bestuur. Daarnaast is 
gesproken met de Ondernemingsraad en met de Stu-
dentenraad en hebben er werkbezoeken en commissie-
bijeenkomsten plaatsgevonden. Ook in 2017 is er sprake 
geweest van formele en informele contactmomenten 
tussen de Raad van Toezicht en medewerkers van MBO 
Utrecht. Zo was de Raad van Toezicht aanwezig bij de 
jaarafsluiting en jaaropening van het schooljaar en heeft 
de Raad van Toezicht de open dagen en het nieuw-
jaarsontbijt bezocht. Waar van toepassing zijn leden 
van het managementteam, afhankelijk van het thema, 
aangesloten bij vergaderingen. Het is een meerwaarde 
gebleken dat de Raad van Toezicht de verbinding en het 
persoonlijk contact met het middenmanagement maakt.

De bezoldigingsgegevens van de Raad van Toezicht en 
rooster van aftreden zijn opgenomen in hoofdstuk 8.4.8.

Conform de statuten is een aantal documenten door 
de Raad van Toezicht goedgekeurd waaronder het 
strategisch plan, de jaarrekening en de (meerjaren)
begroting.

Belangrijkste onderwerpen in 2017:

1. Onderwijskwaliteit 
De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen op 
het terrein van onderwijskwaliteit nauwkeurig. 
Een leidraad daarbij is het verbetertraject naar 
aanleiding van het inspectierapport ‘Onderzoek 
Bestuur en Opleidingen’ dat in het voorjaar van 
2017 plaatsvond. Tijdens dit onderzoek zijn enkele 
risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs van 
MBO Utrecht gesignaleerd. De kwaliteitsborging 
en de examinering op instellingsniveau heeft de 
inspectie als voldoende beoordeeld. De inspectie 
heeft twee onderzochte opleidingen onvoldoende op 
onderwijsproces beoordeeld en constateert dat de 
onderwijsresultaten verbetering behoeven. 
De monitoring van de verbeteringen vindt met 
name plaats in de onderwijskwaliteitscommis-
sie aan de hand van de verbeterplannen van de 
opleidingen en het MBO Utrecht brede plan. In 2017 
heeft de RvT zich extra beziggehouden met het 
thema onderwijskwaliteit. Zij doet dit door zich 
uitgebreid te laten voorlichten en bijpraten over de 
totstandkoming en implementatie van de verbeter-
plannen. Ook in de informele contacten wordt 
gericht gesproken over de rol van het management 
en docenten in dit proces.

2. Financiën/huisvesting 
De Raad van Toezicht bespreekt structureel de 
financiële ontwikkelingen van MBO Utrecht, 
ontwikkelingen op gebied van ICT en Inkoop 
en de huisvestingsontwikkelingen. In de 
Auditcommissie wordt regelmatig verslag 
gedaan en verantwoording afgelegd door het 
projectteam over de Transitie Huisvesting.

3. Werkgeverschap bestuur 
De Raad van Toezicht evalueert conform het 
bestuursreglement jaarlijks het functioneren van 
de leden van het College van Bestuur. Ook in 2017 
hebben deze gesprekken plaatsgevonden, van deze 
gesprekken zijn ook verslagen gemaakt. Belang-
rijke thema’s in deze gesprekken waren de resulta-
ten op financiën, huisvesting, onderwijskwaliteit en 
personeelsbeleid. Ook de persoonlijke ontwikkeling 
van de leden van het CvB is besproken alsmede de 
samenwerking tussen RvT en CvB.

4. Werken aan goed toezicht 
De professionalisering van de Raad van Toezicht 
is een voortdurend aandachtspunt omdat de 
maatschappelijke eisen aan raden voortdurend in 
beweging zijn. De jaarlijkse evaluatie van de raad, 
waarbij de input van het College van Bestuur is 
meegenomen, heeft in het najaar van 2017 plaats-
gevonden.

De Raad van Toezicht komt zowel voorafgaand als 
na afloop van de bijeenkomsten met het College van 
Bestuur in besloten bijeenkomst bij elkaar. De sfeer is 
goed en open, met voldoende ruimte voor zelfreflectie. 
De wijze van opereren van de organen (College van 
Bestuur en Raad van Toezicht) als ook het persoonlijk 
handelen wordt open besproken. Leden van de Raad 
van Toezicht hebben gedurende het jaar deelgenomen 
aan bijeenkomsten van de VTOI en andere scholings-
activiteiten

Regelingen en commissies
De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan 
van MBO Utrecht dat handelt binnen de volgende 
kaders:

 Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
 Branchecode Goed Bestuur in het MBO.
 Statuten MBO Utrecht.
 Bestuursreglement MBO Utrecht 

(vastgesteld begin 2013).
 WNT: Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
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 Honorering van Raden van Toezicht 
van onderwijsinstellingen 2013.

 Beloningsclassificatiesysteem 
bestuurders mbo-instellingen 2013.

 Toezichtkader Raad van Toezicht MBO Utrecht.

De (functionele) afbakening van de taken en bevoegd- 
heden en de honorering van Raad van Toezicht en het 
College van Bestuur zijn geregeld en geborgd in deze 
documenten.

In 2017 hebben de leden van de Raad van Toezicht een 
honorering ontvangen die binnen de kaders van de 
adviesregeling honorering toezichthouders valt.

De Raad van Toezicht kent drie commissies die onder-
werpen voorbereiden voor bespreking in de voltallige 
Raad van Toezicht.

De Onderwijskwaliteitscommissie
In de vergaderingen van de Onderwijskwaliteits-
commissie bespreekt het College van Bestuur met 
de commissie- in het kader van risicomanagement 
-de ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en 
kwaliteit. Bij deze vergaderingen is een eindverant-
woordelijke manager aanwezig gerelateerd aan het te 
bespreken onderwerp. Hoofd Onderwijs & Kwaliteit 
is secretaris van deze vergaderingen. De Onderwijs-
kwaliteitscommissie geeft advies aan de Raad van 
Toezicht over de onderwijsinhoudelijke thema’s.

De Onderwijskwaliteitscommissie heeft zich met name 
gericht op de inhoudelijke resultaten en de nood zakelijke 
prikkels die kwaliteitsverbetering en borging vragen met 
aandacht voor de verschillen binnen de organisatie en 
met aandacht voor het gewenste gedrags- en houdings-
aspect, eigenaarschap en leiderschap.

In 2017 is gesproken over Keuzedelen, het Onderzoek 
Bestuur en Opleidingen, de onderwijsresultaten 2016-
2017, de voortgangsrapportage van het Kwaliteitsplan 
2015 – 2018 “Ambitie in leren” en de voortgang van het 
verbeterplan n.a.v. het Onderzoek Bestuur en Opleidin-
gen. De commissie is in 2017 drie maal bijeengekomen.

De Auditcommissie
In de vergaderingen van de Auditcommissie bespreekt 
het College van Bestuur met de Auditcommissie de 
ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering. 
De controller van MBO Utrecht neemt ook deel aan de 
vergaderingen. Standaard worden de begroting, het 
halfjaarverslag en het jaarverslag besproken. De Audit-
commissie geeft een advies aan de Raad van Toezicht 

over deze financiële thema’s. Bij de vergaderingen van 
de Audit commissie is in ieder geval bij de bespreking 
van de Management Letter en het accountantsverslag, 
de externe accountant te gast.

In 2017 is onder meer gesproken over het Financi-
eel Instellingsplan 2018, de MBO Benchmark en de 
Management Letter van de accountant. In de huis-
vestingssituatie van MBO Utrecht hebben zich ook in 
2017 enkele ontwikkelingen voorgedaan, waardoor dit 
onderwerp in meerdere vergaderingen geagendeerd 
is geweest. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het 
gebied van ICT en de invoering van de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming (AVG) besproken.

De commissie is in 2017 vier maal bijeengekomen.

Om de onafhankelijkheid van de controller te borgen en 
bewaken vindt er jaarlijks een gesprek plaats tussen 
de RvT leden van de audit commissie en de controller. 
Daarnaast is deze onafhankelijkheid geborgd in het 
reglement van de Auditcommissie.

De Remuneratiecommissie
In de vergaderingen van de Remuneratiecommissie 
bespreekt de commissie het functioneren en belonen 
van de bestuursleden. De evaluaties van de bestuur-
ders worden in deze commissie voorbereid, waarna de 
commissie de bezoldigings- en functioneringsgesprek-
ken met het College van Bestuur voert, deze hebben in 
2017 twee maal plaatsgevonden.

Relatie met de Ondernemingsraad
De Raad van Toezicht streeft een goed contact en 
transparante communicatie met de Ondernemingsraad 
expliciet na. De raad heeft in 2017 met de Onder-
nemingsraad over uiteenlopende onderwerpen gespro-
ken zoals de onderlinge verbinding van onderdelen en 
organen binnen MBO Utrecht, de samenwerking met 
het College van Bestuur, de informatievoorziening. In 
2017 was een lid van de RvT aanwezig bij de bespreking 
van het Geïntegreerd Jaardocument tussen bestuur en 
Ondernemingsraad.

Relatie met de Studentenraad
De Raad van Toezicht heeft in 2017 met de leden van de 
studentenraad gesproken over hun waarnemingen en 
visie op het profiel van de Raad van Toezicht leden en 
de uitvoering van het onderwijs aan MBO Utrecht. Ver-
der heeft de Raad van Toezicht met de Studentenraad 
gesproken over onderwerpen zoals het belang van de 
rol van de studentenraad in de organisatie, de informa-
tievoorziening en de samenwerking met het CvB.
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Branchecode Goed bestuur
De Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de 
medewerkers van MBO Utrecht richten zich op het 
bereiken van maatschappelijke doelen. Hiervoor ver-
krijgen wij publieke middelen. Het College van Bestuur 
en de Raad van Toezicht willen de ontvangen publieke 
middelen op een zorgvuldige wijze besteden. Goed 
bestuur is hierbij het uitgangspunt. De Raad van Toe-
zicht en het College van Bestuur vinden het belangrijk 
dat dit uitgangspunt tot uitdrukking komt in de cultuur 
en het beleid (en de verantwoording daarover). Regels 
en richtlijnen liggen hieraan ten grondslag. De Raad 
van Toezicht, het College van Bestuur conformeren 
zich aan de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’. 
De code is gebaseerd op vigerende wet- en regel-
geving. Bovendien bevat de code voorschriften op het 
gebied van de verantwoording, medezeggenschap en 
het tegengaan van belangenverstrengeling.

De bijbehorende checklist van deze code is ingevuld 
en is als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. Hierin 
is per item aangegeven of er wel, niet of deels aan 
voldaan is, gevolgd door een toelichting.
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Bestuursverslag
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Missie, Visie en kernwaarden

MBO Utrecht is een kleinschalige interconfessionele 
onderwijsinstelling die doelmatig onderwijs aanbiedt 
met focus op de hoogste niveaus van het MBO. Wij 
leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van onze stu-
denten tot zelfbewuste professionals. Wij geven onze 
studenten meer dan een opleiding en leren hen meer 
dan een vak. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling 
van talent, arbeidsvaardigheden, ondernemend gedrag, 
maatschappelijke betrokkenheid, respect voor elkaar 
en burgerschap. Deze keuzes zijn verankerd in onze 
missie en visie.

Bij MBO Utrecht werken wij samen vanuit een intrinsieke 
motivatie om het talent van studenten en medewerkers 
te koesteren en te ontwikkelen. Wij zijn gezamenlijk ver-
antwoordelijk voor het succes van onze student, in door-
stroom naar vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt. 
Wij stimuleren een wederzijdse dialoog en inspireren 
studenten om open te staan voor allerlei ontmoetingen.

Wat mag een student van ons verwachten?
MBO Utrecht ontwikkelt studenten tot zelfbewuste 
professionals die goed en breed zijn opgeleid en een 
succesvolle toekomst tegemoet gaan. De persoon-
lijke begeleiding van onze docenten is gericht op het 
overtreffen van eigen en andermans verwachtingen; 
daardoor komen ieders talenten tot volle wasdom. 
Dat zien we terug in goede prestaties en een succes-
volle doorstroom naar hbo of arbeidsmarkt. Samen 
met onze partners in het werkveld bereiden we onze 
studenten voor op duurzame inzetbaarheid voor een 
succesvolle toekomst. Studenten ontvangen duidelijke 
informatie en wederzijdse verwachtingen zijn vooraf 
helder. Studenten en docenten committeren zich 
samen aan de leerdoelen van de student. De beoorde-
ling van de prestaties is transparant.

We inspireren studenten open te staan voor aller-
lei ontmoetingen; hoe verschillend zij ook zijn op 
cultureel, maatschappelijk, persoonlijk, politiek en 
religieus gebied. Wij geven studenten handvatten om 
te kunnen omgaan met succes, falen en zingeving in 
beroep, maatschappij en persoonlijk leven. Wij willen 
hen inspireren om te dromen van - en te werken aan - 
een humane, solidaire en duurzame wereld.

Wat verwachten wij van onze studenten?
Onze studenten zijn in een belangrijke, vaak zoekende 
én vormende fase in hun leven. Wij verwachten van 
onze studenten dat zij eigenaarschap nemen over hun 
loopbaan en wij maken ze daarvan bewust. Wij vragen 

van hen een actieve en ondernemende houding om 
hun persoonlijke talenten te ontdekken en ontplooien. 
We verwachten bovendien dat ze zich verdiepen in hun 
toekomst en zich een beeld vormen van arbeidsmarkt 
en beroepen. Zodat zij gefundeerde keuzes maken op 
weg naar een succesvolle toekomst. De ene student is 
de andere niet. We stimuleren studenten om over deze 
onderwerpen na te denken en het gesprek met elkaar 
aan te gaan.

Kernwaarden

Aan onze visie liggen drie kernwaarden ten grond-
slag: persoonlijk, ondernemend en ambitieus. Deze 
kernwaarden zijn richtinggevend en inspirerend voor 
alle medewerkers. Ze vormen het uitgangspunt voor 
het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Ze 
maken MBO Utrecht waardevol en onderscheidend 
voor studenten, medewerkers en andere doelgroepen.

Persoonlijk
Bij ons mogen studenten rekenen op respect, persoon-
lijke aandacht en geborgenheid, omdat deze waarden 
verankerd zijn in onze interconfessionele identiteit. 
Onze onderwijsinstelling biedt een kleinschalige 
leer- en werkomgeving, waardoor studenten zich snel 
betrokken en verbonden voelen.

Ondernemend
Bij ons wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis, 
vaardigheden, houding en gedrag van studenten. Er is 
ruimte en waardering voor eigen initiatief. Studenten 
krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen en in de 
praktijk ervaring op te doen, bijvoorbeeld in een van 
onze leerbedrijven. Deze leerbedrijven maken deel 
uit van een organisatie die midden in de samenleving 
staat, met veel samenwerkingspartners.

Ambitieus
Bij ons worden studenten uitgedaagd en krijgen zij 
uitstekende mogelijkheden om hun talenten optimaal 
tot hun recht te laten komen. Met het brede aanbod 
aan opleidingen en leerbedrijven kunnen zij de keus 
maken die het beste bij hen past. Hiermee wordt een 
stevige basis voor hun vervolgopleiding en verdere 
loopbaan gelegd.

MBO Utrecht: een levensbeschouwelijke 

instelling

MBO Utrecht heeft haar wortels in het christelijk 
onderwijs; wij staan open voor studenten van alle 
levens- en geloofsovertuigingen en hechten aan waar-
den als respect, persoonlijke aandacht en geborgen-
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heid. We vervullen als school een betekenisvolle rol 
in de maatschappij en in het leven van jonge mensen 
en hun ontwikkeling. Ons primaire doel zal altijd zijn: 
zorgen voor een optimaal leerklimaat voor studen-
ten. Vanuit die christelijke wortels zijn wij lid van de 
Federatie Christelijk mbo, onderdeel Verus. Verus is 
een netwerk van leden dat onderwijsprofessionals, 
bestuurders en ouders met elkaar verbindt en gele-
genheid biedt voor ontmoeting, het delen van kennis 
en het uitwisselen van ervaringen. Zo biedt Verus biedt 
inspiratie bijeenkomsten, kennisdelingssessies op 
gebied van Identiteit en juridisch advies. Via Verus zijn 
we bijvoorbeeld ook lid van de Geschillencommissie.

MBO Utrecht leert studenten omgaan met succes en 
falen, tegoed en tekort, geluk en pech, vreugde en ver-
driet, zin en betekenisloosheid in beroep, maatschappij 
en persoonlijk leven.

MBO Utrecht stimuleert studenten in onderlinge 
gesprekken over authentieke ervaringen, inspiratie-
bronnen, keuzes en visies in beroepsmatig, beroep-
sethisch, maatschappelijk en levensbeschouwelijk 
perspectief.

Als onderwijsorganisatie hebben wij een breed aanbod 
aan hoogwaardige en praktijkgerichte beroeps-
opleidingen. Wij werken nauw samen met bedrijven en 
instanties om een goede afstemming van het onder-
wijs op de beroepspraktijk te kunnen garanderen. Wij 
bieden onderwijs in een kleinschalige omgeving, met 
een persoonlijke benadering en optimale begeleiding. 
Het aanbod richt zich met name op aansluiting op het 
hoger beroepsonderwijs, en omvat daarnaast volwaar-
dige mbo-eindopleidingen voor rechtstreekse toetre-
ding tot de arbeidsmarkt.

Leren én doen geeft het beste resultaat. MBO Utrecht 
biedt studenten en medewerkers alle ruimte hun 
grenzen te verleggen, kansen te zien en iets nieuws te 
creëren. Zij moeten waar en wanneer mogelijk leren 
ondernemen, dromen en doen, vallen en opstaan. Dat 
is onze ambitie. Want leren moet uiteindelijk een uitda-
gende, avontuurlijke reis zijn.

1.1 Organisatie en bestuur

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van MBO 
Utrecht en is belast met het besturen van de instelling. 
Het College van Bestuur bestaat uit twee leden;

Naam Nevenfuncties

Mevrouw drs.
M. Rookmaker, 
voorzitter CvB 
Portefeuille: Onderwijs, 
Communicatie en P&O

Lid Raad van 
Commissarissen 
NV Afvalzorg Holding 
Lid Raad van 
Commissarissen Oasen N.V.

De heer drs. R. Leeftink 
RC, lid CvB Portefeuille: 
Bedrijfsvoering

Penningmeester Federatie 
Christelijk MBO
Lid (toezichthouder) bestuur 
Stichting Hilversumse 
Montessorischolen

Het College van Bestuur heeft zich in 2017 op de 
volgende manier geprofessionaliseerd:
Mevrouw Rookmaker heeft de Leergang “Lerend ver-
anderen” gevolgd van het Kwaliteitsnetwerk mbo, deze 
wordt in 2018 afgerond.
De heer Leeftink heeft de Commissarissencyclus van 
Nyenrode gevolgd en moet goed resultaat afgerond. 

Academies
De opleidingen van MBO Utrecht worden verzorgd in de 
volgende, kleinschalig opgezette academies:

Sector Economie:
 Academie voor Economie en Ondernemen
 MHBO Academie

Sector Leisure & Entertainment:
 Herman Brood Academie
 Sportacademie Utrecht
 Utrechtse Dansacademie
 Eventacademie
 Academie voor Horeca en Toerisme 

Sector Maatschappelijke Dienstverlening:
 De Zorg Academies
 Academie voor Welzijn 

Sector Techniek & ICT:
 Academie voor Techniek
 ICT Academie

Entree:
 Entree-opleidingen 
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Organogram

Raad van toezicht

College van Bestuur

Studentenraad Ondernemingsraad

Bestuursbureau

Academie voor
Economie en
ondernemen

Event Academie

Entreeopleidingen

ICT

Studenten-
dienstverlening

MHBO Academie Personeel en
organisatie

Academie voor
Welzijn

Academie voor
Techniek

Onderwijs en
Kwaliteit

Herman 
Broodacademie

Financiën en Control

ICT Academie

Studentzaken

Zorgacademies

Sportacademie

Facilitair en 
Huisvesting

Academie voor
Horeca en Toerisme

Utrechtse
Dansacademie

Communicatie

1.2 Het Strategisch Kompas

Met ingang van 1 januari 2017 gebruiken we ons nieuw 
Strategisch Kompas. In dat kompas kiezen we voor vijf 
speerpunten die richting geven aan ons handelen de 
komende jaren. Het is daarmee geen plan, geen uitge-
stippelde route. Het kompas geeft richting waarbinnen 
studenten, docenten, medewerkers en leidinggevenden 
met elkaar hun weg kiezen. Een weg die past bij ons 
interconfessionele perspectief dat we vertalen in de 
meest ruime zin van het woord: met respect voor wie 

je bent, waar je vandaan komt en waar je wel of niet in 
gelooft.

De vijf speerpunten zijn:
 Persoonlijke aandacht
 Gedreven communities
 Ambitieus onderwijs
 Ondernemend samenwerken
 Lerende teams
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1.3 A3 Jaarplan 2017

In ons A3 Jaarplan voor 2017 zijn de missie en visie vertaald naar de onderstaande 
succesbepalende factoren en prestatie indicatoren. Elk van deze succesbepalende 
factoren is voor onze academies en ondersteunende diensten het uitgangspunt 
geweest voor wat wij dit jaar hebben gedaan en wilden bereiken. Daarmee vormen 
zij de basis voor de verantwoording in de volgende hoofdstukken

Belanghebbenden Succesbepalende factoren Prestatie-indicatoren Resultaat
Klanten en partners 1) Meer dynamisch onderwijs  MBO Utrecht behaalt de indicatoren in 

het BPV verbeterplan
Behaald, baten bpv-verbeter-
plan ontvangen

2) Betere samenwerking met inno-
vatieve partners

 Er is met minimaal 3 VO scholen 
samenwerking vormgegeven en vast-
gelegd in een convenant

Diverse samenwerkingen 
aangegaan, Willibrord,
Amadeus en Cals, geen 
convenant

3) Meer eenduidige, transparante 
en toegankelijke informatie naar 
studenten

 OnderwijsOnline is eind 2017 volledig 
ingericht en wordt gebruikt voor en 
door alle eerste en tweedejaars stu-
denten en alle medewerkers

Ingericht en wordt gebruikt.

4) Hoger onderwijsrendement  Voortijdig schoolverlaten (VS)V percen-
tages zijn conform norm

Vsv boven de norm

 Jaarresultaat en/of diplomaresultaat 
voldoen aan OCW normen

Jaarresultaat en/of diplomare-
sultaat is MBO Utrecht breed bij 
niv. 1, 2 en 4 boven de norm.
Niveau 3 beide onder de norm

 85 % van onze studenten blijft na het 
eerste jaar bij MBO Utrecht

Startersresultaat: 79,05%

 Resultaten Taal en Rekenen zijn geen 
obstakel voor het diploma

Behaald

 Studenttevredenheid MBOU- breed 
opleiding minimaal 7.1

STO 2017: 6,9

Medewerkers 5) Gedeelde visie op een lerende 
organisatie

 75 procent van de medewerkers heeft 
deelgenomen aan externe activiteiten

Behaald

 De MTO score is minimaal een 7 per 
organisatieonderdeel

Gemiddeld MBOU:
7. Variërend tussen 5.3 en 8.2

6) Professionelere medewerkers  Iedere medewerker heeft een POP 
opgesteld en voert dat uit

Behaald

 Ieder team (organisatie. eenheid) heeft 
een teamprofessionaliseringsplan 
opgesteld en voert dat uit

Ieder team heeft een plan

 Onze FOG/BOG systematiek borgt het 
sturen op onze doelen in het jaarplan 
MBO Utrecht en de teams

In het FOG- formulier wordt de 
verbinding gelegd met het A3.

Maatschappij 7) Gedeelde visie op identiteit  Alle medewerkers kennen de visie op 
onze identiteit

Visie op identiteit volgt in 2018 
als onderdeel van het meer-
jarenplan

8) Meer participatie van studenten 
en medewerkers in maatschap-
pelijke projecten

 Alle medewerkers en studenten kun-
nen participeren in maatschappelijke 
projecten

Behaald

Bestuur en financiers 9) Kwaliteitszorg op hoger niveau  Ieder team handelt conform kwaliteit-
sprofiel 3 van het kwaliteitsnetwerk 
MBO

Verschilt per team, van profiel 
1 tot 3.

10) Hogere servicegraad naar 
studenten, medewerkers en 
bedrijven

 De waardering van de dienstverlening 
van de ondersteunende diensten is 
minimaal een 7

De enquête is uitgesteld i.v.m. 
samenloop medewerkers 
tevredenheidsonderzoek. Het 
onderzoek naar de waardering 
vd diensten wordt in mei 2018 
uitgevoerd

 De waardering van studenten van het 
schoolklimaat is minimaal een 7

68% van de studenten voelt zich 
veilig op school
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Kwaliteitsplan en BPV-verbeterplan
Het ministerie van OCW investeert in de verbetering 
van de kwaliteit van het MBO door middel van kwa-
liteitsafspraken met onderwijsinstellingen. Deze 
kwaliteitsverbeteringen zijn door MBO Utrecht opge-
nomen in het document Kwaliteitsplan MBO Utrecht 
2015-2018 ‘Ambitie in leren’. In het plan is beschreven 
op welke wijze we gaan bijdragen aan het studiesucces 
van onze studenten, professionalisering van medewer-
kers maar ook hoe wij excellentie stimuleren. Dit plan 
is in overleg met studenten, medewerkers en overige 
belanghebbenden geschreven.

De voortgangsrapportage in bijlage 1 informeert over 
de voortgang en de behaalde resultaten. De thema’s 
excellentie en bpv zijn hier onderdeel van. Hiervoor 
zijn separate plannen gemaakt. Het excellentieplan, 
in 2015 goedgekeurd, wordt uitgevoerd als onderdeel 
van de kwaliteitsafspraken. MBO Utrecht heeft eind 
2016 het BPV-verbeterplan opgesteld. Het is positief 
beoordeeld door MBO in Bedrijf. In augustus 2017 heeft 
MBO Utrecht een BPV-tussenrapportage ingediend 
bij MBO in Bedrijf, met als resultaat een voldoende. 
Daarmee heeft MBO Utrecht de volledige resultaat-
afhankelijke bekostiging ontvangen.
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2.1 Onderwijsvisie

Onze kernwaarden vormen de basis voor de onderwijs-
visie van MBO Utrecht:

Persoonlijk: bij MBO Utrecht kun je worden 
wie je wil zijn!
	 Iedere student wordt gecoacht door een SLB-er

	 Iedere student heeft inzage in up-to-date 
info over zijn opleiding en voortgang

	 Iedere student krijgt een onderwijsprogramma 
aangeboden waarbinnen indien nodig maatwerk 
mogelijk is

	 De begeleiding van de student is erop gericht zijn 
(beroeps)identiteit te ontdekken en te ontwikkelen

	 De student wordt gestimuleerd in het ontdekken 
van of gekend worden in zijn talent en geholpen in 
de ontwikkeling ervan

	 De veilige leeromgeving die daarvoor 
nodig is, creëren we samen.

Ondernemend in een dynamische leeromgeving:

	 MBO Utrecht daagt haar studenten uit om op eigen 
wijze in zijn of haar persoonlijk ontwikkelplan kan-
sen te zien en aan te gaan, gericht op de toekomst

	 MBO Utrecht biedt een dynamische leeromgeving 
waarin haar studenten de gelegenheid krijgen hun 
persoonlijke en professionele netwerk op te bou-
wen in samenwerking met organisaties en instel-
lingen uit het topsegment

	 MBO Utrecht ondersteunt innovatief onder-
nemerschap en ondernemende activiteiten van 
onze studenten.

Ambitieus: MBO Utrecht inspireert
	 MBO Utrecht daagt iedere student uit om alles uit 

zichzelf te halen. Dit betekent dat de student de lat 
zo hoog mogelijk legt en moeite doet om een uit-
muntende professional te worden in het vakgebied

	 Bekwame docenten zijn vernieuwend en inspirerend 
en staan dicht bij student en beroepenveld

	 MBO Utrecht werkt samen met bedrijven 
en organisaties in het topsegment.

2.2 Invoering Herziene Kwalificatiestructuur

De Herziene Kwalificatiestructuur (HKS) is vanaf 
augustus 2016 ingevoerd. Met de implementatie van 
de kwalificatiestructuur wil MBO Utrecht het onderwijs 
aantrekkelijker en uitdagender maken. HKS omvat ook 
de implementatie van de keuzedelen in het mbo. In 
2017 zijn de keuzedelen voor het eerst gevolgd. MBO 
Utrecht heeft drie generieke keuzedelen die door alle 
opleidingen worden aangeboden. Met de invoering 
van de keuzedelen kan MBO Utrecht sneller en beter 
inspelen op actuele ontwikkelingen en innovaties in het 
beroepenveld en in de regio.

Resultaten 2017
In 2017 zijn de volgende resultaten behaald:

	 Een MBO Utrecht breed format voor het onderwijs-
plan is gerealiseerd. Conform PDCA-cyclus worden 
de onderwijs- en examenplannen jaarlijks geëvalu-
eerd en bijgesteld.

	 Keuzedelen: In veel opleidingen is in het schooljaar 
16/17 gestart met de keuzedelen. Visie op keuze-
delen is gereed. Procedure rondom actualiseren 
aanbod keuzedelen is beschreven en geïmplemen-
teerd. Vrijstellingenbeleid op keuzedelen is gereed. 
Vastgesteld aanbod keuzedelen MBO Utrecht voor 
cohort 2017/ 2018 is gerealiseerd en het aanbod is 
gepubliceerd.

	 De ELO Onderwijs Online is geïmplementeerd. 
Digitale leeromgeving is ingericht ten behoeve 
van de opleidingen conform de nieuwe kwalificatie 
dossiers. Professionalisering van Onderwijs Online 
gebruikers is ‘going concern’; training en scholing 
wordt gegeven via de MBO Utrecht Academie. Voor 
studenten zijn e-learning modules in Onderwijs 
Online beschikbaar waarin het gebruik van ICT 
(waaronder Onderwijs Online) in MBO Utrecht wordt 
uitgelegd.



22 Geïntegreerd jaardocument 2017

Amendement Rog in het kader van de keuzedelen
MBO Utrecht heeft in 2017 géén gebruik gemaakt van 
het afwijken van de keuzedeelverplichting in het kader 
van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke 
vorming.

Verzoek student niet gekoppelde keuzedelen
Tevens is er door studenten géén beroep gedaan op 
de mogelijkheid om niet-gekoppelde keuzedelen te 
volgen.

Aanbodverplichting keuzedelen
Ook heeft MBO Utrecht géén gebruik hoeven maken 
van de mogelijkheid om een keuzedeel uit het aanbod 
te halen vanwege doelmatigheidsoverwegingen.

2.3 Toegankelijkheid

Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo.
Mede in verband met nieuwe wet- en regelgeving is het 
instroombeleid van MBO Utrecht aangepast.
Een belangrijke aanleiding voor de nieuwe wet is dat 
het toelatingsbeleid van mbo-instellingen in het verle-
den onduidelijk kon zijn en er grote verschillen beston-
den in het toelatingsbeleid en de toelatingsprocedure 
tussen instellingen. Met deze wetswijziging krijgen 
studenten een afdwingbaar recht om tot de opleiding 
toegelaten te worden.

Het toelatingsrecht gaat vooral over het bieden van 
kansen aan vo-leerlingen en jongeren. Instroom-
activiteiten zijn met name gericht op wederzijdse 
kennismaking en introductie tot de opleiding. Als een 
student voldoet aan de wettelijke eisen dan heeft hij het 
recht om te worden toegelaten tot een opleiding.

Het instroombeleid MBO Utrecht heeft als ondertitel 
“Op zoek naar jouw talenten en ambities”. Uitgangs-
punt is om tijdens het instroomproces de student met 
die opleiding en toekomstig beroep te matchen die het 
beste past bij de talenten en ambities van de student. 
Het instroombeleid van MBO Utrecht heeft als ver-
trekpunt de visie van MBO Utrecht zoals beschreven in 
het Strategisch Kompas 2017. Dat betekent dat MBO 
Utrecht nadrukkelijk persoonlijke aandacht heeft voor 
de student, waarbij we uitgaan van talenten, ambities 
en mogelijkheden. Tijdens het instroomproces berei-
den we studenten voor op een volgende stap in de 
(studie) loopbaan. De loopbaangerichte instroomac-
tiviteiten dragen bij aan een doorlopend proces bij de 
overstap v(mb)o naar mbo en stimuleert de ontwikke-
ling van de loopbaancompetenties die studenten nodig 

hebben om uiteindelijk een goede plek op de opleiding 
en in de toekomst volwaardig te participeren in de 
samenleving.

2.4 Terugdringen van VSV en verzuim, met aandacht 
voor kwetsbare jongeren (passend onderwijs)

2.4.1 Passend onderwijs
Alle studenten moeten een plek krijgen die past bij hun 
kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit wordt verstaan 
onder passend onderwijs.

Bij passend onderwijs onderscheiden we onderwijs dat 
professionals in een onderwijsteam op eigen kracht 
kunnen bieden (basisondersteuning) en onderwijs 
waarbij ondersteuning van interne en externe des-
kundigen wenselijk is (uitgebreid door middel van 
een ondersteuningsarrangement). Binnen de basis-
ondersteuning en begeleiding is de loopbaan van de 
student uitgangspunt voor het pedagogisch- didactisch 
handelen. De rode draad in begeleidingsgesprekken 
met studenten is hun studieloopbaan. Het ontwikkelen 
van loopbaancompetenties helpt de student bij het 
steeds meer zelfstandig sturing geven aan de eigen 
loopbaan en keuzes maken op basis van zijn ambities 
en talenten.

Studenten met speciale onderwijsbehoeften zijn voor 
hun ontwikkeling aangewezen op docenten die zich 
voortdurend pedagogisch-didactisch ontwikkelen 
en onderwijs verzorgen dat het beste aansluit bij de 
behoefte van de student. We laten alle studenten hun 
eigen talenten laten ontdekken, inzetten en ontwik-
kelen. Het ontwikkelperspectief van de student staat 
centraal.

De behaalde resultaten in 2017 worden benoemd in 
de voortgangrapportage van het Kwaliteitsplan, dat te 
vinden is in bijlage 1.

2.4.2 Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
MBO Utrecht streeft ernaar om alle studenten die bij 
ons een opleiding starten, gediplomeerd de school te 
laten verlaten. Daarom willen we vsv minimaliseren en 
minimaal aan de landelijk gestelde normen te voldoen. 
Hiertoe hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden.

	 De VSV-projecten zijn geëvalueerd en in 2017 
gecontinueerd (o.a. Plusvoorziening).

	 Nieuwe maatregelen rondom VSV zijn vastgelegd in 
een nieuw regionaal programma VSV 2017 – 2020 
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zoals Peer support bij de Zorgacademie en de 
voorbereiding hierop bij de Academie voor Welzijn.

	 MBOU werkt nauw samen met de Buurtteam orga-
nisatie. Er is een Buurtteam MBO dat alle psycho- 
sociale problematiek van studenten met studenten 
oppakt. Buurtteam MBO voert ook het schoolmaat-
schappelijk werk uit voor MBOU en is de primaire 
partner voor jeugdhulp.

	 De Taakdocent zorg stuurt op optimaal gebruik 
van de individuele begeleidingsplannen(ipb’s) van 
studenten.

	 Verzuimprotocol is verder geoptimaliseerd. Er is 
meer inzicht in het verzuim, omdat de registratie 
van ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim binnen 
de Academies is geborgd. In 2017 is 96,1% geregis-
treerd, t.o.v. 92,7% in 2016. Dit is een verbetering 
van 3,4%.

	 MBO Utrecht werkt in een kernpartner model 
samen met Leerplicht/RMC, JGZ en buurtteams 
(jeugdhulp) op zowel beleids- als uitvoeringsniveau.

	 MBO Utrecht participeert actief in de projectgroep 
Overstap (actielijn 3 regionale VSV programma); het 
samenwerkingsverband tussen vmbo en mbo om 
de doorstroom vmbo-mbo te optimaliseren.

Dit heeft geresulteerd in de volgende vsv resultaten:

MBO Utrecht cijfers t/m december 2017

2016-2017 Voorlopige eindstand

Niveau Norm Aantal in 
startset

Aantal 
VSV

% VSV

Total 3530 233 6,60%

1 27,50% 73 36 49,32%

2 9,50% 318 44 13,84%

3 3,60% 593 37 6,24%

4 2,75% 2546 116 4,56%

2015-2016 Eindstand 2015-2016

Niveau Norm Aantal in 
startset

Aantal 
VSV

% VSV

Total 3499 202 5,77%

1 22,50% 94 33 35,11%

2 10,00% 328 33 10,06%

3 2,75% 646 33 5,11%

4 2,75% 2431 103 4,24%

2014-2015 Eindstand 2014-2015

Niveau Norm Aantal in 
startset

Aantal 
VSV

% VSV

Total 3508 243 6,93%

1 22,50% 100 40 40,00%

2 10,00% 394 54 13,71%

3 2,75% 636 44 6,92%

4 2,75% 2378 105 4,42%

Voor de cursusjaren 2014-2015 en 2015-2016 betreft 
het definitieve resultaten. Voor het cursusjaar 2016-
2017 betreft het voorlopige resultaten.

Geconstateerd wordt dat de daling vanaf schooljaar 
2014-2015 zich niet heeft voortgezet. Vsv blijft een 
aandachtspunt binnen onze organisatie. Op basis 
van maandelijkse vsv-rapportages wordt het gesprek 
gevoerd en vindt sturing plaats. 

2.4.3 Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB)
In de loopbaanbegeleiding wordt de student gesti-
muleerd zijn capaciteiten en talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen, en op basis daarvan een (beroeps)
identiteit te ontwikkelen. De vijf loopbaancompeten-
ties1) staan hierbij centraal. Deze zijn verankerd in het 
onderwijs (het curriculum, het pedagogisch didactisch 
kader, het pedagogisch didactisch handelen van docen-
ten, de begeleiding op school en in de BPV.

1) De 5 loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers vormen de 
basis voor de begeleiding van studenten: Capaciteitenreflectie: 
Ontdek je talent; Motievenreflectie: Ontdek je passie; 
Werkexploratie: Onderzoek je werkplek; Loopbaansturing: 
Ga zelf aan zet; Netwerken: Ga in gesprek. Kwaliteitenreflectie, 
werkexploratie, loopbaansturing en netwerken gaan uit van 
min of meer vaststaande kennis. Motievenreflectie gaat niet 
uit van vaststaande kennis maar verandert voortdurend onder 
invloed van nieuwe ervaringen. Die ervaring leren studenten 
alleen maar in een arbeidssituatie en dat vraagt om een andere 
attitude van een docent dan kennisdeling/ kennisoverdracht.
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MBO Utrecht streeft ernaar dat de LOB-leerlijn van 
MBO Utrecht aansluit op het VO. Daartoe:

	 participeert MBO Utrecht actief in de regionale 
werkgroep Loopbaandossier (actielijn 2 regionale 
VSV programma).

	 is in 2017 een aantal projecten gestart met 
vo-scholen om de doorstroom vo-mbo te verbeteren 
(Anna van Rijn, Calscollege, Globe en Amadeus).

	 is voorlichting van MBO Utrecht 
op vo-scholen verbeterd.

	 is voorlichting op open dagen geüniformeerd.

2.5 Studentendienstverlening (SDV)

MBO Utrecht heeft ambitie in leren. De organisatie 
van het onderwijs is er op gericht het leren van haar 
studenten zoveel mogelijk te ondersteunen en te ver-
sterken. Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) is 
hierbij uitgangspunt voor de inrichting van het onder-
wijs. De Studentendienstverlening is erop gericht om 
de studenten te ondersteunen in dit proces. Dit doet 
zij door de onderwijsteams te versterken en ook door 
direct aanvullende begeleiding te bieden aan studenten.

In 2017 is veel aandacht besteed aan het versterken 
van de teams door professionalisering van de taak-
docenten zorg (docenten met zorg-expertise). Met 
name de implementatie van het passend onderwijs 
vraagt van de onderwijsteams een heldere afbakening 
van de basisbegeleiding die door teams zelf verzorgd 
wordt, en aanvullende ondersteuning die door studen-
tendienstverlening wordt aangeboden.

Begeleidingsvragen die voortkomen uit psycho sociale 
problematiek worden opgepakt door het Jeugdteam. 
Het SDV team heeft afspraken gemaakt met de 
gemeente en met de uitvoeringsorganisatie van de 
gemeentelijke buurtteams, Lokalis. Het resultaat is dat 
alle studenten van MBO Utrecht een beroep kunnen 
doen op sociaal maatschappelijke dienstverlening door 
het jeugdteam.

2.6 Studenttevredenheid

Eens in de twee jaar wordt de landelijke studenten-
tevredenheidsenquête, de JOB-monitor, uitgezet. 
De resultaten van de JOB-monitor worden gebruikt 
door studentenraden en scholen om gezamenlijk de 
school te verbeteren.

Omdat wij grote waarde hechten aan de mening van 
onze studenten, vindt binnen onze academies, in de 
jaren dat er geen landelijke JOB-monitor is, een eigen 
studententevredenheidsonderzoek (STO) plaats. Via dit 
studententevredenheidsonderzoek verzamelt en meet 
MBO Utrecht hoe tevreden haar studenten zijn over de 
onderwijskwaliteit. Het studenttevredenheidsonder-
zoek is onderdeel van de kwaliteitszorgcyclus van MBO 
Utrecht.

Voor de respons van het STO is voor MBO Utrecht breed 
een norm vastgesteld van 55%. Het behaalde percen-
tage bedroeg 62%.

De resultaten over de BPV worden gebruikt ter verant-
woording aan OCW voor het BPV-verbeterplan.

Studenten zijn tevreden over de ‘Onderwijs(inhoud) en 
Onderwijsfaciliteiten’;
Ik kan op school gebruik maken van het internet als dat 
nodig is (73,7% positief)

De teams (onderwijsdirecteur en kwaliteitszorgme-
dewerkers) zijn zelf aan de slag gegaan om met de 
resultaten uit het Studententevredenheidsonderzoek 
en aan de hand van hun analyses, verbeterpunten te 
formuleren. Deze verbeterpunten worden opgenomen 
in het A3 jaarplan van de onderwijsteams. De terug-
koppeling van de resultaten van het STO 2017 zijn aan 
de studenten teruggekoppeld.

De teams vormen panels om de resultaten van het STO 
2017 te bespreken. MT en teams delen best-practices 
en laten MBO Utrecht breed de voortgang zien.

In nevenstaande grafieken zijn de gemiddelde rapport-
cijfers van de afgelopen jaren weergegeven voor de 
opleiding en school.

Voor een juist beeld zijn de cijfers van de JOB 2012 
vergeleken met JOB 2014 en JOB 2016 en zijn de cijfers 
van de studententevredenheid 2013 vergeleken met de 
studententevredenheid 2015.
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Te zien is dat het rapportcijfer voor zowel de opleiding 
als de school is gestegen ten opzichte van de vorige 
STO meting in 2015.

Voor de volledigheid geven we hieronder ook de 
(gewogen) rapportcijfers vanuit de JOB-monitor weer. 
Vergelijken met de JOB is echter (vooralsnog) niet goed 
mogelijk omdat de JOB gewogen cijfers betreft en de 
STO ongewogen cijfers.

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

2012 2014 2016

Cijfer voor opleiding Cijfer voor school

JOB-monitor

6,8 7,0

6,1 6,3

7,1
6,5

2.7 Examinering

Examenorganisatie en verantwoordelijkheden
Onderwijs en examinering zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Zonder examinering kan de student 
zijn opleiding niet afronden en een diploma behalen. 
MBO Utrecht heeft naast de verantwoordelijkheid om 
goed onderwijs te geven ook de verantwoordelijkheid 

om kwalitatief goede examinering voor onze studenten 
te organiseren. Binnen MBO Utrecht is de Examen-
commissie hiervoor verantwoordelijk; zij monitort of de 
examenorganisatie het proces van examinering volgens 
afspraak en procedures uitvoert. Daarnaast heeft zij de 
wettelijke taken om exameninstrumenten vast te stel-
len, examendossiers vast te stellen voor diplomering 
en vrijstellingen te verlenen, zodat de examencommis-
sie diploma’s van waarde kan afgeven én MBO Utrecht 
beginnende beroepsbeoefenaren aflevert die herken-
baar zijn voor het beroepenveld.

De borging van de kwaliteit van examinering binnen 
MBO Utrecht wordt niet uitgevoerd door de examen-
commissie alléén: de examencommissie wordt voor de 
taken vaststelling exameninstrumenten en diplomering 
geadviseerd door de vaststeladviescommissie (VAC) en 
de diplomavaststelcommissie (DVC).

De opleidingsteams van de academies zijn verant-
woordelijk voor de afname en de beoordeling van de 
examens en het samenstellen van de examendossiers 
per student. De examencommissie (geadviseerd door 
de VAC en DVC) en de opleidingsteams vormen samen 
de examenorganisatie van MBO Utrecht. In 2017 is de 
examencommissie doorgegaan met het werken aan 
verdere kwaliteitsverbetering van de examinering. Dit 
heeft zij gedaan aan de hand van haar jaarplan 2017 
dat gebaseerd was op de evaluatie examinering 2016.

Resultaten in 2017
MBO Utrecht heeft in 2017 de volgende resultaten 
behaald:

1. Er is nieuw of vernieuwd beleid opgesteld voor 
passende examinering, vrijstellingen, examendeel-
nemers, examineren in het buitenland, examine-
ren van keuzedelen en examineren op een hoger 
niveau. Dit alles is opgenomen in het Handboek 
examinering van MBO Utrecht.

2. De examenfunctionarissen zijn geprofessionali-
seerd. Via de MBO Utrecht Academie zijn diverse 
trainingen georganiseerd voor assessoren en sur-
veillanten. De leergang voor de examenexperts is in 
2017 afgerond. Daarnaast zijn er maandelijks ken-
nisbijeenkomsten voor examenexperts en examen-
bureaumedewerkers. Examenexperts hebben een 
trekkersrol op het gebied van examinering binnen 
hun eigen opleidingsteam en/of Academie.

3. Een andere vorm van verdere professionalisering 
is de ‘24uurs met …..Examinering’ die de examen-
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commissie in maart 2017 heeft georganiseerd. Alle 
examenfunctionarissen hebben gedurende deze 
24uursbijeenkomst met elkaar in diverse werk-
vormen gewerkt aan een verdere verbetering van 
examinering binnen MBO Utrecht. Ook is gewerkt 
aan informatieverzameling voor een herziening 
van de visie op examinering. Het was een bijzonder 
inspirerende bijeenkomst waarin er tijd en ruimte 
was om elkaar te spreken en te ontmoeten.

4. De examencommissie heeft zich verder geprofes-
sionaliseerd via coaching door een externe exami-
neringsexpert bij commissievergaderingen en bij 
de evaluatiebijeenkomst. De examencommissie 
gebruikt deze feedback ter verdere ontwikkeling.

5. De vaststellingsadviescommissie (VAC) is uitgebreid 
met twee nieuwe leden. Door het vertrek van de 
voorzitter is de secretaris benoemd tot voorzitter en 
is een lid benoemd tot secretaris. Gezamenlijk zijn 
zij voortvarend aan de slag gegaan om de werkwijze 
van de VAC tegen het licht te houden en te verbe-
teren en is gekomen tot een efficiënter en beter 
werkproces.

6. De diplomavaststelcommissie (DVC) heeft gewerkt 
aan kwaliteitsverbetering door kalibreersessies 
met de examenexperts waarin zij het vaststellen 
van een examendossier met elkaar hebben uitge-
voerd en dit proces is versneld.

7. De examencommissie is per 1 augustus 2017 
benoemd door het College van Bestuur conform de 
nieuwe wetgeving op de examencommissie in de 
WEB. De examencommissie heeft zich voorbereid 
op deze nieuwe wetgeving door haar kaderdocu-
menten aan te passen en een huishoudelijk regle-
ment op te stellen.

8. Bij de Academies heeft de examencommissie 
diverse checks gedaan zoals het bijwonen van 
examens en het checken van de crebodossiers. 
De rapportages van deze onderzoeken leverden 
nuttige informatie op over de stand van zaken van 
het examenproces en eventuele verbeterkansen. 
De rapportages zijn gedeeld met het CvB en de 
Academies; we vinden het belangrijk dat deze infor-
matie MBO Utrecht breed verspreid wordt zodat 
ervan geleerd kan worden.

9. Het bureau Centrale Examinering (BCE) kan haar 
werkzaamheden efficiënter organiseren door de 
implementatie van de module planning en het orga-

niseren van examens in Eduarte. Met deze module 
kan de logistieke organisatie efficiënter en minder 
foutgevoelig uitgevoerd worden.

Dit alles heeft geresulteerd in wederom een voldoende 
beoordeling van de onderwijsinspectie m.b.t. Exami-
nering tijdens het Onderzoek Bestuur en Opleidingen. 
De onderwijsinspectie geeft aan dat examinering 
en diplomering sterk zijn verbeterd in de afgelopen 
jaren binnen MBO Utrecht. Door het systeem waar-
mee de examen nu gecontroleerd worden, verwacht 
de inspectie dat de examens aan de kwaliteitseisen 
blijven voldoen.

2.8 Herkomst en doorstroom studenten

Eind 2017 bezochten ruim 4.500 studenten de acade-
mies van MBO Utrecht. Van hen volgt 2% een niveau 1 
opleiding, 8% een niveau 2 opleiding, 21% een niveau 3 
opleiding en 68% een niveau 4/MHBO opleiding.

Herkomst van onze 
studenten

1-10-
2015

1-10-
2016

1-10-
2017

Gemeente Utrecht 1002 901 1010

Arbeidsmarkt regio 
Utrecht (RMC regio 19)

1375 1387 1427

Rest van Nederland 2082 2214 2172

Totaal 4459 4502 4609

Doorstroom HBO
Vanuit de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 is 37% 
van de niveau 4-studenten na het behalen van hun 
diploma direct naar het HBO doorgestroomd2). Dit 
betekent een daling ten opzichte van de jaren ervoor 
(48% in 2012-2013, 52% in 2011-2012). Ook landelijk is 
de instroom gedaald. De daling heeft te maken met het 
nieuwe leenstelsel en een schommeling in het aantal 
studenten dat kiest voor een tussenjaar.

2.9 Portfolio

Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen 
blijven bieden, herijkt MBO Utrecht structureel haar 
portfolio. Dit doen wij in afstemming met partners 

2) Deze cijfers zijn afkomstig van DUO (verkregen via de MBO-
raad). Hierin ontbreken echter landelijke gegevens. Volgens 
het CBS is de landelijke uitstroom 37%, die van MBO Utrecht 
38%. We kunnen er dus vanuit gaan dat de uitstroom vanuit 
MBO Utrecht ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde.
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langs de lijn van een aantal indicatoren, waaronder 
arbeidsmarktrelevantie, onderwijskwaliteit, en onze 
strategische koers. Het belang van de student staat 
hierin voorop

2.10 Klachten 

Klachtenregelingen
In 2017 is het klachtrecht voor het mbo gewijzigd. 
In het kader daarvan is de ‘Klachtenregeling Overige 
Klachten’ geactualiseerd en wordt ter instemming 
voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

In 2018 zullen de betreffende klachtenregelingen 
worden geactualiseerd naar aanleiding van de wijzigin-
gen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ten 
aanzien van het bindend studieadvies per 1-8-2018.

Aantallen klachten
MBO Utrecht streeft naar tevreden studenten. Als er 
klachten ingediend worden, geven deze ons informatie 
over de kwaliteit van ons onderwijs en de communica-
tie hierover. Het verkorten van de doorlooptijdtermijn is 
een aandachtspunt.

Aantallen klachten per soort

Kwaliteit van het onderwijs 1

Kosten opleiding 1

Beoordeling / Cijfers 4

Bindend studieadvies 4

In- en uitschrijving, verwijdering 4

Diversen 4

In 2017 zijn er in totaal 18 klachten ontvangen. Ter 
vergelijking: in 2016 waren dat er nog 36 en in 2015 
bedroeg het aantal 30 klachten. De doorlooptermijn 
per klacht bedroeg in 2017 gemiddeld 22 werkdagen. 
Het streven is een klacht binnen 10 werkdagen te 
behandelen. Dit hoge gemiddelde werd met name ver-
oorzaakt door drie klachten waarvan de behandeling 
aanzienlijk meer tijd kostte.

De terugloop van het aantal klachten is wellicht te dan-
ken aan een betere communicatie van de opleidingen 
met hun studenten.

In 2017 zijn ook nog drie klachten afgehandeld die in 
2016 waren ingediend.

In het kader van de Klachtenregeling ongewenst 
gedrag zijn in 2017 geen klachten ontvangen. 
De Commissie van beroep voor examens heeft in 
2017 geen zaken behandeld.

De externe Klachtencommissie heeft in 2017 één 
klacht behandeld, de commissie heeft de klacht 
gegrond verklaard.

Van de in 2017 ingediende klachten waren er op 31 
december 2017 drie nog in behandeling, waarvan een 
bij de externe Klachtencommissie.

2.11 Kwaliteit en kwaliteitszorg

Oordeel inspectie onderzoek naar bestuur 
en opleidingen
In de periode februari t/m maart 2017 is MBO Utrecht 
wederom bezocht door de onderwijsinspectie. Aanlei-
ding voor dit bezoek was een onderzoek naar bestuur 
en opleidingen op basis van het nieuwe toezichtskader 
dat per 1 augustus 2017 is ingegaan. In dit onderzoek 
werd de kwaliteit van het onderwijs en kwaliteitsbor-
ging van MBO Utrecht onderzocht. De resultaten uit het 
onderzoek zijn:

	 Kwaliteitszorg en ambitie zijn als 
voldoende beoordeeld

	 Financieel beheer is als voldoende beoordeeld

	 De opleiding Bedrijfsadministratief 
medewerker is als voldoende beoordeeld

	 Bij de opleiding Junior accountmanager is het 
onderwijsproces als onvoldoende beoordeeld

	 De opleiding Juridisch medewerker 
is als voldoende beoordeeld

	 De opleiding Verzorgende IG is 
als voldoende beoordeeld

	 De opleiding Applicatie- en mediaontwikkeling is 
onvoldoende beoordeeld op gebied van onderwijs-
proces en onderwijsresultaten

	 Bij de opleiding Sport en bewegingsleider zijn 
enkele tekortkomingen geconstateerd over school-
kosten.
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In het najaar van 2018 zal naar verwachting een ver-
volgonderzoek plaatsvinden bij de opleidingen Applica-
tie- en mediaontwikkeling en Junior accountmanager.

Alle opleidingen hebben op basis van het eindrapport 
en de analyse, een verbeterplan opgesteld. In onze 
verbeteraanpak wordt aansluiting gezocht bij de door 
de inspectie geconstateerde sterke punten van MBO 
Utrecht, nl. een heldere visie over onderwijs en een 
duidelijke koers, een prettig en veilig klimaat, veel 
persoonlijke aandacht voor studenten, een positieve 
benadering en de betrokkenheid van veel docenten 
bij het verbeteren van het onderwijs. Onderwijs-
teams voeren gezamenlijk de verbeteringen uit om de 
geconstateerde tekortkomingen weg te werken en zich 
verder te ontwikkelen richting lerend team waarin een 
professionele verbetercultuur heerst. De voortgang 
hiervan wordt gemonitord tijdens de A3 management-
gesprekken.

Optimaliseren van diverse kwaliteitszorg-
instrumenten
In 2017 heeft MBO Utrecht de informatievoorziening 
verder geoptimaliseerd door het ontwikkelen van een 
hulpmiddel met de belangrijkste sturingsinformatie, 
dat het CvB en managementteam extra handvatten 
biedt om te sturen op onderwijskwaliteit.

Daarnaast heeft MBO Utrecht in 2017 de interven-
tiematrix ontwikkeld. Dit is een sturingsinstrument 
voor proportioneel sturen, gericht op differentiatie 
in ondersteuning van en sturing op de verschillende 
opleidingen. Het instrument dient ook bij te dragen aan 
de dialoog binnen het management.

Interne audits
MBO Utrecht werkt met een auditplan en een uitvoe-
ringsschema. Jaarlijks worden door het auditteam bij 
een aantal opleidingen audits uitgevoerd. In augustus 
2017 is het nieuwe onderzoekskader van de inspectie van 
kracht geworden; de audits zijn hierop aangepast. Het 
kan gaan om integrale audits of thema-audits. Vooraf 
worden bij iedere audit de doelen en criteria bepaald.

De definitieve rapportage van de audit wordt, conform 
de afspraken die opgenomen zijn in een procesplaat, 
verstuurd aan de onderwijsdirecteur. Het (eventueel) te 
maken verbeterplan door de onderwijsdirecteur wordt 
daarna met het CvB besproken.

Naast de audits zijn er regelmatig interne controles 
zoals o.a. op student- en diplomadossiers, 1000- uren-

norm, personeelsdossiers en financiële processen 
(rechtmatigheid). De planning van deze controles, 
zowel qua frequentie als per periode, is opgenomen in 
de kwaliteitskalender.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de gehou-
den audits worden externe deskundigen en belang-
hebbenden betrokken. De externe deskundigen worden 
betrokken uit de pool van de ‘Kloostergroep’. De Kloos-
tergroep is een samenwerkingsverband tussen een 
aantal roc’s.

Daarnaast is MBO Utrecht actief lid van het Kwaliteits-
netwerk mbo. Het netwerk heeft als taak mbo’s te 
ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van 
het onderwijs en examinering.

In 2017 hebben er interne audits plaatsgevonden bij de 
volgende opleidingen:
	 Verkoper detailhandel
	 Commercieel medewerker binnendienst
	 Frontoffice medewerker/informatiemedewerker
	 Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg
	 Medewerker Evenementen

De resultaten uit de audits hebben geleid tot verbeter-
acties die in de respectievelijke A3 Jaarplannen zijn 
opgenomen.

Onderwijsresultaten
In onderstaande tabel is het diploma- en jaarresultaat 
van MBO Utrecht per niveau weergegeven voor de 
laatste drie schooljaren. In de tabel eronder staat per 
niveau de norm vanuit OCW voor het schooljaar 2016-
20173).

Bij niveau 1 en 2 is in 2016-2017 de norm voor zowel 
het jaar- als diplomaresultaat behaald. Voor niveau 
4 geldt dat alleen de norm van het jaarresultaat is 
behaald. Bij niveau 3 is zowel het diplomaresultaat 
als het jaarresultaat niet behaald. Echter, er is hier 
sprake van een stijgende trend in onderwijsresultaten 
ten opzichte van 2014. Verder valt bij niveau 4 op dat de 
onderwijsresultaten ten opzichte van het vorige school-
jaar zijn gestegen (circa +6%).

3) Het betreft hier de norm voor ‘voldoende’ resultaat.
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Tabel 1 DR en JR per schooljaar

Onderwijsresultaten MBO Utrecht

Opl.niveau 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Dipl.res. Jaarres. Dipl.res. Jaarres. Dipl.res. Jaarres. Dipl.res. Jaarres.

1 78,38% 70,73% 77,90% 77,10% 64,70% 67,00% 64,21% 62,22%

2 70,73% 68,98% 64,60% 79,73% 67,00% 66,50% 66,81% 68,77%

3 67,41% 58,71% 61,84% 61,01% 63,30% 62,70% 64,71% 65,37%

4 67,01% 66,46% 66,00% 64,76% 62,10% 62,90% 68,85% 68,19%

Tabel 2 Normering OCW 2016-2017

2016 - 2017*

Norm DR Norm JR

geen geen

61,00% 67,00%

70,00% 68,00%

70,00% 68,00%

In tabel 3 staan tevens de driejaarsgemiddelden voor 
de afgelopen schooljaren. De norm van 2016- 2017 
is behaald bij niveau 1 en deels bij niveau 2 (alleen 
diploma resultaat). De overige resultaten zijn onder de 
norm gebleven.

Tabel 3 DR en JR gemiddeld over perioden van 3 jaar

Onderwijsresultaten MBO Utrecht (3-jaars gemiddelden)

Opl.niveau 2012-2015 2013-2016 2014-2017

Dipl.res. Jaarres. Dipl.res. Jaarres. Dipl.res. Jaarres.

1 71,53% 76,00% 70,74% 73,67% 68,66% 68,21%

2 65,50% 64,64% 66,71% 66,24% 65,88% 65,19%

3 59,85% 60,12% 63,39% 63,87% 63,14% 63,19%

4 67,77% 66,92% 65,48% 64,50% 65,72% 64,80%

Startersresultaat
Het totale startersresultaat is in 2016-2017 79,05%. 
Hiermee is het startersresultaat gestegen ten opzichte 
van het jaar ervoor (76,38%). De stijging komt geheel 
voor rekening van de opleidingen op niveau 1 en 4. 
Niveau 1 steeg van 65,48% in 2015-2016 naar 68,29% in 
2016-2017. Bij niveau 4 steeg het startersresultaat van 
76,52% naar 81,55% in 2016-2017.
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Tabel 4 Startersresultaat per schooljaar

Startersresultaat MBO Utrecht

Opl.niveau 2014-2015 2015-2016 2016-2017 NORM

1 87,80% 65,48% 68,29% Geen

2 65,29% 78,83% 75,34% 79,00%

3 76,95% 76,92% 75,23% 82,00%

4 77,49% 76,52% 81,55% 82,00%

Totaal 76,14% 76,38% 79,05%

2.12 Verantwoording gewijzigde urennorm

Bij de BOL-opleiding mbo-verpleegkundige, crebo 
22191, zijn twee wetten van toepassing: de WEB, wet 
educatie beroepsonderwijs en de wet BIG, beroepen 
individuele gezondheidszorg. Deze beide wetten hebben 
eisen ten aanzien van de onderwijstijd en staan haaks 
op elkaar; de ene wet vraagt het hoogst aantal uren voor 
beroepspraktijkvorming (BPV) en de andere wet vraagt 
het hoogst aantal uren voor begeleide onderwijstijd.

Het is mogelijk om als opleiding afwijkende onderwijs-
tijd aan te vragen. Dit kan wanneer de kwaliteit van 
onderwijs geborgd is. Van deze mogelijkheid is gebruik 
gemaakt met instemming van de Studentenraad MBO 
Utrecht.

2.13 Notitie ‘Helderheid in bekostiging’

De notitie Helderheid in de bekostiging van het 
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2004 
geeft aan de hand van acht thema’s aan hoe MBO 
Utrecht de bekostiging (mede) dient te besteden. In 
deze paragraaf leggen we verantwoording af over de 
manier waarop we omgaan met deze thema’s.

THEMA 1: Uitbesteding
MBO Utrecht kent geen uitbesteed onderwijs.

THEMA 2: Investeren van publieke middelen 
in private activiteiten
MBO Utrecht hanteert als uitgangspunt dat private 
activiteiten ten minste kostendekkend dienen te zijn. 
In 2017 betreft dit de contractactiviteiten. Door sepa-
rate administratie van de financiële resultaten van 
beide is vast komen te staan dat de baten ten minste 
de lasten overschrijden. Er zijn derhalve geen publieke 
middelen in private activiteiten geïnvesteerd.

THEMA 3: Het verlenen van vrijstellingen
In enkele gevallen worden bij MBO Utrecht vrijstel-
lingen gegeven voor het volgen van lessen en voor 
examens. De aanvraag voor vrijstelling van examine-
ring wordt aangevraagd bij de examencommissie en 
opgenomen in het vrijstellingenregister. Ingeval van 
vrijstelling van lessen ontvangen de betreffende stu-
denten een aangepast onderwijsprogramma volgens 
de bekostigingsvoorwaarden en worden ingeschreven 
voor de duur van hun opleiding. Bij het inschrijven van 
examendeelnemers beoordeelt MBO Utrecht de oplei-
dingshistorie van de betreffende student alvorens vast 
te stellen of deze in aanmerking komt voor bekostiging.

THEMA 4: Les- en cursusgeld niet betaald door 
de student zelf
In 2017 heeft MBO Utrecht geen vergoeding of kwijt-
schelding gegeven voor les- en cursusgelden. In 
geval van betaling van het cursusgeld door derden is 
een zogeheten derdengeldmachtiging van de student 
aanwezig.

THEMA 5: In- en uitschrijving van studenten
MBO Utrecht hanteert strikte interne regels voor het 
in- en uitschrijven van studenten. Deze regels volgen 
de bekostigingsvoorwaarden van OCW. De naleving van 
deze regels wordt periodiek intern getoetst.
Na 1 oktober (en voor 31 december) zijn 79 studenten 
uitgeschreven en zijn 34 studenten ingestroomd.

THEMA 6: Omzwaaiers; studenten die na inschrijving 
van opleiding veranderen.
MBO Utrecht ziet er door haar strikte interne regels 
op toe dat studenten alleen ingeschreven staan op de 
opleiding die zij daadwerkelijk volgen. Indien studenten 
gedurende hun opleiding willen overstappen naar een 
andere studie, zorgt onze gerichte loopbaanbegeleiding 
en het brede opleidingsaanbod er in veel gevallen voor 
dat zij ingeschreven blijven, zodat voortijdige school-
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uitval kan worden voorkomen. Na 1 oktober (en voor 31 
december) zijn 13 studenten van opleiding veranderd.

THEMA 7: Bekostiging van maatwerktrajecten  
voor bedrijven
In 2017 heeft MBO Utrecht geen maatwerktrajecten 
voor bedrijven en instellingen uitgevoerd.

THEMA 8: Buitenlandse studenten
MBO Utrecht verzorgt alleen onderwijs in Nederland. 
Buitenlandse studenten die meegeteld worden voor 
de bekostiging verblijven rechtmatig in Nederland en 
voldoen aan de inschrijfvoorwaarden.
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3.1 Werkveld

De relatie met het werkveld is essentieel om ons 
onderwijs up-to-date en kwalitatief hoogstaand te hou-
den. Dat doen we op verschillende manieren, passend 
bij de dynamiek van het werkveld en de academies.

Verbinding via werkveldcommissies
Academies verbinden enkele keren per jaar de onder-
wijspraktijk, BPV-bedrijven en het werkveld met 
elkaar. De bijeenkomsten staan in het teken van nieuwe 
onderwijs- en brancheontwikkelingen en de evaluatie 
van de examinering. De vorm verschilt, de frequentie is 
minimaal twee keer per jaar.

Verbinding in de wijk
De Utrechtse locaties van MBO Utrecht bevinden zich, 
op onze tijdelijke locatie op de Daltonlaan na, in de wijk 
Zuidwest. MBO Utrecht zoekt structureel verbinding 
met de bewoners en ondernemers in deze wijk. Zo 
staat het leerwerkbedrijf Terecht! midden in de wijk en 
leveren onze studenten door hun inzet een bijdrage aan 
de leefbaarheid in de wijk. Terecht! heeft in 2017 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Doenja 
Dienstverlening, Utrecht Natuurlijk en Reinaerde om 
deze verschillend organisaties die samenwerken op 
EilandSteede te verbinden en te ondersteunen met stu-
denten. De studenten krijgen hierdoor een waardevolle 
stage. Ook participeert MBO Utrecht actief in Business 
Eiland Utrecht, de wijkorganisatie Zuidwest Utrecht van 
het Utrechts Ondernemersfonds.

Onderwijs samen vormgeven
Met het werkveld wordt binnen academies gekeken 
naar de mogelijkheden om onderwijs samen vorm te 
geven, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van keuze-
delen. Zo ontwikkelt de Sportacademie keuzedelen 
samen met particuliere bedrijven, zoals de keuzedelen 
duiken (met het Duikhuis), snowsport (met Snowsport 
Academie) en aangepast sporten (met Hoogstraten 
revalidatie).

De Zorgacademie organiseert critical friends-
bijeenkomsten: bijeenkomsten waar zowel studenten 
als professionals uit de praktijk meedenken over 
onderwijsthema’s. In samenwerking met QuaRijn en 
regionale onderwijspartners heeft de Zorgacademie 
een leerlocatie in een zorginstelling.

De Academie voor Techniek heeft in 2017 samen gewerkt 
met het Centraal Museum en het Gerrit Rietveld 
museum in het kader van het project “100 jaar De Stijl”.

De opleiding Journalistiek en Communicatie werkt 
intensief samen met dagblad Trouw. 

In samenwerking met de Gemeente Utrecht hebben 
studenten eind 2017 de gemeente geadviseerd hoe om 
te gaan met vuurwerkoverlast onder jongeren.

Leerwerkbedrijven
MBO Utrecht kent vijf leerwerkbedrijven: Terecht030! 
(Academie van Welzijn i.s.m. regionale onderwijspart-
ner en gemeente Utrecht), Eventlab (Event Academie), 
Toasted (Herman Brood Academie), LOLA (Herman 
Brood Academie) en U-Sport (Sportacademie) Deze 
leerwerkbedrijven bieden studenten gelegenheid om 
buiten het klaslokaal te leren en ervaring op te doen in 
het werkveld. Tegelijkertijd geven contact en samen-
werking met opdrachtgevers uit het werkveld een 
impuls aan up-to-date onderwijs.

Evenementen
In 2017 hebben in samenwerking met het werkveld en/
of regionale onderwijspartners een aantal succesvolle 
evenementen plaatsgevonden bij MBO Utrecht.

 In de Week van Zorg en Welzijn in maart 2017 
hebben bij de Zorgacademie tal van activiteiten 
plaatsgevonden met lokale zorgorganisaties en 
studenten.

 Op 15 maart 2017 was MBO Utrecht gastheer 
en co-organisator van de Jaarlijkse Utrechtse 
Business Barometer in samenwerking met de 
Gemeente Utrecht en Utrechts bedrijfsleven.

 Op 1 juni 2017 was MBO Utrecht gastheer van de 5e 
ambassadeursdag Onderwijs&ICT. Een evenement 
om ICT, MBO-onderwijsinstellingen en het bedrijfs-
leven met elkaar te verbinden

 Het jaarlijkse netwerkevent van het ondernemers-
project Bizznizz van de Event Academie is in 
oktober 2017 door meer dan 300 bezoekers vanuit 
werkveld, VO, docenten en familie bezocht.

Excursies en gastlessen
Elke academie organiseert excursies naar, of gast-
lessen van, bedrijven en instellingen uit het werkveld. 
Zo halen we het bedrijfsleven naar het onderwijs en 
studenten naar de beroepspraktijk.
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Samenwerking entreeopleidingen met bedrijfsleven
In 2017 is verder vervolg gegeven aan de “samen-
werkingsovereenkomst sluitende aanpak kwetsbare 
jongeren Entree” van MBO Utrecht, ROC Midden 
Nederland en Wellant. Dit pact zorgt ervoor dat er geen 
jongeren meer tussen wal en schip vallen. Het aanbod 
van entree-opleidingen is sluitend, zodat elke jongere 
een startkwalificatie kan halen, passend bij het eigen 
interessegebied. Daarbij werkt MBO Utrecht samen 
met het werkveld. Bedrijven, zoals Jumbo Utrecht, het 
Krachtstation en schoonmaakbedrijf ISS in Nieuwegein 
helpen deze jongeren te begeleiden naar een startkwa-
lificatie of passend werk.

3.2 Onderwijsorganisaties 

Samenwerking met vmbo
MBO Utrecht zet zich in voor een soepele overgang 
tussen vo en mbo. Daarbij is het uitgangspunt: 
“de juiste student op de juiste plek”. Met onderwijs-
instellingen in de regio wordt actief de samenwerking 
gezocht om ervoor te zorgen dat vmbo’ers de juiste 
keuze maken, passend bij hun ambities en compe-
tenties. Op dertig onderwijsinstellingen in de regio 
Utrecht zijn wij aanwezig voor het geven van voorlich-
tingen aan jongeren, onder andere door vakdocenten. 
Daarnaast ontstaan structurele verbindingen tussen 
VO-scholen en MBO Utrecht.

Om de relatie met de decanen van de VO-scholen 
te verstevigen is in januari 2017 een Diner Pensant 
georganiseerd. Hierin vond een uitgebreide kennis-
wisseling plaats over voorlichting en het instroom-
proces bij MBO Utrecht.

In samenwerking met regionale onderwijspartners is 
in november 2017 een MBO-bustour georganiseerd. 
Hierin konden VO-docenten kennismaken met de 
MBO’s in de regio Utrecht.

In 2017 heeft de Event Academie de samenwerking 
met VO-school X11 geïntensiveerd. Honderd leerlingen 
van deze school volgden ondernemerslessen bij het 
Bizznizz-project in de Stadstuin. Daarbij werden de 
VO-leerlingen gecoacht door Bizznizz-studenten van 
MBO Utrecht.

De Sportacademie van MBO Utrecht en Via Nova 
College Utrecht werken samen om de aansluiting 
VMBO-MBO te verbeteren. Partijen doen dit door de 
lesinhoud op elkaar af te stemmen en de voorlichting 
over de Sportacademie te intensiveren. Daarnaast is er 

een drempelloze instroom voor leerlingen van het Via 
Nova College (op basis van een positief advies van de 
sportklas docent van het Via Nova College).

Doorstroom mbo - hbo
Als mbo-studenten beter voorbereid zijn op de door-
stroom naar het hbo, beter weten wat op het hbo 
van hen verwacht wordt, is de kans op een succes-
volle leerweg bij het hbo groter. Vanuit verschillende 
academies is de verbinding gelegd met hogescholen 
in de regio zoals de Hogeschool Utrecht en Christe-
lijke Hogeschool Ede. Doel is om te kijken hoe vanuit 
specifieke opleidingen de doorstroom van mbo naar 
hbo kan worden versoepeld (Informatica, PABO, Event, 
Economie, Zorg en Welzijn), en ook om te kijken naar 
een goede overgang in afstroom hbo naar mbo.

3.3 Tevredenheid werkveld over beroeps-
praktijkvorming

Het is van belang dat alle beroepsopleidingen van MBO 
Utrecht goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Via de 
beroepspraktijkvorming (BPV) worden studenten voor-
bereid op de uitoefening van een beroep. De BPV is dan 
ook een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding, 
die in sterke mate de kwaliteit van de opleiding beïn-
vloedt. De BPV levert krachtige leerervaringen op, die 
centraal staan in het leerproces en als een katalysator 
werken op het verdere leerproces.

MBO Utrecht staat voor goede BPV. Hieronder ver-
staan wij een BPV-periode die de student optimaal in 
de gelegenheid stelt om, goed begeleid door zowel de 
opleiding (BPV-begeleider) als het bedrijf (praktijk-
begeleider), te leren vanuit de authentieke beroeps-
praktijk, aansluitend bij:

 de talenten en motivatie van de individuele student
 de mogelijkheden en wensen van het bedrijf
 relevante wettelijke vereisten, 

inclusie het kwalificatiedossier

In augustus 2017 heeft MBO Utrecht ter verantwoor-
ding van het BPV-verbeterplan een tussenrapportage 
met behaalde resultaten ingediend bij MBO in Bedrijf. 
De resultaten die MBO Utrecht heeft behaald zijn door 
MBO in Bedrijf als voldoende beoordeeld. Zie neven-
staande tabel.
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Resultaten 2017 MBO Utrecht in 2017 in %

Indicatoren Studenten Behaalde 
resultaten 

in 2016

Doelstelling 
2017

Behaalde 
resultaten 

2017

Stijging/ 
daling

t.o.v. 2016

Aansluiting BOL

1. De studenten geven aan voldoende 
voorbereid te zijn op de BPV.

76 78 82 ñ

2. De studenten geven aan dat de theorie op 
school aansluit bij de praktijk tijdens de BPV.

82 83 82 =

Matching BOL

3. Studenten geven aan weinig moeite te heb-
ben gehad bij het vinden van de BPV-plaats.

78 79 79 ñ

4. Studenten geven aan, door de school, gehol-
pen te zijn bij het vinden van een BPV-plaats.

76 78 83 ñ

Begeleiding BOL

5. Studenten geven aan tevreden te zijn over de 
begeleiding van MBO Utrecht tijdens de BPV.

80 81 87 ñ

Indicatoren BPV-bedrijven Behaalde 
resultaten 

in 2016

Doelstelling 
2017

Behaalde
resultaten 

2017

1. Praktijkbegeleiders geven aan tevreden te 
zijn over de informatie rondom de BPV-
procedures

76 78 80 ñ

2. Praktijkbegeleiders geven aan tevreden 
te zijn over de informatie rondom de 
beoordelingscriteria van de student

76 78 78 ñ

BPV-enquêtes
De kwaliteit van zowel de stageplek als de stagiairs is 
voor MBO Utrecht belangrijk. Die bepalen wij graag op 
basis van feiten en daarom is de input van praktijkbe-
drijven belangrijk. MBO Utrecht heeft enquêtes ontwik-
keld om de kwaliteit van de BPV te meten, als onderdeel 
van onze kwaliteitszorgcyclus. Deze enquêtes worden 
uniform door alle Academies van MBO Utrecht gehan-
teerd sinds schooljaar 2014-2015. Ook in 2017 hebben 
alle academies deelgenomen aan de enquêtes voor:

 het BPV-bedrijf
 de studenten die net BPV hebben afgerond
 de BPV-begeleiders van de opleiding.

BPV-enquête praktijkbedrijven
In totaal hebben 599 van onze praktijkbedrijven de 
vragenlijst ingevuld (cursusjaar 2016-2017). Dit is een 
stijging t.o.v. 2015-2016 (467 vragenlijsten ingevuld), 
t.o.v. 2014-2015 (364 vragenlijsten ingevuld) en t.o.v. 
2013-2014 (211 vragenlijsten ingevuld)

Praktijkbedrijven zijn tevreden over:
 de informatieverstrekking vanuit de opleiding 

over de diverse aspecten van de stage (80%)
 de kwaliteit van de bpv. Zij zijn tevreden over 

de verschillende aspecten ten aanzien van 
programma, matching en aansluiting (79,7%)

 de medewerkers van MBO Utrecht (90,9%).

Praktijkbedrijven geven aan dat stagiairs van MBO 
Utrecht positief scoren (96,5 %) in vergelijking met het 
functioneren van stagiair(s) van andere MBO-opleidin-
gen. 56,5 % Van de praktijkbedrijven geeft aan ande-
ren aan te raden om een opleiding bij MBO Utrecht te 
volgen. 57,1 % van de praktijkbedrijven geeft aan te 
overwegen in de toekomst weer een stagiair van de 
opleiding van MBO Utrecht in hun bedrijf te plaatsen.
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MBO Utrecht kiest in het Strategisch kompas voor vijf 
speerpunten, die richting geven aan ons handelen:
1. Persoonlijke aandacht
2. Gedreven communities
3. Ambitieus onderwijs
4. Ondernemend samenwerken
5. Lerende teams

In 2017 is het personeelsbeleid (Kwaliteitskader P&O) 
opgesteld dat past binnen het vijfde speerpunt ‘lerende 
teams’. Volgens het Strategisch Kompas is een enthou-
siast, gedreven en deskundig team de belangrijkste 
succesfactor voor het realiseren van de eerste vier 
basisprincipes. Bij zo’n team hoort een inspirerende 
en vakkundige leidinggevende die in staat is om samen 
met het team visie te ontwikkelen, scherpe keuzes te 
maken en resultaatgericht te werken. MBO Utrecht 
bestaat uit lerende teams, die voortdurend nieuwsgierig 
zijn naar hoe het anders en beter kan. MBO Utrecht 
heeft dus niet alleen ‘ambitie in leren’ als het gaat om 
onze studenten, maar ook als het gaat om de medewer-
kers en teams en daarmee de organisatie als geheel.

Lerende teams zijn in staat om de eerste vier basis-
principes zelf vorm te geven in hun handelen: per-
soonlijke aandacht, gedreven communities, ambitieus 
onderwijs, ondernemend samenwerken. Met andere 
woorden: we zetten in op het lerende team, als instru-
ment om kwaliteit van onderwijs te realiseren. Daar-
mee versterkt het Kwaliteitskader P&O de strategie 
van de organisatie.

Het Kwaliteitskader P&O legt de focus voor de 
komende jaren op het lerende team, en alles wat nodig 
is in de organisatie om tot lerende teams te komen.

4.1 Doelstellingen en uitgevoerde acties 
per doelstelling

In 2017 heeft MBO Utrecht de volgende doelstelling 
geformuleerd:

Actief uitdragen van de kernwaarden van MBO Utrecht
 Er zijn drie MBO Utrecht brede scholingsdagen 

georganiseerd waarbij actief gewerkt is aan de kern-
waarden: ambitieus, persoonlijk en ondernemend

 Tijdens het ontwikkelingsgerichte functionerings-
gesprek zijn medewerkers actief bevraagd op de 
uitgevoerde activiteiten met betrekking tot de MBO 
Utrecht kernwaarden

Met alle medewerkers wordt jaarlijks een 
ontwikkelingsgericht functioneringsgesprek gevoerd

 Met 88% van alle medewerkers is een ontwikke-
lingsgericht functioneringsgesprek gevoerd

 Alle teams hebben een strategisch formatieplan en 
een daarvan afgeleid team professionaliseringsplan

Alle nieuwe medewerkers zijn door een coach ingewerkt
 Er is een introductieprogramma nieuwe mede-

werkers opgesteld. Een coach voor elke nieuwe 
medewerker is hiervan een onderdeel

Reglement werkoverleg wordt consequent toegepast
 Het regelement werkoverleg is geëvalueerd. Hieruit 

is naar voren gekomen dat elk team werkt conform 
het reglement.

4.2 Professionalisering van medewerkers, 
teams en organisatie

In de volgende paragraaf staat aangegeven welke 
activiteiten MBO Utrecht in 2017 heeft uitgevoerd op 
het gebied van professionalisering van medewerkers, 
teams en organisatie.

Onderwijspersoneel
 Voor medewerkers van examenbureaus zijn 1 x per 6 

weken scholingsbijeenkomsten georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomst zijn zij bijgeschoold op 
nieuwe wet- en regelgeving en gewijzigde procedures

 CINOP ondersteunt medewerkers van het examen-
bureau op het gebied van professionalisering

 Examenexperts volgen sinds september 2017 een 
scholingstraject om hun rol binnen het team te 
versterken

 16 Startende leraren zijn begeleid in het MBO 
Utrecht programma “De startende leraar”

Teams
 Elk team heeft in 2017 een team-professionalise-

ringsplan gemaakt/geactualiseerd

 Teams zijn gestart of verder gegaan met het 
experimenteren met peer review

 Een aantal onderwijsteams is gestart met het 
traject ‘LeerKRACHT’
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Management
 Een tweetal onderwijsdirecteuren volgt een 

onderwijskundige masteropleiding

 Elke academie heeft een ontwikkelingsgericht 
professionaliseringsplan opgesteld

 Het team leidinggevenden is medio 2017 gestart 
met een management development traject

Organisatie
 Er hebben drie management tweedaagsen plaats-

gevonden waarin het CvB samen met het manage-
ment heeft gewerkt aan formuleren en uitwerken 
van de strategie en doelstellingen van MBO Utrecht

 Er zijn drie MBO Utrecht brede scholingsdagen 
georganiseerd. Tijdens deze dagen stond het 
pedagogisch en didactisch handelen centraal

4.3 Medewerkerstevredenheid

Begin december 2017 heeft er een medewerkers tevredenheid onderzoek plaatsgevonden. 
De respons bedroeg in 2017: 83.6%, in 2015: 84.6% en de mbo-benchmark: 74.6 %.

De resultaten per thema:

Huidige meting Vorige meting Benchmark Top 5 Benchmark mbo

Bevlogenheid 7.3 7.2 7.3 7.6

Betrokkenheid 6.9 7.0 7.2 7.9

Tevredenheid 7.0 7.2 7.2 7.7

Werkgeverschap 6.7 6.7 6.7 7.3

Aantal respondenten 412 301

Op hoofdlijnen benoemden de medewerkers als positief:
 Het primaire doel ‘de student’
 Autonomie, sfeer & mogelijkheden

De aandachtspunten die benoemd zijn:
 Integrale samenwerking
 Ondersteuning & focus
 Werkenergie/druk

De resultaten zijn in de teams besproken. Daarnaast 
volgt er een algemene terugkoppeling naar de orga-
nisatie als geheel en worden waar van toepassing de 
verbeterpunten opgenomen in de A3 Jaarplannen van 
de teams.

4.4 Ziekteverzuim

De in 2017 uitgevoerde activiteiten om het ziekte-
verzuim binnen MBO Utrecht verder te laten dalen, 
hebben hun vruchten afgeworpen. Door actualisering 
van de risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s), 
het inloopspreekuur voor medewerkers met (drei-

gende) uitval en de aandacht voor de Gezonde School 
is het ziektepercentage van 5,26% in 2016 gedaald 
naar 4,98% in 2017. De MBO Utrecht norm is 5%. Een 
prestatie om trots op te zijn, hoewel iedere zieke mede-
werker er één teveel is. Ook in 2018 zullen wij derhalve 
blijvend activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om het 
ziektepercentage verder te laten dalen.

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%
2016 2017

Langer 1 jr (> 730)

Verzuimduurklasse (dagen)

Langer 1 jr (366 t/m 730)
Lang (43 t/m 365)
Middel (8 t/m 42)
Kort (1 t/m 7)

Wat is de trend van het ziekteverzuim?

5,26%

5,74%
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4.5 MBO Utrecht Academie

De MBO Utrecht Academie is in 2017 verder ingebed 
binnen de organisatie. De Academie organiseert en 
faciliteert alle professionaliseringsactiviteiten binnen 
MBO Utrecht. In samenwerking met de Academies is er 
een top 10 opgesteld waarop de MBO Utrecht Academie 
professionaliseringsactiviteiten heeft georganiseerd.

4.6 Beschrijving van zaken met een behoorlijke 
personele betekenis (indien van toepassing)

Deze hebben zich in het verslagjaar niet voorgedaan

4.7 Het gevoerde beleid inzake beheersing 
van uitkering na ontslag

MBO Utrecht heeft een re-integratieverplichting voor 
werkloze oud-medewerkers. Daarnaast worden de 
kosten van werkloosheid van oud-medewerkers door-
berekend aan MBO Utrecht. In 2013 zijn er op branche-
niveau afspraken vastgelegd, waarna MBO Utrecht voor 
de uitvoering van de bovenwettelijke wachtgeldregeling 
een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten 
met KPMG. Op instellingsniveau wordt er in het perso-
neelsbeleid bij vacatures waar mogelijk actief gestuurd 
op het aannemen van werkloze oud-medewerkers. Ook 
in 2017 zijn voormalig medewerkers begeleid van werk 
naar werk.

4.8 Vertrouwenspersonen

MBO Utrecht heeft vier vertrouwenspersonen voor 
zowel studenten als medewerkers. In 2017 zijn de 
vertrouwenspersonen door negen studenten geraad-
pleegd en zeven maal door een medewerker. De 
vertrouwenspersonen staan in nauw contact met de 
diensten en de onderwijsteams.

Een vertrouwenspersoon is in het najaar van 2017 met 
pensioen gegaan. Daarom is in het najaar een nieuwe 
vertrouwenspersoon benoemd, met een positief advies 
van de Ondernemingsraad en Studentenraad. De scho-
ling en professionalisering is in 2017 goed opgepakt 
met de 4 daagse cursus van Stichting School en Veilig-
heid. Het College van Bestuur heeft in 2017 twee maal 
overlegd met de vertrouwenspersonen.

4.9 FTE opbouw

Zorgen voor een goede bezetting is een kernproces 
waar ook in 2017 een centrale regie op is gevoerd. 
Hiermee is een personele bezetting gerealiseerd die 
adequaat inspeelt op veranderende studentaantallen, 
onderwijsinnovaties en personele ontwikkeling zoals 
(vrijwillig) ontslag en pensionering. In 2017 is het totaal 
aantal medewerkers gegroeid, waarin het aandeel van 
medewerkers in het primair proces is toegenomen ten 
opzichte van 2016.
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MBO Utrecht is een platte organisatie met een College 
van Bestuur, dertien academies en acht diensten die 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ondersteu-
ning van academies en bestuur. In de volgende para-
grafen volgt een verslag van activiteiten en resultaten 
van de diensten.

ICT
De afhankelijkheid van geautomatiseerde informatie-
systemen in onze onderwijs (ondersteunende) proces-
sen en bedrijfsvoering is groot en neemt steeds verder 
toe. Dit heeft geleid tot het oppakken van nieuwe aan-
dachtsgebieden en het verder professionaliseren van de 
bestaande dienstverlening door de Dienst ICT. Hier-
onder is een aantal aandachtsgebieden nader uitgelicht:

IT Architectuur / Digitale werkplek
Het traject voor netwerkinnovatie is in 2017 voort varend 
gestart en loopt verder door in 2018. Twee locaties zijn 
vernieuwd, de reacties zijn positief. In 2018 staan de 
overige locaties gepland. Daarnaast onderzoeken we 
hoe bestaande datalijnen kunnen worden heringericht 
en de datacenter activiteiten overgezet. MBO Utrecht 
is daarnaast aangesloten op SurfConext om veilig en 
makkelijk gebruik te kunnen maken van clouddien-
sten. Met de implementatie van Office 365 is een begin 
gemaakt om applicaties eenduidig te ontsluiten via de 
persoonlijke digitale werkplek en maakt de weg vrij om 
in 2018 multi factor authenticatie (MFA) te gaan toepas-
sen op met name bedrijfskritische applicaties.

Onderwijs en Ondersteuning
OnderwijsOnline is in 2017 breder ingezet en de ELO 
functionaliteit verder verankerd. Het project is inmiddels 
afgerond en overgedragen aan de staande organisatie.

Rond examenlogistiek zijn stappen gezet in de automa-
tisering van examenvoorzieningen met Eduarte met het 
inplannen van centrale examens, de uitwisseling van 
gegevens met TOA en Facet en resultatenbeheer. In 
2018 ronden we dit project af.

De vervanging en optimalisatie van het huidige Service-
plein is naar voren gehaald. Hiervoor wordt samen-
gewerkt met andere diensten met als doel uiteindelijk 
toe te werken naar één portaal voor de belangrijkste 
diensten. De processen hiervoor zijn in kaart gebracht. 
De keuze voor een nieuwe leverancier en implementatie 
van Serviceplein 2.0 staat gepland voor eerste helft 2018.

Processen, Informatie(beveiliging) en Privacy
In 2017 is de basis gelegd voor de procesarchitectuur 
van MBO Utrecht. De hoofdprocessen worden op basis 

van Triple-A en HORA principes in beeld gebracht. 
De inventarisatie blijkt van grote waarde voor het 
optimaliseren van processen en informatiestromen, 
dataclassificatie en de beveiliging van data.

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) is in 2017 de procedure vastgesteld 
voor de melding van datalekken en worden de bewer-
kersovereenkomsten afgesloten met leveranciers. Met 
het oog op de komst van de Europese AVG of GDPR 
privacy richtlijn zijn diverse activiteiten gestart zoals 
het werven van de Functionaris Gegevensbescherming 
(FG), zo mogelijk in samenwerking met andere MBO 
instellingen, het herzien van de Gedragscodes, het ver-
groten van bewustwording onder medewerkers verdere 
optimalisatie van de IT beveiliging, dataclassificatie en 
het verhogen van het volwassenheidsniveau uiteindelijk 
naar niveau drie binnen de organisatie.

Aanbestedingen
In 2017 stonden er diverse aanbestedingen op de 
agenda. De samenwerking met Inkoop (F&C) werpt zijn 
vruchten af doordat er veel aandacht is voor proces-
kwaliteit en alle aandachtsgebieden integraal worden 
belegd. Ook is MBO Utrecht aangesloten op SURF, dit 
biedt onder meer mogelijkheden voor inbesteding op 
een aantal terreinen.

De aanbesteding voor het HR systeem is afgerond. 
Voor de aanbesteding van het Student Informatie 
Systeem (Eduarte en TrajectPlanner) is een samen-
werking gestart met 10 MBO instellingen. Eind 2018 is 
de uitkomst van deze aanbesteding bekend en zal de 
implementatie starten. De aanbesteding van het finan-
ciële systeem is vooruitgeschoven naar 2018. De in 
2017 gestarte aanbesteding van de Multifunctionals 
(printen, scannen en kopiëren) zal begin 2018 worden 
afgerond en in de loop van het jaar uitgerold.

Leermiddelen Online
In 2017 is er een pilot gestart met Leemiddelen (LML) 
Online. Een groot deel van onze opleidingen heeft hier 
aan mee gedaan met als doel;

 Het inrichten van een omgeving waar de student in 
een oogopslag kan zien wat hij dient aan te schaf-
fen voor het volgen van zijn opleiding

 Ervoor zorgen dat de student op een eenvoudige 
manier zijn leermiddelen kan bestellen en afreke-
nen (ook in termijnen). En dat deze op een een-
voudige manier worden geleverd en indien het om 
digitale leermiddelen gaat, worden ontsloten.
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 Publicatie van alle leermiddelen op één plek, maar 
met de optie voor de student om elders te bestel-
len, gefaseerd te bestellen, terug te verkopen en 
tweedehands te bestellen

 Eenvoudig kunnen toevoegen aan leermiddelen-
lijsten, onder meer met het oog op keuzedelen.

 Terugdringen van incassokosten.

 Inrichting leermiddelenomgeving waarbij rekening 
gehouden wordt met wat mag en geoorloofd is 
vanuit het Ministerie van Onderwijs en JOB. Hierbij 
is gekozen voor de structuur “verplicht”, “vrijwillig” 
en “keuzedelen”.

De onderwijsteams hebben de leermiddelenlijsten 
opgemaakt voor publicatie via Studers. Dit traject 
is goed verlopen, op de ontsluiting van het digitale 
les materiaal na. Deze landelijk spelende problemen, 
hebben de voortvarende start bij MBO Utrecht van LML 
Online via Studers deels overschaduwd. De problemen 
zijn opgelost. Het proces wordt geëvalueerd en meege-
nomen naar 2018.

Verbeteren informatiestromen/communicatie naar 
onze studenten.
Elk jaar bekijken we waar we de informatiestromen van 
en naar onze studenten kunnen verbeteren en vereen-
voudigen. Het digitaliseren blijft onder onze aandacht 
en we nemen de ontwikkelingen die er zijn mee in 
communicatie naar de student. Dit houdt in dat er con-
tinue aandacht is voor onze uitgaande correspondentie 
maar ook voor onze interne processen.

In het jaar 2017 is de website eersteschooldag.nl voor 
onze studenten geïntroduceerd. Op deze site vinden 
“nieuwe” studenten informatie over het leermiddelen-
pakket, boekenlijst, startmomenten nieuwe schooljaar, 
introductieperiode. De zittende studenten kunnen 
ook informatie vinden over de eerste schooldag na de 
zomervakantie. Daarnaast is er een nieuwsbrief inge-
zet naar alle nieuwe studenten.

Facilitair & Huisvesting

Huisvesting
In 2017 zijn al onze gebouwen in een Meer jaren Onder-
houdsplanning (MJOP) geplaatst. Verbeteringen aan 
onze gebouwen én de MJOP hebben als doel om bij te 
dragen aan een optimaal schoolklimaat. Grote projec-
ten die gerealiseerd zijn, zijn de 2e fase aanleg mecha-
nische ventilatie Bontekoelaan en het verbouwen en 
het in gebruik nemen van de tijdelijke huisvesting op de 
Daltonlaan, zomer 2017.

In de zomer 2017 hebben diverse verbouwingen en 
verhuisbewegingen plaatsgevonden. Met als doel om 
het onderwijs goed te huisvesten Zo zijn de oplei-
dingen Marketing &Communicatie verhuisd van de 
Grebbeberg laan naar de Daltonlaan.

Na een tweetal Europese aanbestedingen zijn er voor 
de Elektra, de Werktuigbouw en voor de Bouw nieuwe 
leveranciers gecontracteerd. Gestart is met de aan-
besteding buitengroenvoorziening.

Project Transitie Huisvesting
MBO Utrecht transformeert haar huisvesting de 
komende jaren gefaseerd naar een moderne en 
duurzame (people, planet, profit) onderwijshuisvesting 
die dienend is aan de onderwijsstrategie, betaalbaar 
én maatschappelijk verantwoord. Dit gebeurt binnen 
het project Transitie Huisvesting. De definitiefase is 
eind 2017 zo goed als afgerond. In de eerste helft is 
met behulp van gedeelde uitgangspunten onderwijs-
logistiek en werkplekconcepten en door het maken van 
een verwantschapsanalysen gekomen tot een drietal 
scenario’s waar het managementteam in augustus één 
scenario heeft vastgesteld. Daarna zijn er verfijnings-
gesprekken gevoerd met het onderwijs om te komen tot 
een Programma van Eisen. Deze exercitie is ook met 
de diensten gehouden. Beiden onderdelen zullen in het 
tweede kwartaal van 2018 leiden tot een totaal Ruimtelijk 
en Functioneel Programma van Eisen. Daarnaast zal er 
middels de meest geschiktste aanbestedingsprocedure 
een architect en aannemers gecontracteerd worden.

Daardoor kan in de loop van 2018 de ontwerpfase star-
ten en zijn vervolg krijgen door het opleveren van een 
definitief ontwerp.
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Vastgoedportefeuille
De Daltonlaan is voor de tijdelijkheid toegevoegd als 
huurgebouw, het gebouw gaat ook als schuifruimte 
dienen voor de komende verhuisbewegingen. De afron-
ding in de verkoop van locatie Pagelaan wacht nog op 
wijziging bestemmingsplan.

Facilitaire Dienstverlening
Na een Europese aanbesteding schoonmaak hebben 
wij een nieuwe schoonmaakdienstverlener mogen 
verwelkomen en zijn wij tevens gestart met een 
nieuwe eigen schoonmaakdienst. De verwachting is 
dat hiermee de klanttevredenheid m.b.t. schoonmaak-
beleving omhoog gaat. Gestart zijn tevens de Europese 
aanbestedingen meubilair in samenwerking met MBO 
Amersfoort en ROC Top, de Europese aanbesteding 
kantoorartikelen, het Facilitair Management Informatie 
Systeem (FMIS) en de Europese aanbesteding catering. 
Daarnaast is er een intensief aanbestedingstraject 
bewandeld om te komen tot een smaakvolle koffie-
voorziening medewerkers. In 2018 staan er ook nieuwe 
aanbestedingstrajecten op de rol. Zoals bijvoorbeeld de 
koffievoorziening voor studenten

Veiligheid en Arbo
Samen zorgen voor een veilig schoolklimaat heeft 
geresulteerd in een vastgesteld en gedragen kwaliteits-
kader schoolveiligheid. De vorming van incidenten-
registratieteams heeft een voltooiing gekregen en 
in 2018 zullen er veiligheidsexperts benoemd wor-
den die zorgen voor de schakel tussen onderwijs en 
school veiligheid. Tevens zal het schoolveiligheidsplan 
geactualiseerd worden.

Communicatie
Alle activiteiten bij Dienst Communicatie zijn gericht 
op het duurzaam verbinden van (potentiele)studenten, 
alumni, (toeleverende)scholen, bedrijven en medewer-
kers zodat MBO Utrecht haar strategische doelstellin-
gen kan bereiken. In 2017 zijn de volgende resultaten 
behaald:

 Dienst communicatie heeft een bijdrage gele-
verd aan diverse impactvolle ontmoetingen met 
stake holders. Voor potentiele studenten vonden 
er Open Dagen, meeloopdagen, Oriëntatiedagen 
en voorlichtingsactiviteiten op VO-scholen plaats. 
Voor ouders van potentiele studenten is een eerste 
informatieavond met ouders georganiseerd. Voor 
decanen organiseerden we een Diner Pensant. 
En voor docenten van VO-scholen organiseerden we 
i.s.m. regionale onderwijspartners een tour langs 
MBO-instellingen in regio Utrecht.

 Dienst Communicatie heeft het voorlichtingsmate-
riaal voor wervingsjaar 2017-2018 geactualiseerd 
en geoptimaliseerd.

 Dienst Communicatie heeft de dienstverlening en 
informatievoorziening naar potentiele studenten 
verbeterd door de start van een Whatsapp pilot in 
november 2017

 Dienst Communicatie heeft een structuur voor de 
organisatie rond crisiscommunicatie ontwikkeld.
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Medezeggenschap
MBO Utrecht wil graag haar studenten en mede-
werkers betrekken bij de gang van zaken op school. 
De studenten zijn verenigd in een verkozen Studenten-
raad en het personeel in een verkozen Ondernemings-
raad. Beide raden worden door MBO Utrecht zowel 
inhoudelijk als financieel gefaciliteerd, waardoor zij zo 
goed mogelijk hun bijdrage kunnen leveren op rele-
vante thema’s.

6.1 Verslag Studentenraad

Samenstelling Studentenraad
In 2017 was de Studentenraad als volgt samengesteld:

 Dervis Dogan, voorzitter (tot 29 maart 2017)
 Bas van Hees, voorzitter (vanaf 29 maart 2017)
 Sabrina Siemons (tot 14 februari 2017 )
 Dave Sanchez Diez,
 Elise Lubbers (tot 5 juli 2017)
 Robert van Loon
 Nikki Beeftink (vanaf 5 juli 2017)

De studenteraad wordt ondersteund door een 
beleidsmedewerker, die tevens lid is van de Onderne-
mingsraad (Marian Everhardt).

De Studentenraad heeft in 2017:
 Positief geadviseerd over de benoeming 

van een nieuwe vertrouwenspersoon
 Instemming verleend op de bepalingen 

van de Onderwijsovereenkomst
 Instemming verleend op de bepalingen 

van de Praktijkovereenkomst
 Instemming verleend op de Studiegids
 Instemming verleend op het 

Handboek Student & Financiën
 Aanpassing urennorm HBA en Zorg
 Reglement Studentenraad
 Kwaliteitskader Instroom
 Statuut medezeggenschap
 Hoofdlijnen begroting 2018

De studentenraad heeft in 2017 drie keer overlegd met 
het College van Bestuur. Onderwerpen die aan de orde 
zijn gekomen:

 Verkiezingen Studentenraad
 Profiel en werving & selectie voorzitter 

en lid Raad van Toezicht
 Resultaten studententevredenheidsonderzoek
 BPV-verbeterplan
 Reglement en Huishoudelijk reglement SR
 Jaarplan en begroting SR 2018

 Studentenvakanties 2017-2018
 Onderzoek Bestuur en Opleidingen
 Strategisch Kompas 2017 ev.
 Voortgangsrapportage kwaliteitsplan
 Mogelijkheden bijzondere stages
 Buitenschoolse activiteiten
 Plus cursussen voor studenten
 De introductie-enquête van de SR
 BPV voortgangsrapportage

In 2017 is veel inzet gepleegd om het de bezetting 
van de SR te versterken. Hiertoe zijn de eerstejaars 
studenten 2017-2018 actief benaderd en hebben de 
zittende SR leden belangstellenden in een interactieve 
bijeenkomst voorgelicht over de rol en voordelen van de 
Studentenraad. Hierbij waren ook afvaardiging van OR 
en bestuur aanwezig om het belang van medezeggen-
schap te onderschrijven. Dit heeft geresulteerd in een 
totaal aantal van 12 (kandidaat) leden. In overleg met 
SR en bestuur is besloten om tijdelijk één extra lid aan 
de Studentenraad toe te voegen, omdat reeds voorzien 
was dat in maart 2018 de voorzitter zou aftreden.

6.2 Verslag Ondernemingsraad 

Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad

In 2017 was de Ondernemingsraad als volgt 
samengesteld:

 René van ‘t Veld, voorzitter
 Henk Ruitenbeek, secretaris
 Marian Everhardt
 Ton Adelaar
 Maria Di Donna
 Anna-Lise Röben (tot 1 augustus 2017)
 Anita van der Horst (tot 8 februari 2017)
 Maarten de Vries (tot 28 juni 2017)
 Henry Mensink
 Kübra Ersoy (per 1 juni 2017)
 Tom Meijer (per 1 juni 2017)
 Josefien Terburg (per 1 juni 2017)
 Ton van Seeters (per 15 oktober 2017)

De OR wordt in zijn werk bijgestaan door een ambtelijk 
secretaris sinds september 2017. De OR heeft in mei 
2017 tussentijdse verkiezingen gehouden voor OP.

In 2017 hebben de leden hun deskundigheid op het 
gebied van de medezeggenschap op basis van de WOR 
en de cao verder vergroot. Door het opdoen van meer 
ervaring en ook door het volgen van scholing. Begin 
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2017 heeft de OR de scholing ‘Effectief en constructief 
vergaderen’ gevolgd. Daarnaast hebben drie leden 
een aanvullende cursus gevolgd bij Schateiland, een 
trainingsbureau voor Ondernemingsraden.

In 2017 heeft de Ondernemingsraad een nieuwe werk-
wijze ingevoerd. Vanuit het idee dat niet iedereen in 
staat zal zijn alle dossiers tot in detail te bestuderen, 
is besloten om op basis van interesse en kwaliteit, een 
indeling te maken naar de drie belangrijkste bespreek-
punten in de OR. Huisvesting, ARBO en Financiën is in 
één werkgroep ondergebracht. Verder Personeel en 
Organisatie en de laatste werkgroep is Onderwijs en 
Kwaliteit. Door minder als gehele OR te vergaderen is 
er meer gelegenheid om collega’s te raadplegen om zo 
input te krijgen op diverse onderdelen.

De Ondernemingsraad heeft in 2017:
 Positief geadviseerd over de benoeming 

van een nieuwe vertrouwenspersoon
 Positief geadviseerd over te 

starten inkoopprocedures
 Instemming verleend op de Klokkenluidersregeling
 Instemming verleend op de Hoofdlijnen 

van de begroting 2018

De Ondernemingsraad heeft in 2017 zeven keer over-
legd met het College van Bestuur. Onderwerpen die 
aan de orde zijn gekomen:

 Intakeprocedure en studentenaantallen
 Evaluatie en inzet Arbodienst
 Risico inventarisatie en evaluatie 

(RI&E) en het Plan van Aanpak
 Ontwikkelingen transitie huisvesting
 Inspectie-onderzoek naar kwaliteitsverbetering
 Resultaten MTO
 Resultaten Studententevredenheidsonderzoek
 Regeling beoordelingsgesprek
 Geïntegreerd Jaardocument 2016
 Voortgangsrapportage BPV-verbeterplan
 Hoofdlijnen begroting 2018 en 

Financieel Instellingsplan 2018
 Kwaliteitskader P&O
 Kwaliteitskader Veiligheid
 Profiel en werving & selectie voorzitter 

en lid Raad van Toezicht
 Begroting OR 2018
 Onderzoek Bestuur en Opleidingen
 Formatieplanning 2017- 2018
 Evaluatie reglement werkoverleg
 Strategisch Kompas 2017 e.v.

6.3 Verslag Ondernemingsraad-
Studentenraad-College van Bestuur

Daarnaast is de gezamenlijke vergadering van 
Studente nraad, Ondernemingsraad en College van 
Bestuur twee maal samengekomen. Onderwerpen 
die geagendeerd zijn:

 Beleid rondom keuzedelen
 Onderzoek Bestuur en Opleidingen
 Voortgangsrapportage Kwaliteitsplan
 PR Studentenraad, Ondernemingsraad
 Vluchtelingenvraagstuk MBO Utrecht
 Arbo medewerkers/studenten (klimaat)
 Veiligheid in en om de gebouwen
 BPV verbeterplan
 Strategisch Kompas 2017 e.v.
 Hoofdlijnen van de begroting 2018
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Algemeen
Om uitvoering te geven aan beleidsbeslissingen op het 
gebied van ‘Versterking bestuurskracht onderwijs’ is de 
continuïteitsparagraaf als onderdeel toegevoegd aan 
het bestuursverslag van onderwijsinstellingen. In de 
richtlijnen voor de jaarverslaggeving is de gegevensset 
vastgelegd welke onderdelen dienen te worden opge-
nomen in de continuïteitsparagraaf.

Deze paragraaf moet laten zien dat MBO Utrecht het 
proces, dat zicht biedt op majeure ontwikkelingen in 
de nabije toekomst en het helder in beeld brengen van 
de gevolgen hiervan voor het resultaat en de vermo-
genspositie, heeft ingebed in de organisatie. Met dit 
proces worden de bestuurskracht in het onderwijs en 
de dialoog met de Raad van Toezicht versterkt.

A GEGEVENSSET

A1. Studentenaantallen en personele bezetting in FTE

In de volgende tabel zijn de ongewogen studentenaantallen per 1 oktober aangegeven op 
basis waarvan de rijksbijdragen zijn bepaald. Zowel in absolute aantallen als in gewogen 
aantallen wordt voor de jaren waar de studentenaantallen nog niet bekend zijn uit oogpunt 
van voorzichtigheid gerekend met een lichte stijging van de studentenwaarde.

Raming ontwikkeling studentaantallen en FTE

Verslagjaar Realisatie
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raming
2022

Ontwikkeling student-
aantallen (Ongewogen, t-2)) 4.459 4.482 4.610 4.760 4.810 4.960

Mutatie in % 3% 1% 3% 3% 1% 3%

Personele bezetting in FTE

 Bestuur/management 2 2 2 2 2 2

 Personeel primair proces 272 278 280 283 285 290

 Ondersteunend personeel 107 107 107 107 107 107

Kwalitatieve informatie
Ontwikkeling studentaantallen
Ondanks dat landelijk het aantal MBO studenten naar 
verwachting tot circa 2030 zal dalen, is voor de regio 
Utrecht de verwachting dat deze de komende 10 jaar 
met 1%-2% gaat stijgen. Dit verklaart ook de ver-
wachte positieve ontwikkeling van studentaantallen.

Voor MBO Utrecht biedt dit mogelijkheid om een stabiel 
pakket aan opleidingen te continueren. In het kader 
van macrodoelmatigheid (inclusief de aansluiting op de 
arbeidsmarkt) blijft MBO Utrecht regionale afstemming 
houden over het opleidingenportfolio.

Strategische personeelsplanning
MBO Utrecht heeft als uitgangspunt om het perso-
neelsbestand zo flexibel mogelijk in te zetten. Vooral in 

de teams waar groei of krimp in studentenaantallen is, 
is dit van belang.

Daarnaast heeft MBO Utrecht als uitgangspunt dat 
tegenover incidentele baten geen structurele lasten 
horen te staan.

Als gevolg hiervan is in 2017 relatief meer extern per-
soneel ingezet dan was begroot. Het beleid dat tegen-
over incidentele baten geen structureel personeel 
wordt ingezet, zal ook in de komende jaren worden 
voortgezet.

Het grootste deel aan ingehuurd extern personeel 
betreft docenten met een specialisme. Vooral de 
Herman Brood Academie maakt gebruik van arties-
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ten die, naast hun vak, hun kennis en ervaring over 
brengen op onze studenten. Ook de Event Academie, 
Sport Academie en Dans Academie zetten specialis-
ten meer dan gemiddeld in. Het betreffen met name 

de naar hun aard meer creatieve opleidingen waarin 
het voor de aansluiting op de beroepspraktijk nood-
zakelijk is om regelmatig vernieuwende impulsen te 
verkrijgen.

A2. Meerjarenbegroting van de balans en baten en lasten.

Financiële ramingen
MBO Utrecht stelt jaarlijks een meerjarig financieel 
instellingsplan (FIP) op, waarbij de ontwikkeling van 
de balans, de resultatenrekening en de liquiditeit voor 
de komende jaren wordt geraamd. Hieronder wordt de 
raming van de balans en de resultatenrekening weer-
gegeven en wordt toegelicht welke uitgangspunten zijn 
gehanteerd. De gepresenteerde meerjarenramingen 
zijn onderdeel van het FIP 2018, dat in december 2017 
door de Raad van Toezicht is vastgesteld. (Conform de 
richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt de laatst 
vastgestelde meerjarenraming opgenomen in de conti-
nuïteitsparagraaf).

Toelichting bij de ramingen
Voor de meerjarenraming van de staat van baten en 
lasten zijn de onderstaande uitgangspunten gehan-
teerd.

Algemeen
Naast de inhoudelijke kwalitatieve onderwijsdoelstel-
lingen is het financiële doel om de komende jaren de 
solvabiliteit en liquiditeit te borgen. Een robuust eigen 
vermogen dat voldoet aan de (externe) vereisten biedt 
de mogelijkheid tegenvallers op te vangen en investe-
ringen in onderwijskwaliteit te doen.

Daarnaast krijgen de ambities ten aanzien van de 
huisvesting (verwoord in het Transitieplan Huisvesting) 
steeds concretere vormen en zullen naar verwachting 
vanaf 2019 in fasen worden gerealiseerd. In het FIP 
2018 is rekening gehouden met de op dat moment ver-
wachte omvang en tijdspad van investeringen.

Op basis van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
valt het onder majeure investeringen en derhalve is 
een vijfjarenraming opgenomen.

Rijksbijdragen
In de ontwikkeling van de rijksbijdragen is rekening 
gehouden met het volgende:

 Verwachte landelijke en regionale ontwikkeling van 
het studentenaantal;

 De ontwikkeling van het budgettair kader vanuit 
OCW zoals gepresenteerd door de MBO Raad en is 
opgenomen in de rijksbegroting;

 Bekende ontwikkelingen in aanvullende 
rijksbijdragen.

Ten tijde van het opstellen van het FIP 2018 was het 
Bestuursakkoord nog niet bekend. De eventuele finan-
ciële effecten van het bestuursakkoord en de nieuwe 
kwaliteitsafspraken zullen worden meegenomen in de 
kaderbrief 2019 (hoofdlijnen van de begroting) die in 
juni 2018 zal worden opgesteld.
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Raming van de Balans (x € 1.000, 2017 = realisatie) 
 

Ultimo 2017 2018 
(t+1) 

2019 
(t+2) 

2020 
(t+3) 

2021 
(t+4) 

2022 
(t+5) 

VASTE ACTIVA       

Materiële vaste activa 7.694 8.226 14.520 18.618 18.425 17.443 

Financiële vaste activa 287 272 258 244 230 215 

Totaal vaste activa 7.981 8.498 14.778 18.862 18.655 17.658 

VLOTTENDE ACTIVA      

Vorderingen 727 376 376 376 376 376 

Liquide middelen 13.950 13.989 9.515 5.370 5.663 7.250 
 

Totaal vlottende activa 14.677 14.365 9.891 5.746 6.039 7.626 

TOTAAL ACTIVA 22.658 22.863 24.669 24.608 24.694 25.284 
 
 

EIGEN VERMOGEN  

Algemene reserve publiek 10.505 10.695 12.891 13.029 13.353 14.127 

Algemene reserve privaat 66 76 86 96 106 116 

VOORZIENINGEN 999 825 797 922 1.047 1.172 

LANGLOPENDE SCHULDEN 6.215 5.763 5.311 4.859 4.407 3.955 

KORTLOPENDE SCHULDEN 4.873 5.504 5.584 5.702 5.781 5.914 
 

TOTAAL PASSIVA 22.658 22.863 24.669 24.608 24.694 25.284 

 
 

Verwachte mutaties in reserves en voorzieningen 
Het eigen vermogen neemt toe als gevolg van de ver- 
wachte positieve exploitatieresultaten in de komende 
jaren. Er zijn geen bestemmingsreserves aangemerkt. 

 
Voor wat betreft het private deel van het eigen vermo- 
gen wordt uitgegaan van een rendementspercentage 
op Baten uit Werk in opdracht van derden van ca. 30% 
(dit betreft ong € 10k). 

 
De voorzieningen stijgen als gevolg van de sinds 2016 
te vormen voorziening voor het seniorenverlof (dit loopt 
op in verband met een vergrijzend personeelsbestand). 
De voorziening verlieslatend contract daalt als gevolg 
van een jaarlijkse vrijval. De overige voorzieningen 
zullen naar verwachting gelijk blijven. 
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Raming van Baten en Lasten (x € 1.000)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Baten

Rijksbijdrage 38.065 36.947 38.197 39.686 40.674 42.509

Overige overheidsbijdragen 216 228 228 228 228 228

College, cursus- en examengelden 334 330 330 330 330 330

Werk in opdracht van derden 29 30 30 30 30 30

Overige baten 1.166 1.152 3.050 961 983 1.025

Totaal baten 39.810 38.687 41.835 41.235 42.245 44.122

Lasten

Personeelslasten 30.150 29.282 29.815 30.922 31.888 33.523

Afschrijvingen 1.321 1.485 1.540 1.653 1.943 2.233

Huisvestingslasten 4.204 3.986 4.711 4.861 4.401 3.816

Overige lasten 3.637 3.394 3.250 3.360 3.410 3.520

Totaal lasten 39.312 38.147 39.316 40.796 41.642 43.092

Saldo baten en lasten 498 540 2.519 440 604 1.031

Financiële baten en lasten -353 -340 -313 -292 -269 -247

Totaal resultaat 145 200 2.206 148 335 784

Ontwikkeling rijksbijdrage
Volgens een presentatie van de MBO Raad zal, rekening 
houdend met het huidige marktaandeel van ca. 1% 
voor MBO Utrecht, de normvergoeding zich ontwik-
kelen als hierboven gepresenteerd, waarbij voor 2018 
is aangesloten op de inmiddels bekende vergoeding. 
De stijging van de normvergoeding wordt veroorzaakt 
door de verwachting stijging van het bekostigings-
aandeel van MBO Utrecht.

Ten tijde van het opstellen van de meerjarenraming 
was nog geen informatie bekend in het kader van de 
bestuursafspraken en de gevolgen van het afschaffen 
van de cascade en het inpassen van het groen onderwijs.

Overige overheidsbijdragen, werk in opdracht 
van derden en overige baten
In 2019 is rekening gehouden met een winst uit verkoop 
van de Pagelaan (zie overige baten). Voor de overige 
baten is uitgegaan van een gelijkblijvend bedrag ten 
opzichte van de begroting voor 2018.

College, cursus- en examengelden
Deze zijn in de meerjarenraming op het niveau van de 
begroting 2018 gehouden.

Personele lasten
Bij de personele lasten wordt rekening gehouden 
met een procentuele stijging ongeveer gelijk aan de 
stijging van het bekostigingsaandeel. Er wordt geen 
rekening gehouden met een toename van de lasten 
door cao-ontwikkelingen of wijzigingen in de pensioen-
premie. Deze cao-ontwikkelingen leiden over het alge-
meen ook tot een toename van rijksbijdragen.

In 2017 is sprake geweest van een éénmalige toename 
in de personele lasten als gevolg van een cao-afspraak 
met een éénmalige uitkering voor het personeel.

In de meerjarenraming van de personele lasten is de 
dotatie aan de personele voorzieningen (senioren-
verlof, wachtgeld en jubilea) op gelijk niveau gehouden 
met de begroting 2018. De realisatie laat echter een 
verhoging van de benodigde dotatie zien. Dit zal worden 
meegenomen in de komende halfjaarsrapportage 2018, 
begroting 2019 en volgende jaren.
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Afschrijvingen
In de afschrijvingslasten is rekening gehouden met 
de start van (ver)nieuwbouwprojecten die volgen uit 
het Transitieplan Huisvesting, zoals die bekend waren 
bij het opstellen van het FIP 2018. Het budget voor de 
transitie huisvesting (prijspeil 2017) is vastgesteld op 
€ 18,3 miljoen, zijnde €15,9 miljoen voor investeringen 
en € 2,4 miljoen voor tijdelijke huisvesting.

Huisvestingslasten
Bij de huisvestingslasten is rekening gehouden met de 
reeds bekende ontwikkelingen, waaronder de verkoop 
van de Pagelaan in 2019. De hogere huisvestingslasten 

in 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door tijdelijke huis-
vesting in verband met de (ver)nieuwbouwprojecten 
(totaal € 2,4 mln).

Overige lasten
In de meerjarenramingen volgen de overige lasten de 
ontwikkeling van de studentaantallen.

Financiële baten en lasten
Bij de ontwikkeling van de financiële baten en lasten is 
rekening gehouden met de reguliere aflossing van de 
langlopende lening.

B. OVERIGE RAPPORTAGES

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Een effectieve bedrijfsvoering en een goede beheersing 
van risico’s is een noodzakelijke randvoorwaarde om 
de doelstellingen van MBO Utrecht te bereiken. Binnen 
MBO Utrecht moet de nadruk niet alleen liggen op de 
instrumentele kant van risicomanagement. Deze is 
veelal naar binnen gericht en achteraf, als (de kans op) 
het risico al groot is. Dat er een goed systeem van kwa-
liteitszorg, bij MBO Utrecht de A3 systematiek, moet 
zijn en werken is evident.

MBO Utrecht heeft de visie dat risicomanagement 
(juist) ook over de maatschappelijke en natuurlijke 
omgeving van de instelling gaat, naast (kennis van het 
menselijk handelen) de stand van zaken binnen de 
eigen instelling. Weerstandsvermogen gaat (dan niet 
sec over solvabiliteit maar) over kennis en innovatie, 
bezien met de blik naar buiten. Kortom, de bedrijfs-
voering in brede zin.

MBO Utrecht ziet (good) governance als drijvende 
kracht achter risicomanagement. Cruciaal is dat de 
stakeholders open met elkaar de dialoog aangaan. 
Het faciliteren en agenderen van het gesprek en het 
vergroten van het collectieve besef van risico’s en 
onzekerheden, en de mogelijkheden om ze te mini-
maliseren zal de kwaliteit van de organisatie en de 
bedrijfsvoering vergroten.

Een belangrijk instrument om het gesprek in de 
onderwijsteams en met het bestuur te ordenen is het 
A3 Jaarplan. Op basis van het jaarplan worden in het 
periodieke managementgesprek met de onderwijs-
directeuren de belangrijke thema’s besproken, zowel 

evaluerend als prospectief. Daarmee wordt het beleid 
met de uitvoering verbonden en de externe en interne 
omgeving op elkaar afgestemd.

Naast de A3-jaarplannen wordt thematisch gewerkt 
met regieplannen. Onderwijsdirecteuren hebben één 
of meerdere aandachtsgebieden onder hun hoede die 
zij MBO Utrecht breed oppakken, ondersteund door 
de diensten. De voortgang van de regieplannen wordt 
periodiek besproken tussen regisseur en aangewezen 
CvB-lid.

De uitvoering van de planning- en control cyclus vindt 
efficiënt en effectief plaats, binnen de uitgangspunten 
zoals hierboven geformuleerd. Dit komt de verdeling 
tussen directe en indirecte lasten ten goede. De ‘cost 
of costing’ wordt beperkt, wat betekent dat de primaire 
systemen (onderwijs, salaris en

financiën) als bronsysteem dienen voor de informatie-
voorziening en handmatige verdeel- of toerekenings- 
modellen tot een minimum worden beperkt.

MBO Utrecht maakt gebruik van een geautomatiseerd 
managementinformatiesysteem (Qlikview), waarin 
de informatie uit de bronsystemen ontsloten wordt. 
Zowel het beschikbaar stellen van de benodigde 
managementinformatie en het proces rondom infor-
matiemanagement (waaronder o.a. het privacy-beleid 
en informatiebeveiligingsbeleid onder valt) worden 
aangestuurd door een informatiemanager.
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Treasury
Het treasury beleid van MBO Utrecht is vastgelegd in 
het Treasury Statuut. Dit beleid is gericht op het reali-
seren van een duurzame financiering tegen minimale 
kosten en een aanvaardbaar risico. Hierbij ligt de 
nadruk op de beheersing van de bijbehorende risico’s.

MBO Utrecht heeft in het kader van beleggen en 
belenen het uitgangspunt dat de Regeling Beleggen, 
Belenen en Derivaten (2016) wordt gevolgd. Er zijn dan 
ook geen beleggingen en beleningen die niet voldoen 
aan de Regeling. In 2017 is het Treasury Statuut op 
onderdelen aangepast en goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht, passend bij de nieuwe Regeling.

In het kader van de opsplitsing van de rechtsvoorgan-
ger van MBO Utrecht zijn de lopende kredieten ultimo 
juli 2012 afgelost en zijn per 1 augustus 2012 nieuwe 
kredietovereenkomsten voor de nieuwe entiteiten 
gesloten.

Voor MBO Utrecht is een langlopende, in 20 jaar af 
te lossen, lening van € 8,9 miljoen gesloten door de 
rechtsvoorganger tegen een variabele rente op basis 
van 1 maands euribor. Het renterisico is tot en met het 
einde van de looptijd van de lening volledig afgedekt 
door middel van een swap.

Aan de door de rechtsvoorganger gesloten overeenkomst 
is een lang traject van voorbereiding, onderhandeling 
en afstemming vooraf gegaan. Meerdere factoren zijn 
van invloed geweest op de condities opgenomen in de 
financieringsovereenkomsten. Uiteindelijk is een lening 
tot stand gekomen tegen een rentetarief van 4,83%.

Daarnaast heeft MBO Utrecht de beschikking over een 
kredietfaciliteit in rekening courant van € 3,0 miljoen. 
Op basis van de meerjaren liquiditeitsbegroting zoals 
opgenomen in dit FIP wordt in de lopende planperiode 
hier geen gebruik van gemaakt. Onzekerheden in de 
huisvesting kunnen mogelijk alsnog leiden tot beno-
digde externe financiering.

Zowel intern als met de externe financier wordt regel-
matig gesproken over een efficiëntere inzet van de 
overtollige kasgelden waardoor een beter financieel 
rendement kan worden behaald, passend binnen het 
Treasury Statuut.

Aan de lening van oorspronkelijk € 8,9 miljoen en aan 
de ter beschikking stelling van het rekening courant 
krediet is een aantal voorwaarden gekoppeld. Eén 
daarvan is dat de solvabiliteit tenminste 30% bedraagt.

Voor de jaren na 2019 wordt onderzocht of extra 
vreemd vermogen nodig is en beschikbaar kan komen 
voor de realisatie van de huisvestingsplannen.

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

Ontwikkeling Studentenaantallen en 
onderwijsrendementen
De kwaliteit van het onderwijs is de belangrijkste 
risico factor. Het niet of in onvoldoende mate voldoen 
aan de (externe) minimum eisen zijn zeer beperkend 
voor de vitaliteit en innovatiekracht van de organisatie.

De uitkomsten van keuzeprocessen van studenten, 
samenwerkingspartners en ook van nieuwe talentvolle 
medewerkers worden in hoge mate hierdoor bepaald. 
Zoals reeds eerder aangehaald is de groei van het 
aantal studenten niet recht evenredig verbonden aan 
de groei van de bekostiging. De te verwachten Rijksbij-
dragen zijn ook afhankelijk van de ontwikkelingen en 
de relatieve positie van MBO Utrecht binnen de sector 
én van de kwaliteit van het onderwijs en de diploma-
resultaten.

Organisatieontwikkeling
Geconstateerd is dat de verschillende onderdelen van 
de bedrijfsvoering tenminste voldoen aan de minimale 
eisen. In de managementletter van de accountant 
wordt aangegeven dat de basis opzet van de AO/IB 
binnen MBO Utrecht op orde is. Om daadwerkelijk te 
kunnen bijdragen aan de doelstelling een succesvolle 
en onderscheidende kwalitatief hoogwaardige onder-
wijsinstelling te zijn, moeten processen, systemen en 
medewerkers blijvend worden doorontwikkeld en ver-
beterd. De wijze waarop de ondersteunende processen 
zijn ingericht en de manier waarop de dienstverlening 
naar de academies en de studenten is vorm gegeven 
moet en kan efficiënter en effectiever worden vorm-
gegeven.
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Huisvesting
De huisvesting van MBO Utrecht draagt functioneel, 
technisch en representatief onvoldoende bij aan het 
gewenste onderwijsklimaat en drukt zwaar op de 
begroting. De uitvoering van het Transitieplan Huis-
vesting 2016-2020 zal een ommezwaai in lastendruk 
versus kwaliteit van de huisvesting bewerkstelligen. 
Het is een complex en politiek-bestuurlijk gevoelig 
proces met vele stakeholders en (ook financiële) belan-
gen. Het budget voor de transitie huisvesting (prijspeil 
2017) is als onderdeel van het FIP 2018 vastgesteld op 
€ 18,3 miljoen, zijnde €15,9 miljoen voor investeringen 
en € 2,4 miljoen voor tijdelijke huisvesting. Gezien de 
krapte in de bouwsector is het risico dat de bouw-
kosten hoger zullen uitvallen dan in het FIP 2018 is 
voorzien.

Pagelaan
Het buiten gebruik gestelde eigendomspand aan de 
Pagelaan te Utrecht is onder voorwaarden verkocht. 
Gebouw en terrein hebben een onderwijsbestemming. 
Voor een bredere ontwikkeling van het gebouw en het 
terrein is een bestemmingswijziging noodzakelijk. Het 
koopcontract is in het najaar van 2015 getekend. Medio 

2017 is toestemming gegeven voor een bestemmings-
wijziging als kan worden voldaan aan milieueisen. 
Een onderzoek naar de mogelijkheden om te voldoen 
aan de milieueisen is door de koper opgestart. Naar 
verwachting zal de feitelijke verkoop niet eerder dan in 
2019 worden gerealiseerd.

Personeel
Een goede match tussen benodigd personeel en 
beschikbaar personeel is belangrijk. Het beschik-
baar krijgen en houden van voldoende gekwalificeerd 
personeel wordt in een aantal sectoren steeds lastiger. 
Niet alleen de kwantiteit, maar ook een goede balans 
in gevraagde en aangeboden kennis en ervaring is 
relevant. MBO Utrecht kent een personele samenstel-
ling waarbij 65% in vaste dienst is en 35% een tijdelijk 
dienstverband heeft (bron: begroting 2018, in FTE: 
begroting 2017 resp 63% en 37%). Deze verhouding 
wordt goed gemonitord daar deze bijdraagt aan het 
aanpassingsvermogen van de organisatie. Professiona-
lisering van medewerkers draagt bij aan de benodigde 
flexibiliteit. MBO Utrecht is 100% eigen risicodrager 
inzake wachtgelden en arbeidsongeschiktheid.

B3. Rapportage toezichthoudend orgaan.

Utrecht, juni 2018

drs. M. (Margreet) Rookmaker drs. R. (Robert) Leeftink RC
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8.1 Financiële positie

De basis voor een gezonde financiële toekomst die in 
de voorgaande jaren is gelegd, is in het jaar 2017 ver-
der uitgebouwd. Hierbij stelt MBO Utrecht het belang 
van goed onderwijs voorop. Het behalen van financiële 
normen is belangrijk, maar moet niet de bepalende 
factor zijn voor de strategische (onderwijs)koers. 
Daarom wordt binnen MBO Utrecht gewerkt aan een 
robuuste onderwijs-ondersteuning, waarbij matiging 
van de huisvestingslasten, met behoud van kwaliteit 

en uitstraling, naar het niveau van de MBO Benchmark 
de prioriteit heeft, net zoals het zo efficiënt mogelijk 
inrichten van de ondersteunende organisatie.

De financiële kengetallen hebben zich voor 2017 als 
volgt ontwikkeld. De relatief ruime liquiditeit en sol-
vabiliteit bieden ruimte om de voorgenomen huisves-
tingsinvesteringen te realiseren binnen de financiële 
kaders:

(x € 1.000) Realisatie
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raming
2022

Exploitatie resultaat 145 200 2.206 148 335 784

A. Eigen vermogen 10.571 10.771 12.977 13.125 13.459 14.243

B. Voorzieningen 991 825 797 922 1.047 1.172

C. Balanstotaal 22.658 22.863 24.669 24.608 24.694 25.284

wv gebouwen en terreinen 3.227 3.602 11.892 16.102 16.022 15.152

Solvabiliteit 1 A/C 47% 47% 53% 54% 55% 56%

Idem: vereist door de
financier

30% 30% 30% 30% 30% 30%

Solvabiliteit 2 A+B/C 51% 51% 56% 57% 59% 61%

Idem: vereist door de 
onderwijsinspectie

30% 30% 30% 30% 30% 30%

Liquiditeit (current ratio) 3,01 2,61 1,77 1,01 1,04 1,29

Debt service coverage
ratio

2,3 2,6 5,3 2,5 3,1 4,1

Verbonden partijen
MBO Utrecht heeft geen verbonden partijen.
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8.2 Financieel resultaat 2017

Het behaalde resultaat van € 145K wijkt af van het 
begrote resultaat van € 2,8 mln. De belangrijkste afwij-
king van de begroting is dat de verwachte verkoop van 
de Pagelaan niet in 2017 heeft plaatsgevonden, maar 
naar verwachting in 2019 zal plaatsvinden.

Andere afwijkingen in de begroting ten opzichte van de 
realisatie 2017 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Verklaring Bedrag (x € 1,0 mio)

Hogere rijksbijdrage (loonkostencompensatie en kwaliteitsafspraken) 0,9

Lagere overige baten -/-2,2

Totaal lagere baten 1,3

Hogere personele lasten 0,9

hogere overige lasten 0,5

Totaal hogere lasten 1,4

Totaal lager resultaat 2,7

8.3 Geoormerkte projectgelden OCW

Schoolmaatschappelijk werk
In 2017 zijn MBO Utrecht en de gemeente Utrecht een 
samenwerking aangegaan op het gebied van jeugdzorg 
(en schoolmaatschappelijk werk). De ontvangen gelden 
in 2017 voor School Maatschappelijk Werk zijn ingezet 
in de samenwerking met de afdeling Jeugdzaken van 
de gemeente Utrecht.

Zij-instromers
In 2017 hebben zeven zij-instromers, die hun opleiding 
in 2015 gestart zijn en twee zij-instromers, die in 2016 
hun opleiding gestart zijn hun Pedagogisch Didactisch 
Getuigschrift behaald. Verder zijn in 2017 drie zij- 
instromers gestart met hun opleiding.
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8.4 Jaarrekening 2017

8.4.1 Balans per 31 december 2017 na resultaatsbestemming (x € 1.000)

31-12-2017 1-1-2017

ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa
2. Financiële vast activa

7.694
287

7.157
301

7.981 7.458

Vlottende activa

3. Vorderingen 726 1.043

4. Liquide middelen 13.950 14.669

14.676 15.712

22.657 23.170

PASSIVA

5. Eigen vermogen 10.571 10.426

6. Voorzieningen 999 781

7. Langlopende schulden 6.215 6.667

8. Kortlopende schulden 4.872 5.296

22.657 23.170
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8.4.2 Staat van baten en lasten over 2017 (x € 1.000)

begroot

2017 2017 2016

BATEN

9. Rijksbijdragen 38.065 37.140 36.588

10. Overige overheidsbijdragen 216 216 250

11. Cursus- en examengelden 334 250 316

12. Baten in opdracht van derden 29 40 62

13. Overige baten 1.166 3.461 1.281

Totaal baten 39.810 41.107 38.497

LASTEN

14. Personele lasten 30.150 29.265 28.240

15. Afschrijvingen 1.321 1.356 1.759

16. Huisvestingslasten 4.204 4.210 4.356

17. Overige instellingslasten 3.637 3.037 3.352

Totaal lasten 39.312 37.868 37.707

Saldo baten en lasten 498 3.239 790

18. Saldo financiële baten en lasten -353 -344 -346

Resultaat 145 2.895 444
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8.4.3 Kasstroomoverzicht over 2017 (x € 1.000, indirecte methode)

2017 2016

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Saldo baten en lasten 589 790

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen (15) 1.307 1.759

- mutaties financiële activa (2) 14 14

- mutaties voorzieningen (6) 126 57

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen (3) 317 -403

- schulden (8) -424 -349

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES 1.929 1.868

Ontvangen interest (18.1) 6 33

Betaalde interest (18.2) -359 -379

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -353 -346

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen in materiële vaste activa (1) -1.844 -1.755

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.844 -1.755

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Aflossing langlopende schulden (7) -452 -452

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -452 -452

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN -720 -685

Stand liquide middelen 31-12 13.950 14.670

Stand liquide middelen 1-1 14.670 15.355

Mutatie over het jaar -720 -685

8.4.4 Algemene grondslagen

Algemeen
Bij het opstellen van de jaarrekening is de Richtlijn 
Jaarverslag Onderwijs (RJ 660) toegepast.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van 
het resultaat vinden plaats op basis van historische kos-
ten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de speci-
fieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa 
en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Daar waar van toepassing, is de disconteringsvoet 
gesteld op de gemiddelde rentevoet van het vreemd 
vermogen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire 
financiële instrumenten, zoals vorderingen en schul-
den, als financiële derivaten verstaan.
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In de toelichting op de onderscheiden posten van de 
balans wordt de reële waarde van het betreffende 
instrument toegelicht als deze afwijkt van de boek-
waarde. Indien het financiële instrument niet in de 
balans is opgenomen wordt de informatie over de reële 
waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen’.

Voor de grondslagen van primaire financiële instru-
menten wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost.

Voor de renteswap die is afgesloten ter dekking van het 
renterisico op de langlopende lening wordt kostprijs 
hedge accounting toegepast op basis van individuele 
documentatie van de hedge relatie. Het effectieve deel 
van het financiële derivaat is toegewezen voor kostprijs 
hedge accounting en wordt tegen kostprijs gewaar-
deerd. Een eventueel ineffectief deel wordt tegen reële 
waarde gewaardeerd. Per ultimo 2017 is geen sprake 
van ineffectiviteit.

Grondslagen voor de waardering van de balans
Materiële vaste activa
Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of de 
vervaardigingsprijs verminderd met de jaarlijkse lineaire 
afschrijvingen op basis van de verwachte economische 
levensduur. Hierbij is rekening gehouden met eventuele 
duurzame waardeverminderingen. Groot onderhoud 
wordt als materieel vast actief behandeld voor zover 
deze levensduur verlengend is. Activering vindt plaats 
bij investeringen met een minimumbedrag van € 500.

De afschrijvingstermijnen bedragen voor:

Terreinen: geen
Gebouwen: 30 jaar*
Verbouwingen: maximaal 10 
 jaar**
Inventaris en apparatuur: 3/5/10 jaar
Andere vaste bedrijfsmiddelen: 3 jaar
In uitvoering en vooruitbetalingen: geen*** 
Niet aan het proces dienstbare 
materiële vaste activa: nvt

* Voor gebouwen die als niet aan het proces dienst-
bare materiële vaste activa classificeren wordt 
geen afschrijving meer uitgevoerd indien de 
opbrengstwaarde hoger ligt dan de boekwaarde.

** Bij verbouwingen van huurgebouwen wordt 
afgeschreven over de resterende huurperiode. 
Dit houdt in dat bij aanpassing van de huur-

termijnen de afschrijvingstermijn wordt aan-
gepast ten opzichte van de geldende boekwaarde 
op het moment van aanpassing van de huur-
termijn. Ook bij eigendomsgebouwen wordt de 
afschrijvingstermijn gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur

*** Op investeringen in uitvoering en vooruitbetalin-
gen wordt niet afgeschreven zolang het activum 
niet in gebruik is genomen.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen de vooruitbetaling 
voor de erfpacht canon (‘right of use’) op de Bontekoe-
laan. De post valt jaarlijks lineair vrij.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs 
zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden zichtbaar in mindering gebracht 
op de vorderingen en overlopende activa.

Liquide middelen
De liquide middelen omvatten direct opeisbare tegoe-
den op bankrekeningen en kasmiddelen en staan ter 
vrije beschikking aan MBO Utrecht. Deze zijn gewaar-
deerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen betreft een algemene reserve. 
Er zijn geen bestemmingsreserves aangemerkt. 
Mutaties op het eigen vermogen vinden plaats via 
resultaatsbestemming tenzij zich stelselwijzigingen 
voordoen. MBO Utrecht heeft de algemene reserve 
gesplitst in een publieke en private algemene reserve. 
De financiële resultaten vanuit het onderwijs (publiek) 
worden daardoor niet vermengd met de financiële 
resultaten uit private activiteiten (bedrijfsopleidingen). 
De private algemene reserve mag worden ingezet voor 
publieke activiteiten. De publieke algemene reserve 
mag niet worden ingezet voor private activiteiten.

Voorzieningen
Er is een voorziening opgenomen voor de verwachte 
toekomstige jubilea-uitkeringen. De voorziening is 
gevormd op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving voor verplichtingen uit hoofde van 
toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van perso-
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neelsleden. De voorziening is opgenomen tegen de 
contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en 
is afhankelijk van de blijf kans, gemiddelde salarisstij-
ging en disconteringsvoet (4,83%). De werkelijke jubi-
lea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening 
gebracht. De rentetoevoeging voor 2017 is 13k.

Er is een voorziening gevormd voor toekomstige wacht-
geldverplichtingen. De omvang van deze voorziening is 
berekend op basis van:
	 bestaande wachtgeldrechten;
	 looptijd wachtgeldverplichtingen;
	 kans op werk.

De voorziening is opgenomen tegen de nominale 
waarde van de toekomstige lasten. De betreffende 
werkelijke wachtgeldverplichtingen worden ten laste 
van deze voorziening gebracht.

In 2016 is voor het eerst een voorziening opgenomen 
voor de cao regeling inzake seniorenverlof. Hier-
bij wordt de voorziening integraal gevormd voor de 
medewerkers die gebruik maken van de regeling en is 
tevens een inschatting gemaakt van de kans dat ove-
rige medewerkers die rechten hebben, alsnog gebruik 
gaan maken van de regeling. Voor 2017 is dezelfde 
berekeningswijze gehanteerd.

Voor verlieslatende contracten is een voorziening 
opgenomen. Deze is gebaseerd op de nominale waarde 
van de toekomstige lasten.

Pensioenen
MBO Utrecht heeft voor haar werknemers een toe-
gezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerech-
tigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op 
het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren 
dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten 
van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfs-
takpensioenfonds ABP. MBO Utrecht betaalt hiervoor 
premies waarvan twee derde deel door de werkgever 
wordt betaald en een derde deel door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, 
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pen-
sioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds 
gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van ultimo december 2017 is de dek-
kingsgraad van het pensioenfonds lager dan het beno-

digde minimum van 105%. Het pensioenfonds voorziet 
geen noodzaak voor de aangesloten

(onderwijs-) instellingen om extra stortingen te ver-
richten of om bijzondere premieverhogingen door te 
voeren.

MBO Utrecht heeft geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 
het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. MBO Utrecht heeft daarom 
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde 
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen schulden aan kre-
dietinstellingen met een verwachte resterende looptijd 
op balansdatum van ten minste één jaar. De aflossings-
verplichtingen voor het komende jaar worden opge-
nomen onder de kortlopende schulden. Opgenomen 
rentedragende leningen en schulden worden gewaar-
deerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een verwachte resterende 
looptijd op balansdatum van ten hoogste één jaar. 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde van de schulden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerea-
liseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van het 
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens 
de indirecte methode. De geldmiddelen in het kas-
stroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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8.4.5 Toelichting op de balans (x € 1.000)

1. Materiële vaste activa

gebouwen 
en terreinen

inventaris en 
apparatuur

andere vaste 
bedrijfsmiddelen

Niet aan het
proces dienstbare 

materiële vaste activa
Totaal

Cumulatieve 
aanschafprijs

12.189 4.833 56 3.212 20.290

Cumulatieve 
afschrijvingen

8.831 2.742 14 1.546 13.133

Boekwaarde 
1 januari 2017

3.358 2.091 42 1.666 7.157

Investeringen 1.108 736 0 0 1.844

Desinvesteringen* 3.340 965 0 0 4.305

Afschrijvingen  
desinvesteringen

3.340 965 0 0 4.305

Afschrijvingen 578 716 13 0 1.307

Cumulatieve  
aanschafprijs

9.957 4.604 56 3.212 17.829

Cumulatieve 
afschrijvingen

6.069 2.493 27 1.546 10.135

Boekwaarde 
31 december 2017

3.888 2.111 29 1.666 7.694

* De desinvesteringen en afschrijvingen desinvesteringen betreffen de reeds afgeschreven activa. 

Het terrein en gebouw aan de Pagelaan te Utrecht 
is onder voorwaarden verkocht en classificeert zich 
derhalve als niet aan het proces dienstbare materiële 
vaste activa. Aangezien de verwachte opbrengstwaarde 
de boekwaarde substantieel overstijgt, heeft voor dit 
gebouw met ingang van 2015 geen afschrijving meer 
plaatsgevonden.

De verzekerde waarde van de Gebouwen en Terreinen 
en Inventaris, apparatuur en andere vaste bedrijfs-
middelen bedraagt per 31-12-2017 voor Gebouwen en 
Terreinen € 56,9 miljoen.

De OZB waarde van de gebouwen in eigendom bedroeg 
in 2017 totaal € 11,3 miljoen.

In de investeringen in gebouwen en terreinen is voor 
totaal € 234.000 aan onderhanden werk opgenomen. 

Op onderhanden werk wordt niet afgeschreven tot het 
moment van ingebruikname.

De bedragen genoemd onder desinvesteringen en 
afschrijvingen desinvesteringen betreffen de boek-
houdkundige verwerking van de afgeschreven MVA.
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2. Financiële vaste activa

31-12-2017 31-12-2016

2.1 Overige financiële activa 287 301

Het terrein aan de Bontekoelaan betreft voortdurende erfpacht, 
in 1988 afgesloten voor een periode van 50 jaar. Deze erfpacht 
is in 1988 afgekocht. Jaarlijks wordt 1/50e deel ten laste van het 
resultaat gebracht, voor het laatst in 2028. 

3. Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

3.1 Debiteuren 65 112

3.2 Studenten 43 81

3.3 Overige overheden 23 15

3.4 Overige 277 677

Overige vorderingen 408 885

3.5 Vooruitbetaalde kosten 331 168

3.6 Verstrekte voorschotten 3 8

Overlopende activa 334 176

3.7 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid -16 -18

726 1.043

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

2017 2016

Stand per 1 januari 18 43

Onttrekking -13 58

Dotatie 11 33

Stand per 31 december 16 18

In 2017 is voor de gebouwen aan de Australiëlaan een nieuw 
huurcontract afgesloten, met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2016. Dit heeft geresulteerd in een terug te vorderen 
bedrag van € 498.000. Dit bedrag is in 2016 opgenomen onder 
3.4 Overige.
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4 Liquide middelen

31-12-2017 31-12-2016

4.1 Kasmiddelen 2 1

4.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 13.948 14.668

13.950 14.670

Hiernaast heeft MBO Utrecht de beschikking over een rekening 
courant faciliteit van € 3 miljoen.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan MBO Utrecht, 
met uitzondering van de verstrekte bankgaranties.

5. Eigen vermogen

4.1 Algemene reserve publiek 4.2 Algemene reserve privaat

Stand per 1 januari 10.371 55

Resultaat 134 11

Stand per 31 december 10.505 66

Het resultaat ad € 145.000 betreft voor € 11.000 private activitei-
ten. De resultaten worden in overeenstemming met het voorstel 
resultaatsbestemming gedoteerd aan de specifieke algemene 
reserves.

MBO Utrecht kent geen verbonden partijen.

Voorstel voor resultaatbestemming
Het resultaat over 2017 uit publieke activiteiten ad € 145.000 
wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Publiek. Het resul-
taat uit de private activiteiten (bedrijfsopleidingen) ad € 11.000 
wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Privaat.
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6. Voorzieningen

Omschrijving 1-1-2017 Onttrekkingen Dotatie Vrijval 31-12-2017

6.1 Jubilea 196 -24 54 0 226

6.2 Wachtgeld 218 -258 345 -14 291

6.2 Seniorenverlof 108 -23 239 0 324

6.4 Verlieslatend 258 -100 0 0 158

Contract 0

Totaal 780 -405 638 -14 999

Van de voorzieningen lopen de volgende voorzieningen langer 
dan 5 jaar:
	 Jubilea-uitkeringen
	 Wachtgeldverplichtingen
	 Seniorenverlof

De voorziening Jubilea betreft de contant gemaakte waarde van 
de toekomstige jubilea verplichtingen voor het personeel dat op 
31 december 2017 in dienst was. Er is rekening gehouden met 
een kans dat de uitkering in het kader van jubilea zich daadwer-
kelijk voor gaat doen. Van deze voorziening heeft € 201.000 een 
looptijd langer dan 1 jaar.

De voorziening Wachtgeld betreft de nominale waarde van de 
toekomstige verplichtingen uit hoofde van WW, BW en LSU voor 
het personeel dat op 31 december 2017 gebruik maakte van (één 
van deze) regelingen. Deze waarde is gesaldeerd met de van 
OCW ontvangen specifieke wachtgeldsubsidie n.a.v. de defusie 
per 1-1-2013. Tevens is er rekening gehouden met de pensioen-
lasten die ABP in rekening brengt. Van de voorziening heeft 
€ 106.000 een verwachte looptijd langer dan 1 jaar.

De voorziening seniorenverlof betreft de waarde van de toekom-
stige verplichtingen uit hoofde van de regeling seniorenverlof 
voor de medewerkers die per ultimo 2017 hier gebruik van 
maken, aangevuld met de waarde van de kans dat de recht-
hebbende medewerkers alsnog gebruik gaan maken van de 
regeling. Totaal € 279.000 hiervan heeft betrekking op een loop-
tijd van langer dan 1 jaar.

De voorziening Verlieslatend contract betreft de nominale 
waarde van de te betalen huurpenningen voortvloeiende uit de 
huurovereenkomst inzake de locatie Laan van Puntenburg 2 te 
Utrecht. De huurovereenkomst inzake de locatie Laan van Pun-
tenburg 2 te Utrecht is opgezegd per 31 juli 2019. De gevormde 
voorziening betreft het contant gemaakte verschil tussen de te 
betalen huurpenningen en de te ontvangen huurpenningen over 
de restant looptijd. Van deze voorziening heeft € 58.000 een loop-
tijd langer dan 1 jaar.
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7. Langlopende schulden

Kredietinstellingen 2017 2016

Stand per 1 januari 7.119 7.571

Aangegane schulden 0 0

Aflossingen -452 -452

Stand per 31 december 6.667 7.119

Waarvan kortlopend 452 452

Langlopend deel per 31 december 6.215 6.667

Waarvan:

Looptijd > 1 jaar en < 5 jaar 1.808 1.808

Looptijd > 5 jaar 4.407 4.859

De rente op de langlopende lening is opgebouwd uit 3-maands 
Euribor met opslagen. De variabele 3- maands Euribor is afge-
dekt met een renteswap variabel naar vast.

Op grond van de leningovereenkomst heeft de bank een eenzijdig 
recht om bij gewijzigde omstandigheden naar eigen inzicht: de 
renteberekeningswijze, de opslagen, de aflossingstermijnen aan 
te passen. (dus, rentecondities en payback te wijzigen) Ook MBO 
Utrecht heeft het recht om 5% van de hoofdsom jaarlijks ver-
sneld af te lossen zonder boete en een hoger percentage tegen 
betaling van een boete. Tot heden heeft de bank niet te kennen 
gegeven van haar recht gebruik te maken.

De lening overeenkomst is opgesteld ten tijde van de defusie. 
Er hebben zich tot op heden in de lening(voorwaarden) behou-
dens de periodieke aflossingen geen wijzigingen voorgedaan. 
Indien MBO Utrecht op enig moment niet voldoet of kan voldoen 
aan een van de criteria gesteld in de overeenkomst, heeft de 
bank het recht te eisen dat de lening volledig vervroegd wordt 
afgelost. Zoals uit de huidige financiële positie en de geprognos-
ticeerde toekomstige positie blijkt, is er geen aanleiding om te 
verwachten dat het voorgaande zich zal voordoen.
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8. Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016

8.1 Kredietinstellingen 452 452

8.2 Crediteuren 550 784

8.3 OCW/LNV 0 0

8.4 Omzetbelasting 6 19

8.5 Loonheffing/Premies sociale verzekeringen 1.180 1.059

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.186 1.078

8.6 Schulden ter zake van pensioenen 321 258

8.7 Overige kortlopende schulden 462 454

Kortlopende schulden 2.971 3.026

Overlopende passiva

8.8 Vooruit ontvangen OCW geoormerkt 46 23

8.9 Vooruit ontvangen OCW niet-geoormerkt 142 578

8.10 Vooruit ontvangen termijnen 343 463

8.11 Vakantiegeld en –dagen 1.339 1.176

8.12 Accountants- en administratiekosten 31 30

Overlopende passiva 1.869 2.270

4.872 5.296

De post Vooruit ontvangen OCW niet geoormerkt betreft in 2017 
de continuïteitsgarantie. In 2016 waren ook (nog) niet bestede 
middelen zoals kwaliteitsgelden, excellentiegelden en leer-
middelen minimagezinnen verantwoord onder deze post.

De vooruit ontvangen geoormerkte OCW subsidies zijn gespeci-
ficeerd in tabel 8.13 Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW 
(RJ 660, model G).
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8.13 Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (RJ 660, model G) (x € 1.000)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Toewijzing Bedrag 
toewijzing

Ontvangen t/m 
verslagjaar

De prestatie is ultimo 
verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking

Kenmerk Datum Geheel 
uitgevoerd en

Nog niet 
geheel

afgerond

Zij-instroom 2016 2016/2/215320 20-5-2016 40 40 x

Zij-instroom 2017 2017/2/412764 21-2-2017 20 20 x

Zij-instroom 2017 2017/2/480319 14-4-2017 40 40 x

Zij-instroom 2017 2017/2/490781 19-5-2017 40 40 x

Zij-instroom 2017 2017/2/702152 19-12-2017 20 20 x

Lerarenbeurs 2016 2016/2/247533 20-5-2016 32 32 x

Lerarenbeurs 2016 2016/2/354178 22-11-2016 7 7 x

Lerarenbeurs 2017 2017/2/538999 20-9-2017 64 64 x

Lerarenbeurs 2017 2017/2/670625 21-11-2017 -7 -7 x

Leermiddelen
minimagezinnen 2016

2016/2/375702 20-12-2016 48 48 x

Leermiddelen
minimagezinnen 2017

2017/2/521335 22-8-2017 99 99 x

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)

G2a: aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewij-
zing

Saldo
1-1-2017

Ontvangen in 
verslagjaar

Kosten in 
verslagjaar

Totale kosten 
31-12-2017

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar

Kenmerk Datum

Schoolmaat-
schappelijk 
werk

2017/2/ 
402207

20-1-2017 0 73 73 73 0
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8.4.6 Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen

Bankgaranties en zekerheden
Er is voor een totaalbedrag van € 501.000 aan bank-
garanties verstrekt. De verstrekte zekerheden ter 
dekking van de langlopende schuld zijn:

	 verpanding van inventaris met uitzondering 
van diverse gespecificeerde ICT activa;

	 verpanding van vorderingen op derden inclusief 
huurpenningen, verzekeringspenningen, 
hedging arrangementen en bankrekeningen;

	 verpanding van voorraden;

	 Pari_Passu verklaring;

	 Material-adverse-change;

	 Positieve en negatieve pledge;

	 Cross default;

	 Niet-financieringsverklaring met een 
drempelbedrag van € 100.000;

	 Non-disposal verklaring.

Renteswap
De langlopende schuld aan kredietinstellingen, die 
is afgesloten tegen een variabele rente, is met een 
swap tegen een vaste rentevoet afgedekt (3,12%). Per 
ultimo 2017 heeft deze swap een negatieve waarde van 
€ 1.186.674. 

Kortlopend contract
MBO Utrecht heeft 2 leasecontracten voor auto’s met 
een looptijd van 4 jaar. Beide aflopend in 2018. De jaar-
lasten bedragen circa € 30.000 per jaar.

Langlopende contracten
MBO Utrecht heeft 7 huurcontracten voor gebouwen 
met looptijden variërend van 3,5 tot 19 jaar. De jaar-
huurlasten bedragen circa € 2,5 miljoen (prijspeil 
2017).

Lopende rechtszaken en claims
Er zijn geen lopende rechtszaken en claims met uit-
zondering van een aantal debiteurenvorderingen welke 
via het incassobureau van MBO Utrecht gerechtelijk 
aanhangig zijn gemaakt.

Afwikkeling Amarantis Onderwijsgroep
Ten einde de rechtsvoorganger van MBO Utrecht defi-
nitief uit te kunnen schrijven bij de Kamer van Koop-
handel is MBO Utrecht verzocht de coördinatie van 
een aldaar lopende rechtszaak tegen een voormalig 
bestuurder over te nemen. MBO Utrecht loopt hierbij 
geen aanvullend financieel risico. Eventuele baten of 
lasten welke voortkomen uit deze rechtszaak worden 
conform de bij de andere rechtsopvolgers van Amaran-
tis bekende verdeelsleutels toegerekend.

Stichting Waarborgfonds BVE
MBO Utrecht heeft een lening die geborgd is door de 
Stichting Waarborgfonds BVE voor een waarde van 
€ 6,8 miljoen. In dat kader stelt MBO Utrecht zich, 
samen met andere betrokken onderwijsinstellingen, 
garant jegens de Stichting Waarborgfonds BVE voor 
maximaal 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage MBO indien 
laatstgenoemde niet aan haar borgstellingverplichtin-
gen kan voldoen.

Verkoop Pagelaan
Het gebouw aan de Pagelaan te Utrecht is onder voor-
behoud verkocht. MBO Utrecht verwacht de verkoop in 
2019 te kunnen concretiseren.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum 
voorgedaan die relevant zijn voor het beeld van de 
financiële situatie van MBO Utrecht per 31 december 
2017.
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8.4.7 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 (x € 1.000)

BATEN

9. Rijksbijdragen

Begroot

2017 2017 2016

9.1 Normvergoeding 33.001 32.700 31.263

9.2 Geoormerkte OCW-subsidies 2.106 2.020 169

9.3 Niet geoormerkte OCW- subsidies 2.958 2.420 5.156

5.064 4.440 5.325

Totaal Rijksbijdragen 38.065 37.140 36.588

De toename van de rijksbijdragen wordt met name veroorzaakt door een 
hogere vergoeding van het prestatieafhankelijke deel van de kwaliteits-
afspraken dan begroot. Deze middelen in het kader van studiewaarde en 
bpv verbeterplan zijn respectievelijk € 260k en € 180k hoger dan verwacht.

10. Overige overheidsbijdragen

Begroot

2017 2017 2016

10.1 Gemeentelijke bijdragen 185 200 222

10.2 Overige overheidsbijdragen 31 16 28

Totaal Overige overheidsbijdragen 216 216 250

In de gemeentelijke bijdragen zijn de baten voor 2017 vanuit het VSV- 
convenant en de plusvoorziening opgenomen (€ 115k).

Daarnaast heeft in 2017 voor drie projecten uit voorgaande jaren de afreke-
ning plaatsgevonden met de gemeente Utrecht en is € 20k terugbetaald 
(op een subsidieomvang van € 230k).

Dossiernummer Omschrijving Toekenning Besteed

3912545 VSV-convenant € 88.050 € 88.050
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11. Cursus- en examengelden

Begroot

2017 2017 2016

11.1 Cursusgelden 330 250 316

11.2 Examengelden 4 0 0

Totaal Cursus- en examengelden 334 250 316

De cursusgelden betreffen de wettelijke bijdrage die BBL studenten voor hun oplei-
ding betalen. In tegenstelling tot BOL studenten betalen zij deze niet aan DUO-Gro-
ningen, maar aan de instelling waar zij de lessen volgen. DUO-Zoetermeer houdt 
deze gelden weer in bij de instelling. De hogere baten, ten opzichte van de begroting, 
wordt veroorzaakt door een hoger aantal bbl-studenten per 1 oktober 2017 dan bij 
het opstellen van de begroting 2017 was voorzien.

12. Baten in opdracht van derden

Begroot

2017 2017 2016

12.1 Contractonderwijs 29 40 62

Het door MBO Utrecht verzorgde contractonderwijs betreft private activiteiten welke 
bij MBO Utrecht niet tot de primaire kerntaken horen.

13. Overige baten

Begroot

2017 2017 2016

13.1 Verhuur 387 364 422

13.2 Detachering personeel 167 62 69

13.3 Studentbijdragen 374 461 493

13.4 Overige 238 2574 297

Totaal Overige baten 1.166 3.461 1.281

De lagere studentbijdragen wordt veroorzaakt door het uitbesteden van de aanschaf 
van leermiddelen (Mbo Utrecht is voor het schooljaar 2017-2018 gestart met een 
pilot met aanbieder Studers) en vloeien voort uit een toename van digitalisering van 
leermiddelen, waardoor er steeds minder readers e.d. door MBO Utrecht in rekening 
worden gebracht.

Onder de post Overige was de opbrengst van de verwachte verkoop in 2017 van de 
Pagelaan geraamd. Naar verwachting vindt de verkoop in 2019 plaats.
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LASTEN

14. Personele lasten

Begroot

2017 2017 2016

14.1 Brutolonen en salarissen 18.877 17.284

14.2 Sociale lasten 3.062 2.662

14.3 Pensioenpremies 2.806 2.148

Lonen en salarissen 24.745 25.540 22.094

14.4 Dotaties personele voorzieningen 600 200 451

14.5 Personeel niet in loondienst 2.804 2.365 4.036

14.6 Overige 2.146 1.174 1.823

Overige personele lasten 5.550 3.739 6.310

14.7 af: Uitkeringen -145 -15 -164

Totaal Personele lasten 30.150 29.264 28.240

Bij de lonen en salarissen gaat het om gemiddeld 381 FTE (2016: 357 FTE).

De dotatie personele voorzieningen betreft met name de dotaties aan 
de voorzieningen wachtgeld en seniorenverlof. Bij het opstellen van de 
begroting 2017 (en ook bij de begroting 2018) is rekening gehouden met 
een dotatie van € 200k.

De post personeel niet in loondienst betreft inhuur derden (€ 2,3 mln) en 
uitbestede diensten (€ 0,4 mln). Er is in 2017 extra ingezet op inhuur van 
expertise voor de kwaliteits(verbetering) van het onderwijsproces en inno-
vatie van het onderwijs.
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15. Afschrijvingen

Begroot

2017 2017 2016

Materiële vaste activa

15.1 Afschrijvingen gebouwen 578 637 1.121

15.2 Afschrijvingen overige 743 705 652

15.3 Mutatie financiële vaste activa 14 14 14

Totaal Afschrijvingen 1.321 1.356 1.773

Ten gevolge van de Transitie Huisvesting zijn de investeringen in gebouwen 
getemporiseerd en uitgesteld (daar waar mogelijk) en worden deze inves-
teringen meegenomen in het project Transitie Huisvesting.

Begroot

2017 2017 2016

16.1 Huur 2.749 2.684 2.491

16.2 Verzekeringen 68 65 59

16.3 Onderhoud 196 210 603

16.4 Energie en water 379 600 425

16.5 Schoonmaakkosten 577 362 413

16.6 Heffingen 125 135 148

16.7 Overige 110 168 203

Totaal Huisvestingslasten 4.204 4.224 4.342
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17. Overige instellingslasten

Begroot

2017 2017 2016

17.1 Administratie en beheer 1.681 1.455 1.608

17.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.038 887 1.084

17.3 Overige 918 699 660

Totaal Overige instellingslasten 3.637 3.041 3.352

De administratie- en beheerskosten zijn hoger uit-
gevallen dan begroot door hogere kosten in ICT en 
facilitaire zaken in verband met de inrichting van de 
Daltonlaan en er is sprake van hogere licentiekosten. 

De accountantskosten ad € 63.000 zijn opgenomen 
onder post Administratie en beheer en betreffen 
(begroot was 48k):

(x € 1.000,-)

Onderzoek van de jaarrekening 48

Aanvulling op jaarrekening 4

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0

Meerkosten jaarrekening 2016 11

Totaal 63

Onder de post Overige (bij overige instellings-
lasten) zijn de volgende lasten verantwoord:

Communicatie 246.000

Contributies en lidmaatschappen 158.000

Telefonie/ porto 65.000

Advieskosten 397.000

Diverse overige kosten 52.000

918.000

De advieskosten hebben onder meer betrekking op 
externe juridische ondersteuning in het kader van aan-
bestedingsprocedures, advisering en ondersteuning 
voor de strategische koers en onderwijsontwikkeling.

18. Financiële baten en lasten

Begroot

2017 2017 2016

18.1 Financiële baten 6 20 33

18.2 Financiële lasten -359 -364 -379

Totaal Saldo financiële baten en lasten -353 -344 -346

Het saldo van de financiële baten en lasten is lager dan 
begroot doordat de rentepercentages voor uitgezette 
gelden gedurende het jaar naar nagenoeg nihil zijn 
gedaald.
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8.4.8 WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen 
en gewezen topfunctionarissen

Bedragen x € 1  Mevr M Rookmaker dhr R Leeftink

Functiegegevens vz CvB lid CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 126.584 € 124.288

Beloningen betaalbaar op termijn € 17.098 € 17.070

Subtotaal € 143.682 € 141.359

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 153.000 € 153.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag nvt nvt

Totale bezoldiging € 143.682 € 141.359

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

nvt nvt

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 -12/31

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 125.520 € 121.507

Beloningen betaalbaar op termijn € 14.731 € 14.684

Totale bezoldiging 2016 € 140.251 € 136.191

Vermelding alle interim-bestuurders
MBO Utrecht heeft in 2017 geen interim-bestuurders gehad.
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Leden Raad van Toezicht

Bedragen x €1 dhr. H.W.J.
Bol

dhr. A.H.J. 
Alfrink

mw. K.M.J. 
Brookhuis

mw M.E.  
Verkuijlen-Wolff

dhr. H.H.  
Janssen

Fucnctiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functie vervulling 
in 2017

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

Jaar van aftreden 10/1/2020 1/1/2020 1/1/2019 12/31/2017 10/1/2020

Bezoldiging

Bezoldiging € 8.415 € 7.013 € 7.013 € 5.610 € 5.610

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

€ 22.590 € 15.300 € 15.300 € 15.300 € 15.300

/-Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Totale bezoldiging € 8.415 € 7.013 € 7.013 € 5.610 € 5.610

Reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Gegevens 2016

Aanvang en einde functie vervulling 
in 2017

1/10-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 27/9-31/12

Beloning plus belastbare  
onkostenvergoedingen

€ 1.875 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.250

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - -

Totale bezoldiging 2016 € 1.875 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.250

Vermelding gegevens van topfunctionarissen van wie de 
bezoldiging de WNT-norm te boven gaat
MBO Utrecht heeft in 2017 geen bezoldigingen aan top-
functionarissen verstrekt die de WNT-norm te boven gaan.

8.4.9 Overige gegevens 

Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht van Stichting voor Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 
regio Utrecht (MBO Utrecht)  

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting voor Interconfessioneel Beroepsonderwijs en 
Volwasseneneducatie regio Utrecht (MBO Utrecht) te Utrecht 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 voor Interconfessioneel Beroepsonderwijs en 
Volwasseneneducatie regio Utrecht (MBO Utrecht) op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

• Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 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/EZ 2017. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2017. 

2. De staat van baten en lasten over 2017. 

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

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 vallen. Onze verantwoordelijk-
heden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio 
Utrecht (MBO Utrecht), 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. 

81
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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 
• De overige gegevens, waaronder bijlagen 1 en 2 

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 paragraaf 2.2.3 
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 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 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
en de overige OCW wet- en regelgeving. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 

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

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, 
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook 
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 
opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
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 genoemde verslaggevingsstelsel 
moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 
het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurte-
nissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. 
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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. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 
 

 
 
  

Arnhem, 28 juni 2018 
 

 

Deloitte Accountants B.V. 
 
Was getekend: drs. C.L Willems RA 
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Bijlage bij de controleverklaring: 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaam-
heden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing.  

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

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële 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. 

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

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.  
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Inleiding 

Voor u ligt de voortgangsrapportage Kwaliteits- en 
Excellentieplan van MBO Utrecht. In de voortgangsrap-
portage wordt de stand van zaken van de thema’s uit 
het kwaliteitsplan MBO en de drie eigen thema’s tot en 
met december 2017 weergegeven. Voor de rapportage 
is gebruikt gemaakt van het format zoals dit als hand-
reiking door MBO in Bedrijf is aangeboden. 

Organisatie implementatie Kwaliteitsplan MBO Utrecht 
Zoals in het Kwaliteitsplan van MBO Utrecht is 
beschreven, sluiten de kwaliteitsafspraken MBO aan 
bij de visie en de strategische doelen van MBO Utrecht. 
Om deze reden heeft MBO Utrecht besloten om van 

het kwaliteitsplan zo veel mogelijk te integreren met 
de reguliere onderwijsactiviteiten en voor sturing aan 
te sluiten bij de reguliere interne sturings- en ver-
antwoordingsprocessen en er geen apart programma 
van te maken. Concreet houdt dit in dat de voort-
gangsrapportage tot stand is gekomen op basis van 
de resultaten van de A3 jaarplannen, de regieplannen, 
zelfevaluatie-instrument Yucan en gesprekken met 
betrokkenen zoals de examencommissie, thema-regis-
seurs en –ondersteuners en hoofden van diensten. 

Leeswijzer
Ieder thema begint met een beknopt overzicht betref-
fende de voortgang van desbetreffend thema zoals in 
onderstaand tabel 1.1 is weergegeven.

Tabel 1.1 Overzicht voortgang thema 

Voortgang thema Beschikbare rijksbijdrage 2017 Besteding 2017 Nog te besteden in 2018
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De eerste kolom geeft een globale aanduiding van de 
voortgang van het thema weer. In kolom twee staat de 
beschikbare rijksbijdrage voor 2017 voor desbetreffend 
thema zoals deze is opgenomen in het Kwaliteitsplan 
MBO 2015 – 2018 versie 2, inclusief het nog te besteden 
bedrag uit 2016. Kolom drie toont geeft aan welk deel 
van de beschikbare rijksbijdrage is besteed in 2017 en 
kolom vier geeft aan welk deel in 2018 nog besteed zal 
worden. 

Dan volgt er een tabel zoals in tabel 1.2 Voortgang per 
thema. Hierin worden per thema de doelstellingen, 
bijhorende (hoofd)activiteiten en planning weergege-
ven zoals deze in het kwaliteitsplan MBO Utrecht zijn 
beschreven. Vervolgens worden de bereikte resulta-
ten per stap/activiteit beknopt beschreven en wordt 
de voortgang in relatie tot het einddoel in 2018 door 
middel van een kleur aangeduid.  De resultaten kunnen 
bij meerdere doelen terugkomen.  In de laatste kolom 
wordt eventueel een toelichting gegeven en/of aange-
geven welke activiteiten meegaan naar 2018. 

Tabel 1.2 Voortgang per thema 

Doelstelling 2018 a: …….

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten incl. 
activiteiten naar 2018

De voortgang van de doelstellingen wordt door middel 
van drie kleuren weergegeven. Hieronder volgt per 
kleur de betekenis:

 = doelstelling is op of voor op schema of het betreft 
een activiteit inclusief bijhorende middelen die in 
2017 is gepland en overgeheveld wordt naar 2018

 = doelstelling loopt iets achter op de planning, 
maar is eenvoudig op de planning in te lopen

 = doelstelling loopt zodanig achter op de planning 
dat deze een risico vormt voor het behalen 
van desbetreffende doelstelling in 2018

 = doelstelling waar MBO Utrecht 
niet meer actief op stuurt 
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9.1 Professionalisering

Voortgang thema Beschikbare  
rijksbijdrage 2017

Besteding 2017 Nog te besteden in 2018

€649.000 €649.000  -

9.1.1 Bekwaamheid management

Doelstelling 2018 a: Leidinggevenden zijn in staat de managementopdracht uit te voeren.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Training/coaching/begeleiding 
bij: 

 – (onderwijskundig) 
leiderschap

 – leiding geven aan leren/
talentmanagement 
(ontwikkelingsgerichte 
gesprekscyclus, team-
professionaliseringsplannen)

 – kwaliteitsdenken
 – managementvaardigheden.

2016-2018  Alle leidinggevenden zijn in 
2017 gestart met een MD- 
traject dat loopt tot in 2018.

 Een tweetal onderwijsdirec-
teuren volgt momenteel een 
masteropleiding. 

 Eén nieuwe onderwijsdirecteur 
is gestart in 2017 waarvoor een 
inwerkprogramma is opgesteld. 

 Iedere nieuwe onderwijsdirec-
teur heeft een maatje collega- 
directeur die bij de werving 
betrokken was (buddysysteem).

 Afronden MD-traject 
en voortzetting ervan 
bepalen.

Doelstelling 2018 b: Ontwikkelen en doorvoeren van beleid op leiderschaps- en managementkwaliteiten.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ontwikkelen van een gezamen-
lijke visie op leiderschap. 

2016-2018  Doelstelling b is behaald. Er ligt 
een vastgesteld kwaliteitskader 
P&O waarin de visie op leider-
schap is geformuleerd. 

 Alle leidinggevenden zijn in 
2017 gestart met een MD- 
traject dat loopt tot in 2018. 

 Opstellen plan beleid resulte-
rend in een meerjarenaanpak:

 – Start peer review in alle 
Academies.

 – Begeleiding nieuwe 
onderwijsdirecteuren.

2016  Beleid is vastgesteld in het 
kwaliteitskader P&O.

 Peer review is gecontinueerd. 
 Alle  Academies hebben peer 

review gedaan in de vorm van  
lesbezoeken en collegiale  
consultatie.  

 Eén nieuwe onderwijsdirecteur 
met een nadrukkelijk onder-
wijskundig profiel is gestart in 
2017. 

 De nieuwe onderwijsdirecteur 
heeft een maatje collega-direc-
teur (buddysysteem).

 

 Mobiliteit management/job 
rotation.

2016  Niet van toepassing geweest.
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9.1.2 Onderwijspersoneel

Doelstelling 2018 a: 75% van het onderwijzend personeel heeft een medewerkersstage gelopen.
Nieuw: 75% van de medewerkers heeft deelgenomen aan externe activiteiten.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ontwikkelen beleid 
medewerkersstage.

2016  Doelstelling a is aangepast 
i.v.m. realiseerbaarheid. Er is 
een nieuwe doelstelling gefor-
muleerd en opgenomen in het 
A3 jaarplan 2017.

 48% van het onderwijzend per-
soneel heeft deelgenomen aan 
externe activiteiten, variërend 
workshops tot seminars over 
het onderwijs.

 Implementeren beleid mede-
werkersstage waarbij mede-
werkers in contact komen met 
het werkveld. Uitwerking van 
beleid wordt jaarlijks verder 
vormgegeven in het regieplan 
Professionalisering.

2016-2018

Doelstelling 2018 b: 5% van het onderwijzend personeel verricht werkzaamheden buiten MBO Utrecht 
(eigen bedrijf/contract elders).

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Nulmeting in 2015. 2015  6% van het onderwijzend perso-
neel verricht werkzaamheden 
buiten MBO Utrecht.

 

 Beleid ontwikkelen. 2016

 Uitvoering. 2016-2018
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Doelstelling 2018 c: Onderwijzend personeel heeft minstens 70 afgeronde scholingsactiviteiten in periode 
2015 t/m 2018 (variërend van kortstondige trajecten tot masteropleidingen.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Faciliteren van inzet leraren 
voor de ontwikkeling van een 
nieuw product of expertise voor 
MBO Utrecht.

2016-2018  In het kader van het excellentie 
zijn 4 docenten geselecteerd, 
die deels vrijgesteld zijn in 2016 
- 2017 om excellentie-program-
ma’s te ontwikkelen.

 Loopbaan coaching voor onder-
wijzend personeel (Loopbaan-
lab). Medewerkers hebben de 
mogelijkheid jaarlijks een loop-
baangesprek te voeren met een 
professionele loopbaancoach.

2015-2018  Het jaar 2017 is gestart met 
een team van vier coaches, 
dat in september is uitgebreid 
met een vijfde coach. Het team 
is in september 2017 gestart 
met een intervisietraject onder 
begeleiding van een externe 
begeleider.

 In 2017 zijn 11 nieuwe reguliere 
coaching trajecten voor mede-
werkers uit onderwijsteams.

 In 2017 zijn 2 loopbaan coaching 
trajecten gestart voor mede-
werkers uit onderwijsteams.

 Jaarlijks worden door middel 
van scholingsplannen de leer-
behoeftes geïnventariseerd en 
gehonoreerd.

 Doelstelling bepalen voor aan-
tal masteropgeleide leraren.

 – Stimuleren behalen van 
masters.

 – Meester-gezeltrainingen.

2015-2018  Elk team heeft een team-pro-
fessionaliseringsplan gemaakt. 

 Elke medewerker heeft in 
Talent Manager overzicht over 
de eigen professionaliserings-
activiteiten.

 In 2017 zijn 27 professionalise-
ringstrajecten uitgevoerd voor 
303 unieke deelnemers. 

 In 2017 zijn 3 scholingsdagen 
voor alle medewerkers (in loon-
dienst) georganiseerd: 

 – 2 februari 2017: Strategisch 
Kompas (307 deelnemers)

 – 18 mei 2017: pedagogisch 
en didactisch handelen (225 
deelnemers)

 – 31 oktober 2017: pedago-
gisch en didactisch handelen 
– vervolg (275 deelnemers)

 P&O-adviseurs zijn structureel 
in gesprek met de onderwijsdi-
recteuren

 Scholingsactiviteiten 
van medewerkers 
buiten de MBO Utrecht 
Academie, worden 
bijgehouden in het 
personeelsdossier.
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Doelstelling 2018 d: Iedere Academie werkt met een vorm van peer review  
om de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Beleid ontwikkelen voor peer 
review in teams. 2016

 Alle Academies hebben  peer 
review gedaan in de vorm van 
lesbezoeken en collegiale 
consultatie. Er is ook gebruik 
gemaakt van andere vormen 
van peer review. Zo is er bij de 
ICT Academie een pilot gestart 
met het instrument FeedMe. Dit 
is een veel gebruikt instrument 
in het mbo. De pilot loopt nog 
door in 2018. De Academie voor 
zorg werkt met IRIS Connect, 
een digitale observatiehulpmid-
del voor reflectie en effectieve 
feedback.

 Ontwikkelen van peer review, 
passend bij het team. 2016

 Uitvoeren beleid. 2017
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9.1.3 Examenfunctionarissen

Doelstelling 2018 a: Assessoren zijn geschoold.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Assessoren (bij)scholen:
 – Jaarlijks nieuwe assessoren 

scholen. 
 – In het kader van kennis- en 

kundeonderhoud worden 
op basis van een jaarlijkse 
inventarisatie en leerbehoef-
tes assessoren bijgeschoold.

2015-2018  In 2017 zijn 77 assessoren 
geschoold bij 13 teams. 

 De trainingen voor professio-
nalisering van de examenorga-
nisatie zijn een vast onderdeel 
van de MBO Utrecht academie.

Doelstelling 2018 b:  Alle examenfunctionarissen zijn geschoold in hun taken, bevoegdheden  
en verantwoordelijkheden op het gebied van de examinering.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 (Bij)scholing van examenbureau 
op diploma voorwaarden en de 
eigen rol binnen examinering:

 – Jaarlijks nieuwe leden van 
het examenbureau scholen. 

 – In het kader van kennis- en 
kundeonderhoud worden 
op basis van een jaarlijkse 
inventarisatie en leerbehoef-
tes leden bijgeschoold.

2015-2018  1x in de 6 weken hebben  
bijeenkomsten plaatsgevon-
den met medewerkers van 
examenbureaus. In maart 2017 
hebben alle medewerkers van 
examenbureaus meegedaan 
aan de 24 uur met examinering 
waar kennisdeling en ontmoe-
ting centraal stond. De mede-
werkers zijn bijgeschoold op 
nieuwe wet- en regelgeving en 
gewijzigde procedures. 

 De procesarchitectuur exa-
minering is up-to-date en 
examenfunctionarissen kunnen 
hier informatie, documenten 
vinden voor de uitvoering van 
examinering binnen de eigen 
Academie.

 (Bij)scholing van examen-
commissie op eigen taken en 
verantwoordelijkheden:

 – Nieuwe leden van de 
examen commissie scholen.

 – In het kader van kennis- en 
kundeonderhoud worden 
op basis van een jaarlijkse 
inventarisatie en leerbehoef-
tes leden bijgeschoold.

2015-2018  Twee leden van de Examen-
commissie zijn in september 
2016 gestart met de Master 
Toetsdeskundige aan de Fontys 
Hogeschool. 

 Begeleiding/ ondersteuning van 
Cinop aan de examencommis-
sie tot zomer 2017.
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Doelstelling 2018 c: Deugdelijke en beheersbare examinering,  
met een optimaal systeem voor kwaliteitsborging.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Scholing van examenexperts, 
inkopers, in- en externe asses-
soren op de eigen rol binnen 
examinering.

2015-2018  De onderwijsinspectie heeft de 
examinering en diplomering 
beoordeeld met een voldoende.  

 Examenexperts  hebben van 
september 2016 tot septem-
ber 2017 een scholingstraject 
gevolgd om hun rol binnen het 
team te versterken.

 In maart 2017 hebben alle func-
tionarissen binnen de examen-
organisatie meegedaan aan de 
24 uur met examinering waar 
kennisdeling en ontmoeting 
centraal stond.

 (Bij)scholing van de kwali-
teitsborgingcommissie in het 
toezichtkader, de eigen verant-
woordelijkheid, het maken van 
een auditplan, analyse en opvol-
ging van de auditresultaten.

2015-2018

 In het kader van de lerende 
organisatie werken conform de 
PDCA-cyclus. Ieder jaar wordt 
bij de evaluatie het leerproces 
expliciet meegenomen.

2015-2018  Het werken conform de 
pdca-cyclus is geborgd. In 
najaar 2017 heeft de examen-
commissie een evaluatie 
examinering uitgevoerd op 
Academieniveau. De conclu-
sies en aanbevelingen zijn met 
het CvB besproken waarna de 
evaluatie is verspreid onder de 
onderwijsdirecteuren.
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9.1.4 Ondersteunend personeel

Doelstelling 2018 a: 50% van de ondersteuners heeft een medewerkersstage gelopen (intern of extern).

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ontwikkelen beleid medewer-
kersstage.

2016  Deze stap/activiteit is afgerond. 
Afgeronde stages zijn in Talent 
Manager opgenomen.

 Implementeren beleid mede-
werkersstage waarbij mede-
werkers in contact komen met 
het werkveld. Uitwerking van 
beleid wordt jaarlijks verder 
vormgegeven in het regieplan 
Professionalisering.

2016-2018  Volgens Talent Manager hebben 
vanaf 2015 10 medewerkers een 
medewerkersstage gelopen, 
waarvan 6 uit onderwijzend 
personeel en 4 uit ondersteu-
nend personeel.

Doelstelling 2018 b: Ondersteunend personeel heeft minstens 70 afgeronde kortdurende  
coaching trajecten in periode 2015 t/m 2018.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Invoeren individuele coaching 
zoals start uitvoering pilot 
‘coaching voor en door 
collega’s.

2015  Het jaar 2017 is gestart met 
een team van vier coaches, 
dat in september is uitgebreid 
met een vijfde coach. Het team 
is in september 2017 gestart 
met een intervisietraject onder 
begeleiding van een externe 
begeleider.

 In 2017 zijn geen reguliere 
coaching trajecten gestart voor 
medewerkers uit de Diensten

 In 2017 is 1 loopbaan coaching 
traject gestart voor een mede-
werker uit een Dienst.

 Voor 1 medewerker uit een 
Dienst is een nazorgtraject 
uitgevoerd.

 Loopbaanlab: Er is sinds 
2016 een coach met expertise 
loopbaancoaching beschikbaar. 
Er komen tot nu toe weinig ver-
zoeken voor loopbaancoaching 
binnen. 

 In het Kwaliteitskader P&O 
is de loopbaan apk opgeno-
men als nieuw instrument 
voor medewerkers. Dit moet 
uitgewerkt worden, zodra de 
gesprekscyclus opnieuw is 
ingericht.

 Loopbaan coaching voor perso-
neel. (Loopbaanlab). Medewer-
kers hebben de mogelijkheid 
jaarlijks een loopbaangesprek 
te voeren met een professionele 
loopbaancoach.

2015-2018
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 Jaarlijks worden door middel 
van scholingsplannen de leer-
behoeftes geïnventariseerd en 
gehonoreerd.

2015 
-2018

 Elk team heeft een team-pro-
fessionaliseringsplan gemaakt. 
P&O-adviseurs zijn frequent in 
gesprek met managers. 

 De MBO Utrecht Academie 
biedt passende scholing. Talent 
Manager is in gebruik genomen 
om over scholing te communi-
ceren, inschrijving en bewijzen 
van deelname te regelen. 

 Elke medewerker heeft in 
Talent Manager overzicht over 
eigen professionaliserings-
activiteiten. 
(Scholingsactiviteiten van 
medewerkers buiten de MBO 
Utrecht Academie, worden 
bijgehouden in het personeels-
dossier. 

 In 2017 zijn 27 professionalise-
ringstrajecten uitgevoerd voor 
303 unieke deelnemers. 

 In 2017 zijn 3 scholingsdagen 
voor alle medewerkers (in loon-
dienst) georganiseerd: 

 – 2 februari 2017: Strategisch 
Kompas (307 deelnemers)

 – 18 mei 2017: pedagogisch 
en didactisch handelen (225 
deelnemers)

 – 31 oktober 2017: pedago-
gisch en didactisch handelen 
– vervolg (275 deelnemers)

Doelstelling 2018 c: Ondersteunend personeel voldoet aan het algemene competentieprofiel  
en de kernwaarden van MBO Utrecht.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Opstellen van een plan van 
aanpak.

2015  Functieprofielen zijn gereali-
seerd en geïmplementeerd.

 Diverse professionaliserings-
activiteiten hebben 
plaatsgevonden zoals klant-
gerichtwerken, Lean, Office 
trainingen via o.a. de MBO 
Utrecht Academie. 

 Start invoering van project-
management methodiek 
Prince 2. Zie volgende kolom 
voor de toelichting. 

 Toelichting Prince 2: 
Projectmatig werken 
maakt deel uit van het 
competentieprofiel van 
MBO Utrecht

 Verder uitrollen  
Prince 2 traject

 Aanpassen competentie-
profielen.

2015
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9.1.5 Kwaliteitsverbetering P&O-beleid

Doelstelling 2018 a: Er wordt gewerkt met een strategische formatieplanning, teamprofessionaliserings-
plannen en een ontwikkelingsgerichte gesprekscyclus.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ontwikkelen instrumentarium 
voor strategische formatie-
planning: 

 – Ontwikkelen 
instrumentarium

 – Begeleiden teamproces.

2015

2016

 Er is een meerjaren formatie-
planning

 Elke academie heeft een 
formatieplan. 

 Inzetten talentmanagement:
 – Ontwikkelen instrumenta-

rium, o.a. vlootschouw, job 
rotation en teamprofessiona-
liseringsplannen.

2016
 Deze stap(pen)/activiteit(en) zijn 

in 2016 reeds gerealiseerd.

 Herzien van de huidige functio-
nerings- en beoordelingscyclus: 

 – Leidinggevenden trainen in 
het voeren van ontwikke-
lingsgerichte gesprekken.

 – Functieprofielen aanpassen.

2016

2016-2017

 Functiehuisprofielen 
zijn gerealiseerd en 
geïmplementeerd

 Ontwerpen van een 
nieuwe functionerings- 
en beoordelingscyclus.

 Training leiding-
gevenden in gespreks-
voering.

 Aannamebeleid aanpassen.  In 2016 was reeds een nieuwe 
procedure Werving & Selectie 
vastgesteld. 
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9.2 Thema Intensivering van het taal- en rekenonderwijs

Voortgang thema Beschikbare 
rijksbijdrage 2017

Besteding 2017 Nog te besteden in 2018

€125.800 €125.800 -

Doelstelling 2018 a: Iedere student krijgt een aangepast onderwijsprogramma voor taal en rekenen.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Vanaf de start van de loopbaan 
worden het niveau en de voort-
gang van de student gemeten. 
Op basis daarvan wordt een 
programma op maat gemaakt:

 – Nulmeting per student doen. 
 – Voortgang individuele student 

bijhouden.

2016-2018  Doelstelling a is gerealiseerd en 
vormt een vast onderdeel voor 
alle opleidingen. Dit houdt in dat:

 – Iedere nieuwe student een 
0-meting heeft gekregen;.

 – Zittende studenten een voort-
gangsmeting hebben gehad. 

 – Indien van toepassing heeft 
iedere student een aangepast 
onderwijsprogramma T&R 
ontvangen dat aansluit bij het 
niveau van de student. 

Doelstelling 2018 b: Oud: Studenten van MBO Utrecht scoren gemiddeld hoger dan het 
landelijke gemiddelde voor het examen Nederlands. 
Nieuw: Taal en rekenen vormen voor MBOU-studenten geen obstakel  
voor diplomering.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Inzetten van diverse lesmetho-
des voor een continu aanbod 
van extra scholing taal en 
rekenen voor studenten:

 – Bootcamp examentraining.
 – Extra ondersteuning taal 

en rekenen, passend bij het 
niveau van de student, zoals 
Remedial Teaching (RT).

2016-2018 

2015
2016

 Doelstelling b is aangepast. 
Nieuwe doelstelling is geworden: 
Taal en rekenen vormen voor 
MBOU-studenten geen obstakel 
voor diplomering. Zie volgende 
kolom voor de motivatie à

 Voor het centraal examen 
Nederlands 2F scoren de 
studenten van MBO Utrecht 
gemiddeld 0,3 punten hoger 
dan het landelijk gemiddelde 
(6,6 versus 6,3). Dit is een 
verbetering t.o.v. 2016. Van de 
studenten van MBO Utrecht 
scoort 85% een voldoende, lan-
delijk is dat 89%. T.o.v. 2016 is 
het percentage gelijk gebleven. 

 Voor het centraal examen 
Nederlands 3F scoren de 
studenten van MBO Utrecht 
gemiddeld 0,1 punt hoger dan 
het landelijk gemiddelde (5,9 
versus 5,8). T.o.v. 2016 is dit 
gelijk gebleven. Van de studen-
ten van MBO Utrecht scoort 
68% een voldoende, landelijk 
is dit 63%.Ten opzichte van 
2016 is dit een verbetering van 
2%-punt.

 Extra ondersteuning voor Taal 
en rekenen is beleid geworden, 
is geborgd in teamplannen en 
is door het merendeel van de 
Academies uitgevoerd (8 v.d. 13 
Academies). 

 Doelstelling b is 
gewijzigd omdat in de 
nieuwe doelstelling de 
student centraal staat 
i.p.v. de organisatie.
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Doelstelling 2018 c: Oud: Studenten van MBO Utrecht scoren gemiddeld hoger dan het 
landelijke gemiddelde voor het examen Rekenen. 
Nieuw: Taal en rekenen vormen voor MBOU-studenten geen obstakel  
voor diplomering.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ontwikkelen en uitvoeren 
van beleid rondom het taal- 
en rekenonderwijs (meer 
uniformiteit):

 – Pedagogisch-didactisch 
kader ontwikkelen en in 
curricula opnemen.

 – Inzetten online lesmethode 
Lesfabriek. 

 – Invoeren en organiseren 
van taal- en rekenexpertise 
d.m.v. het aanstellen van één 
vakgroep coördinator T&R 
per Academie.

 – Centraliseren en optimalise-
ren van centrale examinering 
voor taal en rekenen.

2015-2018

2015

2015-2018

2015-2018

 Doelstelling c is aangepast. 
Nieuwe doelstelling is gewor-
den: Taal en rekenen vormen 
voor MBOU-studenten geen 
obstakel voor diplomering. Zie 
volgende kolom voor de motiva-
tie à

 Expert- en vakgroep bijeen-
komsten zijn in de organisatie 
ingebed. Per kwartaal hebben 
er T&R-expertbijeenkomsten 
plaatsgevonden; 3 vakgroep bij-
eenkomsten rekenen met alle 
rekendocenten en 2 vakgroep 
bijeenkomsten Nederlands. 

 Alle processen en procedures 
rondom centrale examinering 
(CE) zijn aangescherpt, vastge-
legd en zijn MBO Utrecht breed 
uitgevoerd.

 Voor het examen Rekenen 3F 
scoort MBO Utrecht conform de 
landelijke scores: 37% van de 
studenten haalt een voldoende. 
Het gemiddelde cijfer is een 5,2.

 Voor het examen Rekenen 
2F scoort MBO Utrecht lager 
dan het landelijk gemiddelde. 
Studenten van MBO Utrecht 
scoren gemiddeld een 4,7 
en landelijk is dit een 5,4. Bij 
MBO Utrecht scoort 35% een 
voldoende, landelijk is dit 46%. 
Zie de volgende kolom voor de 
toelichting. à

 Extra ondersteuning voor Taal 
en rekenen is beleid geworden, 
geborgd in teamplannen en 
is door het merendeel van de 
Academies uitgevoerd (8 v.d. 13 
Academies).

 Doelstelling c is 
gewijzigd omdat in de 
nieuwe doelstelling de 
student centraal staat 
i.p.v. de organisatie. In 
wezen zijn doelstelling 
b en c nu hetzelfde 
met aparte uitwerking 
voor de stappen/activi-
teiten.

 Toelichting: de daling 
voor het examen Reke-
nen 2F is te verklaren 
doordat deze niet 
meetelt voor de zak/
slaagregeling mbo. 
Hierdoor nemen de 
studenten het examen 
minder serieus.

Doelstelling 2018 d:   Alle docenten Taal en Rekenen functioneren minimaal op het taal- en rekenniveau  
dat vereist is voor de functie. 

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Uitvoeren nul- en eindmeting 
taal-/rekenniveau bij alle vak-
docenten. O.b.v. de resultaten 
het onderwijspersoneel (bij)
scholen. 

2015-2018  Zeven 0-metingen zijn gedaan 
bij nieuwe taal en rekenen 
docenten. Het is standaard 
beleid dat iedere nieuwe taal- 
en rekendocent een 0-meting 
krijgt. Alle docenten hebben 
een voldoende behaald voor het 
vak dat zij onderwijzen.

 Geven van (onderhouds)trainin-
gen taal-/rekenvaardigheid voor 
vakdocenten door specialisten op 
het gebied van taal en rekenen.

2015-2018  Interne kennisdelingsbijeen-
komsten zijn geweest ter bevor-
dering van didactisch handelen: 
3x met rekendocenten, 2x met 
taaldocenten
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9.3 Terugdringen van voortijdig schoolverlaten en verzuim, met aandacht 
voor kwetsbare jongeren (passend onderwijs)

Voortgang thema Beschikbare 
rijksbijdrage 2017

Besteding 2017 Nog te besteden in 2018

€440.850 €440.850 -

Doelstelling 2018 a: MBO Utrecht voldoet op alle opleidingsniveaus aan de landelijke VSV-norm.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Continueren van de specifieke 
VSV-projecten:

 – VSV-projecten opnemen in 
de A3-jaarplannen van de 
onderwijsteams voor het 
borgen van de plannen in de 
organisatie.

 – Monitoren en evalueren.
 – O.b.v. evaluaties plannen en 

projecten aanpassen.

2015-2016  De voorlopige vsv cijfers voor 
schooljaar 2016 – 2017 staat 
op 6,60% t.o.v. 5,75% voor 
schooljaar 2015 – 2016. Dit is 
een terugval van 0,75%-punt. 

 VSV projecten, zoals de 
maandelijkse vsv rapportages 
en Plusvoorziening, zijn 
gecontinueerd. 

 Nieuwe maatregelen rondom 
VSV zijn vastgelegd in een 
nieuw regionaal programma 
VSV 2017 – 2020 zoals Peer 
support bij de Zorgacademie en 
de voorbereiding hierop bij de 
Academie voor Welzijn.

 Structurele borging van VSV 
projecten in de Academies 
vindt deels plaats d.m.v. de 2e 
lijnsondersteuning (de afdeling 
studentendienstverlening 
(SDV))

 MBOU werkt nauw samen met 
de Buurtteam organisatie. Er is 
een Buurtteam MBO dat alle 
psycho-sociale problematiek 
van studenten met studenten 
oppakt. Buurtteam MBO voert 
ook het schoolmaatschappelijk 
werk uit voor MBOU en is de 
primaire partner voor jeugd-
hulp. 

Toelichting: 
De stappen / activiteiten 
rondom vsv zijn allen op 
groen omdat ze conform 
planning lopen. Ondanks al 
deze inspanningen voldoet 
MBO Utrecht nog niet op 
alle opleidingsniveaus aan 
de landelijke vsv-normen.

 Optimaliseren ‘warme over-
dracht’ met het vo conform de 
uitgangspunten van het project 
Overstap.

2016  De voorlopige vsv cijfers voor 
schooljaar 2016 – 2017 staat 
op 6,60% t.o.v. 5,75% voor 
schooljaar 2015 – 2016. Dit is 
een terugval van 0,75%-punt. 

 Processen zijn geborgd doordat 
Taakzorgdocenten zijn geposi-
tioneerd en zij hun rol pakken 
in de warme overdracht en ver-
lengde intake en het aansturen 
van het  werken met individuele 
begeleidingsplannen (ipb’s). 
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 Optimaliseren verzuimprotocol:
 – Consequente registratie en 

benutting van informatie 
in de vorm van verzuim-
analyses.

 – Verbeteren signalering 
verzuim.

 – Gesprekscyclus verzuim-
protocolinvoeren.

2015  Verzuimprotocol is verder geop-
timaliseerd. Er is meer inzicht 
in het verzuim. 

 De registratie van ziektever-
zuim en ongeoorloofd verzuim 
is binnen de  Academies 
geborgd. In 2017 is 96,1% gere-
gistreerd, t.o.v. 92,7% in 2016. 
Dit is een verbetering van 3,4%. 

 Maandelijks zijn rapportages 
met verzuimoverzichten ver-
stuurd naar de onderwijsdirec-
teuren en taakdocenten zorg, 
ten behoeve van monitoring en 
sturing in de Academies. Dit is 
going concern. 

 Pilot verzuim bij Academie 
voor Economie en Ondernemen 
loopt. Ziekteverzuim is terugge-
lopen. Studenten ervaren meer 
persoonlijk contact. 

 Verzuimmedewerkers en 
directeuren zien verzuim als 
onderdeel van het onderwijs-
proces waardoor verzuim beter 
op het netvlies staat.

 Samenwerking op vroegtijdig 
signaleren van verzuim met 
externe kernpartners is door 
5 Academies gerealiseerd. 
Kernpartners zijn Leerplicht en 
Buurtteam mbo. 

 Inzetten persoonlijke coaching 
voor alle niveau 1 en 2 
studenten.

2015  Processen zijn t.o.v. 2016 
geoptimaliseerd. 

 Jongeren zijn beter in beeld en 
krijgen de begeleiding die bij ze 
past. 

 Alle studenten hebben een 
studieloopbaanbegeleider. 

 Bij Entree hebben alle studen-
ten een persoonlijke coach.

 Het curriculum is afgestemd 
op de persoonlijke ontwikkeling 
van de studenten. 

 Studenten op niveau 2 die extra 
begeleiding nodig hebben krij-
gen een ibp waarin aanvullende 
begeleidingsactiviteiten worden 
vastgelegd. 

 8 jongeren zijn ondersteund 
door coaches van Young 
Ambition i.h.k.v. De Overstap / 
regionale afspraken vsv.

 Coachen/trainen studieloop-
baanbegeleider (SLB’er) ter 
optimalisering van de relatie 
tussen SLB’er en student.

2015  Het coachen en trainen van 
SLB’ers zijn in het A3 jaarplan 
van 2018 opgenomen. Op aca-
demieniveau hebben een paar 
academies eigen initiatieven 
genomen om hun SLB’ers te 
professionaliseren. 
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Doelstelling 2018 b: Studenten met aanvullende ondersteuningsbehoeftes zijn tevreden over de geboden 
begeleiding en/of zorg van MBO Utrecht.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ondersteuningsprofielen 
(ondersteuningsaanbod voor 
studenten) per opleiding:

 – Ontwikkelen ondersteunings-
profielen.

 – Implementeren ondersteu-
ningsprofielen.

2016-2018

2015 

2016

 De ondersteuningsprofielen zijn 
geïmplementeerd. 

 Het individueel begeleidings-
plan (IBP) is geëvalueerd en 
aangepast conform de pdca- 
cyclus. 

 Uit het studententevreden-
heidsonderzoek van MBO 
Utrecht, is 86,2% van de stu-
denten met aanvullende onder-
steuningsbehoeftes tevreden 
over de geboden begeleiding 
van MBO Utrecht.

 Afstemming IBP en KRD is, 
binnen de technologische 
mogelijkheden, zoveel mogelijk 
gerealiseerd. 

 Procesbeschrijving Passend 
Onderwijs is gerealiseerd.

 Convenant met Wellant college 
en Midden Nederland zet 
zich operationeel voort op het 
gebied van instroom Entree: 
alle studenten in beeld, geen 
kwetsbare jongeren op straat. 

 Ontwikkelen en implementeren 
van een individueel begelei-
dingsplan van de student in alle 
onderwijsteams:

 – Ontwikkelen formats.
 – Uitvoeren pilot bij Academie 

Welzijn en entree- en niveau 
2- opleidingen.

 – Bijstellen a.d.h.v. pilot 
en implementeren in de 
organisatie.

2015-2018 

2015
2015 
 

2016

 In beeld brengen studenten 
niveau 1/2 (kwetsbare jonge-
ren) en regionale tekorten van 
stageplaatsen.

2015  MBO Utrecht participeert in 
actielijn 5 van het regionale VSV 
programma onderwijs-arbeids-
markt waarin wordt gewerkt 
aan het duurzaam verkrijgen 
van stage plekken voor jonge-
ren in een kwetsbare positie. 

 Benaderen van werkgevers 
i.v.m. acquisitie stageplaatsen 
niveau 1 en 2 opleidingen.

2015-2018  In het kader van actielijn 5 is 
gewerkt aan een regionale 
aanpak om werkgevers te bena-
deren, in samenwerking met 
gemeenten en stakeholders. 

 Inzetten LOB voor kwetsbare 
jongeren.

2015-2018  LOB programma is conform de 
pdca-cyclus geëvalueerd en 
geactualiseerd

 Professionaliseren van docen-
ten, coaches en begeleiders 
op loopbaan coaching voor 
kwetsbare.

2015-2018  Scholing /training op het gebied 
van LOB is ingebed d.m.v. de 
MBO Utrecht Academie. 

 MBOU heeft 4 gecertificeerde 
schoolcoaches die worden 
ingezet voor interne scholing 
van onderwijsteams. 
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Doelstelling 2018 c: Samenwerkingspartners zijn tevreden over de samenwerking met MBO Utrecht 
(gemeenten, jeugdteam, onderwijsinstellingen vo en mbo).

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Intensiveren van de samen-
werking met ketenpartners 
(vo-instellingen, ouders, RMC, 
leerplicht, gemeenten, mbo-in-
stellingen).

2015-2018  Uit de tevredenheidsenquête, 
gehouden door samenwer-
kingspartner het Buurtteam,  
scoort MBO Utrecht voor de 
samenwerking met samenwer-
kingspartners een 5,3 op een 
schaal van 6.  

 MBO Utrecht participeert in alle 
actielijnen van het regionale 
VSV programma.

 MBO Utrecht participeert in 
kern- en stuurgroep VSV regio 
Utrecht (RMC19).

 MBO Utrecht participeert in de 
G4 overleggen passend onder-
wijs MBO Diensten.

 Continueren van de 
samenwerking.

 Onderhouden van (samenwer-
kings)relaties met ketenpart-
ners.

2015-2018  MBO Utrecht werkt in een 
kernpartner model samen met 
Leerplicht/RMC  en buurtteams 
(jeugdhulp) op zowel beleids- 
als uitvoeringsniveau.

 De doorlopende leerlijnpro-
jecten zijn gecontinueerd. Dit 
zijn projecten waar in samen-
werking met VO-scholen (o.a. 
Cals College, Amadeus Lyceum 
en Globe College) leerlijnen 
inhoudelijk worden afgestemd 
of ingekort. 

 Uitbouwen kernpart-
ner model.

 Actief participeren in de regio-
nale Overstaptafels vo-mbo en 
Overstapcoaches.

2015-2018  MBO Utrecht participeert actief 
in de projectgroep Overstap 
(actielijn 3 regionale VSV pro-
gramma)

 De verschillende academies 
werken samen met de over-
stapcoaches.

 Continueren activitei-
ten in de Overstap.

Doelstelling 2018 d: Alle jongeren krijgen een passende opleidingsplek bij MBO Utrecht  
of andere instelling.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Optimaliseren intakeproces 
om jongeren op een passende 
opleidingsplek te krijgen met 
aandacht voor: Klantvrien-
delijkheid, Communicatie (in 
begrijpelijke taal), Responstijd 
naar de student,

 Coaching van student naar een 
alternatieve opleiding.

2016  In 2017 zijn pilots uitgevoerd, op 
basis van de toekomstige wet-
geving rondom instroombeleid. 
De resultaten van deze pilots 
vormen input voor aanpassin-
gen van het instroombeleid van 
MBO Utrecht in 2018. 
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Doelstelling 2018 e: LOB-leerlijn van MBO Utrecht sluit aan op het vo.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Verder ontwikkelen LOB 
Leerlijn MBO Utrecht.

2015-2018  MBO Utrecht participeert actief 
in de regionale werkgroep 
Loopbaandossier (actielijn 2 
regionale VSV programma).  

 In 2017 is een aantal projecten 
gestart met vo-scholen om de 
doorstroom vo-mbo te verbete-
ren (Anna van Rijn, Calscollege, 
Globe en Amadeus).

 Voorlichting van MBO Utrecht 
op vo-scholen is verbeterd. 

 Voorlichting op open dagen is 
geüniformeerd (format zowel 
vorm als inhoud wordt verstrekt 
door dienst communicatie, 
ontwikkeld i.s.m. O&K) 

 Samenwerken met vo voor 
goede aansluiting LOB-
programma.

2015-2016

 Verzorgen trainingen LOB voor 
alle onderwijsteams.

2015-2017  MBOU heeft vier gecertificeerde 
schoolcoaches LOB. 
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9.4 Kwaliteitsbevordering beroepspraktijkvorming (BPV)

Voortgang thema Beschikbare 
rijksbijdrage 2017

Besteding 2017 Nog te besteden in 2018

€147.000 €147.000 -

Doelstelling 2018 a: Ten minste 75% van de BPV-bedrijven / strategische partners is tevreden over de 
samenwerking met MBO Utrecht.

Bij het maken van het BPV-plan heeft MBO Utrecht in 2016 voor een andere koers gekozen waardoor doelstelling a is komen te 
vervallen. In het BPV-verbeterplan is als maatregel opgenomen dat m.b.t. de strategische partners alle Academies 1 of 2 rela-
ties met strategische partners onderhouden. Dit is een maatregel horende bij de BPV-verbeterplandoelstellingen (voor in 2017):

 79% van de studenten geeft aan weinig moeite te hebben gehad bij het vinden van de BPV-plaats;
 78% van de studenten geeft aan door de school, geholpen te zijn bij het vinden van een BPV-plaats.

Beide doelstellingen zijn in 2017 gerealiseerd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het document MBO Utrecht 
BPV-tussenrapportage 2017 en de brief van MBO in Bedrijf ‘Beoordeling resultaten BPV 2017’ van oktober 2017. 

Doelstelling 2018 b: Ten minste 75% van de studenten is tevreden over de BPV.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Processen rondom de BPV 
optimaliseren:

 – Standaardisatie met ruimte 
om op Academie-niveau aan 
te sluiten bij betreffende 
sector.

 – Optimaliseren informatie-
voorziening.

2015  BPV processen worden ieder 
jaar conform de PDCA-cyclus 
indien nodig geoptimaliseerd. 
Dit geldt o.a. voor MBO Utrecht 
brede  formats die gestandaar-
diseerd en vastgesteld zijn (bijv. 
BPV-handleiding, aanvraag-
formulier POK).

 Doelstelling rondom 
informatie voorziening zoals 
deze is beschreven in het 
BPV-verbeterplan, is behaald 
met een 78% tevredenheid van 
BPV-bedrijven.

 Opnemen c.q. verankeren 
samenhang binnen en 
buitenschoolse praktijk in 
alle curricula.

2015  BPV-verbeterplan heeft geleid 
tot Plan van Aanpak per acade-
mie met opname samenhang.

 82% van de studenten geeft 
aan dat de theorie op school 
aansluit op de praktijk tijdens 
de BPV. De score is 1% pro-
cent lager dan beoogd in het 
BPV-verbeterplan en daarmee 
net niet behaald.

 Intervisie t.b.v. de aansluiting 
tussen theorie en praktijk is 
nog niet bij alle Academies 
gerealiseerd. 

 Verder verbeteren 
samenhang binnen- 
en buitenschools 
onderwijs.
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Doelstelling 2018 c: Alle BPV-betrokkenen zijn goed geëquipeerde professionals, die werken conform de 
PDCA-cyclus en op de hoogte zijn van de wettelijke vereisten.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2017

 Verder professionaliseren 
BPV-servicepunt.

2015  Het BPV-servicepunt wordt 
ondersteund door de dienst 
Onderwijs & Kwaliteit. 

 In 2018 wordt het 
servicepunt conform 
de PDCA-cyclus geë-
valueerd. Hier wordt 
ook de positionering 
van het servicepunt in 
meegenomen.

 Scholen BPV-begeleiders in 
klantgerichtheid, commercieel 
denken en relatiebeheer.

2016  De BPV-begeleiders zijn 
geschoold/getraind in klant-
gerichtheid, commercieel 
denken, coaching, begeleiding, 
gespreksvoering, evaluatie en 
relatiebeheer.

 In 2018 wordt de trai-
ning geborgd door het 
organiseren van inter-
visiebijeenkomsten 
voor BPV-begeleiders. Trainen BPV-begeleiders 

in coaching, begeleiding, 
gespreksvoering e.d.

2016
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9.5 Excellentie en internationalisering

Voortgang thema Beschikbare  
rijksbijdrage 2017

Besteding 2017 Nog te besteden in 2018

€483.489 €483.489 -

Project Pitch & Play: per 1 augustus 2019 biedt iedere academie 10 studenten  
een Pitch & Play programma aan.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Per academie invulling bepalen.
 Aanbieden Pitch & Play 

programma in de academies.

2015-2019  Pitch & Play is in 2017 alleen 
voor de Herman Brood 
Academie georganiseerd. 

Evaluatie heeft opgeleverd 
dat het op dit moment niet 
schaalbaar is; het project 
is gestopt.

Project Bizz Talent: per 1 augustus 2019 volgen 30 studenten uit alle academies 
van MBO Utrecht een Bizz Talent programma.

Stappen/activiteiten Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Per academie invulling bepalen. 2015-2019  Het programma Bizz-talent is 
binnen MBO Utrecht ingebed 
doordat het een onderdeel 
vormt van het keuzedeel 
Ondernemerschap.  

 Aanbieden programma Bizz 
talent in academies.

2015-2019

Project skills: per 1 augustus 2019 participeert elke opleiding (indien mogelijk) 
in een Skills-wedstrijd.  

Stappen/activiteiten Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Per academie deelname 
bepalen.

2015-2019  In 2017 hebben 11 studenten 
van de volgende opleidingen 
meegedaan aan Skills Heroes:

 – Verpleegkunde (2 studenten, 
1 in finale, geen medaille)

 – Verzorgende IG (2 studenten, 
1 in finale, 1 brons)

 – Applicatieontwikkelaar 
(2 studenten, geen finaleplek)

 – Marketing, sales en commer-
cie (2 studenten, 2 in finale, 
1 goud)

 – Medewerker evenementenor-
ganisatie (2 studenten,  
2 in finale, 1 brons)

 – Onderwijsassistent (1 stu-
dent; ging wegens ziekte van 
de kandidaat niet door)

 Organiseren deelname aan 
Skills-wedstrijd.

2015-2019
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Project Multitask team: per 1 augustus 2019 komt het Multitask Team MBO Utrecht  
2x per jaar bijeen met maximaal 16 studenten.  

Stappen/activiteiten Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Opstellen activiteitenplan. 2016  Multitask is 2x georganiseerd 
met studenten. Het resultaat 
is een poster waarop de ideeën 
van de studenten voor de 
verschillende aspecten van het 
onderwijs zijn weergegeven. 
Dit resultaat is op de studiedag 
in mei gepresenteerd aan alle 
medewerkers. 

 Voor de eerste keer organiseren 
en uitvoeren MultiTaskTeam.

2016

Project Gifted Graduates: per 1 augustus 2019 koppelt iedere Academie minimaal 2 studenten 
aan een succesvolle alumnus/alumni.  

Stappen/activiteiten Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Opbouwen netwerk alumni per 
academie.

2016  Per Academie bouwen onder-
wijsteams, buiten het project 
Gifted Gradutes om, aan een 
netwerk van alumni. 

Dit project is niet uitge-
voerd. Het vraagt veel 
inspanning om dit goed 
te organiseren. Ook is er 
weinig draagkracht binnen 
MBO Utrecht. Het project 
stopt in 2018.

 Starten pilots. 2016

Project Ontwikkelwerk excellerende docenten:  per 1 augustus 2019 ontwikkelen 2 docenten à 0,2 fte 
gedurende een halfjaar onderwijs(producten) gericht op het laten excelleren van studenten.  

Stappen/activiteiten Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Selecteren docenten. 2015-2019  In 2017 is door 4 docenten 
gewerkt aan de volgende 
projecten:

 – Ben je geflipt?: Het verbete-
ren van het rekenonderwijs 
door gebruik te maken van ict

 – Peer Support: Peer Support 
verbreden naar de beroeps-
praktijk

 – Blended learning: blended 
learning module voor de 
BBL-opleiding

 – Differentiëren op niveau voor 
de beroepsgerichte vakken: 
instrument om studenten 
maatwerk te kunnen aan-
bieden

 – Leerlijn / begeleidingstraject 
is ontwikkeld voor (nieuwe) 
excellerende docenten waar-
bij kennisdeling, intervisie, 
peerreview centraal staan

 Voor 2018 zijn 
inmiddels 2 nieuwe 
excellerende docenten 
geselecteerd voor 
ontwikkelwerk.  

 Ontwikkelen materialen o.b.v. 
voorstel.

2015-2019
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Project Talent / uitblinker van de maand: binnen de Entreeopleiding en niveau 2 wordt elke maand één 
student benoemd als uitblinker van de maand op basis van zijn/haar prestaties op BPV en/of de opleiding. 

Stappen/activiteiten Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Organiseren kiezen uitblinker 
van de maand.

2015 
-2019

 Talent van de Maand is in 2017 
volledig uitgevoerd. Iedere 
maand is een student van de 
entree- of een niveau 2 oplei-
ding in het zonnetje gezet

 Er is een draaiboek ontwikkeld 
zodat het maandelijks kan 
worden uitgevoerd en daarmee 
geborgd. 

Project Internationalisering:  
Per 1 augustus 2019 heeft elke student de mogelijkheid in aanraking te komen met een 
internationale context en daarin internationale leer- en werkervaring op te doen. 
Per 1 augustus 2019 heeft MBO Utrecht 3 internationale partners om als ‘critical friend’  
mee samen te werken.

Stappen/activiteiten Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Aanstellen medewerker 
internationalisering.

2016-2019  Per 1-mei 2016 gerealiseerd. 

 Inrichten servicepunt 
internationalisering.

2016-2019  (digitaal) Servicepunt Internati-
onalisering is gerealiseerd. 

 Studenten en onderwijs-
teams zijn het hele jaar door 
internationaliseringsexperts 
geïnformeerd over de internati-
onaliseringsmogelijkheden

 Voor 2018 is het doel 
om het Servicepunt te 
optimaliseren.

 Ontwikkelen aanbod internatio-
nale activiteiten voor academies 
die nog geen aanbod hebben.

2016-2019  Een aanbod aan internationale 
activiteiten voor studenten is 
gerealiseerd. Zij kunnen zich 
hiervoor aanmelden bij het ser-
vicepunt Internationalisering.

 Ontwikkelen programma 
voor internationale 
verdiepingsstages.

2016-2019  Expertgroep voor Internationali-
sering is opgericht met 1 verte-
genwoordiger uit elke academie 
(van niveau 3- en 4-opleidingen). 

 Erasmus+ KA1 aanvraag is 
ingediend voor 2017-2018 
en toegekend; een groepje 
studenten niveau 3 / 4 zijn in 
aanmerking gekomen voor 
een buitenlandse (verdiepings)
stage. Hiervoor zijn samen-
werkingen aangegaan met 
verschillende organisaties en 
scholen uit Estland, Ierland, 
Zweden en Cyprus.

 In 2018 wordt deze 
stap/activiteit verder 
uitgebreid.

 Werven internationale partners. 2016-2019  2 nieuwe internationale part-
nerscholen uit Denemarken en 
Spanje zijn gevonden.  Samen 
met Estland, Zweden en Ierland 
heeft MBOU in totaal 5 interna-
tionale partners.

 Partners uit Estland hebben 
MBOU bezocht. Ook een dele-
gatie uit Duitsland heeft MBOU 
bezocht. Dit heeft echter niet 
geleid tot partnerschap. 

 MBOU-medewerkers hebben 
internationale onderwijscon-
gressen bezocht in Slovenië, 
Tsjechië, Cyprus en USA.

 Voor 2018 deze stap/
activiteit continueren.
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9.6 Studiesucces

Voortgang thema Beschikbare 
rijksbijdrage 2017

Besteding 2017 Nog te besteden in 2018

€125.000 €125.000 -

Doelstelling 2018 a: Op basis van criteria OCW heeft MBO Utrecht instrumenten ontwikkeld 
om de studiewaarde te meten.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ontwikkelen van meet- en 
voortgangsinstrumentarium 
o.b.v. criteria OCW:

 – Onderzoek doen naar 
ontwikkelmogelijkheden.

 – Ontwikkelen instrument.
 – Implementeren instrument.

2015

2015

2016
2016

 Onderzoeken en analyses zijn 
uitgevoerd naar:

 – onderwijsprocessen begelei-
ding en verzuim (het in kaart 
brengen en analyseren)

 – Factoren rondom studie-
succes (literatuuronderzoek) 

 – Onderwijsresultaten 
 Naar aanleiding van de (hier-

boven genoemde) onderzoeken 
is in 2017 een rapportage met 
bevindingen en aanbevelingen 
opgesteld. Het resultaat is dat 
MBO Utrecht niet actief stuurt 
op studiewaarde maar deze wel 
als indicator monitort. 

Doelstelling 2018 b:    Bij interne doorstroom van studenten naar een hoger niveau  
vindt warme overdracht plaats. 

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ontwikkelen en implementeren 
systeem voor interne 
overdracht.

2016  Onderwijsteams stimuleren 
studenten om door te stromen 
naar hogere niveaus. Dit i.h.k.v. 
Leven lang leren:

 – Er is een procedure voor 
studenten van Entree en 
niveau 2 opleidingen die 
willen doorstromen naar 
een hoger niveau. Zij kunnen 
zich opnieuw aanmelden 
en vullen een mbo-mbo 
doorstroom dossier in. 
Vervolgens is er contact 
tussen de taakdocenten zorg 
van de opleidingen. In het 
studenteninformatiesysteem 
(Trajectplanner) kan het 
begeleidingsdossier worden 
geraadpleegd. 

 – De interne doorstroom van 
niveau  3 naar niveau 4 vindt 
(organisch) plaats.

 Ontwikkelen en implemen-
teren doorstroomprotocol en 
handleiding voor interne warme 
overdracht.

2016
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Doelstelling 2018 c:    Alle studenten hebben een onderbouwd studieadvies en  
worden conform studieadvies daadwerkelijk geplaatst.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ontwikkelen en uitvoeren beleid 
rondom studiewaarde.

 – Ontwikkelen beleid.
 – Uitvoeren beleid.

2015-2018

2015
2016-2018

 Het studieadvies is mee-
genomen in de aanpassing van 
het instroombeleid op basis 
van de nieuwe wetgeving (Wet 
vervroegde aanmelding en 
toelating). 
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9.7 Eigen thema: Ondernemerschap

Voortgang thema Beschikbare  
rijksbijdrage 2017

€30.000

Doelstelling 2018 a: Ondernemerschap is in de organisatie ingebed.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ontwikkelen van een gemeen-
schappelijke visie op het thema 
ondernemerschap.

2015  Een centrum Ondernemer-
schap voor studenten en het 
bedrijfsleven is gerealiseerd. 
Het bevindt zich op de locatie 
De Stadstuin, Europalaan 20  te 
Utrecht.  De Stadstuin is een 
werkplek waar meer dan 90 
(creatieve) ondernemers zijn 
gevestigd en waar MBO Utrecht 
een grote werkplek huurt waar 
studenten het ondernemer-
schapsprogramma volgen.

 Samenwerking met het 
bedrijfsleven is geïntensiveerd 
en geborgd door het bedrijfs-
leven te betrekken bij evene-
menten en door ze een rol te 
geven in het leerproces van de 
studenten. Voorbeeld: als coach 
van studentenbedrijven, gast-
spreker, jurylid voor pitches, 
beoordelaar van onderne-
mingsplannen en als inspirator 
en adviseur. Hieronder volgt 
een aantal bereikte resultaten:

 750 studenten zijn bij hun 
onderneming begeleid door 
MBOU-docenten en door het 
bedrijfsleven gecoacht. 

 Er zijn 30 inspiratie- en 
adviessessies voor studenten 
georganiseerd. 

 In De Stadstuin is een netwer-
kevent georganiseerd waarbij 
MBOU studenten hun eigen stu-
dentenbedrijven hebben gepre-
senteerd aan 300 bezoekers uit 
het bedrijfsleven, aan ouders en 
aan scholieren van middelbare 
scholen. Het gaat hierbij om 
25 studentenbedrijven, gerund 
door MBOU-studenten. 

 Er is contact gelegd met 
netwerkorganisaties zoals 
de Utrechtse Ondernemers 
Sociëteit, Young Economic 
Board Utrecht en de Rotaryclub

 Intensiveren en samen-
werkingsprojecten:

 – Evalueren bestaande 
projecten, verbeteringen 
doorvoeren en nieuwe ideeën 
uitwerken.

2015 .
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 Intensiveren samenwerking 
leerbedrijven via kennisdeling 
en informatie-uitwisseling via 
platform van leerbedrijven.

2015-2018

 Oprichten centrum voor 
ondernemerschap binnen MBO 
Utrecht als ‘loket’ voor studen-
ten en leerbedrijven.

2016  Het doel voor 2018 
is om het loket te 
optimaliseren.

Doelstelling 2018 b:   Alle studenten hebben kennis van ondernemerschap.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Awareness, stimuleren van 
ondernemend gedrag en 
ondernemer- schap door 
thema bijeenkomsten en 
thema-activiteiten voor zowel 
studenten als docenten.

2015  Iedere student kan kiezen voor 
keuzedeel Ondernemerschap.

 Awareness programma is inge-
bed in de vorm van voorlichting 
Keuzedelen. Voorlichting aan 
studenten over keuzedelen vond 
plaats voordat zij een keuzedeel 
kozen. Daarnaast hebben stu-
denten een ochtend meegelopen 
voorafgaand aan hun definitieve 
keuze voor een keuzedeel. 

 Intern is samenwerking rondom 
ondernemerschap ingebed:

 – 750 studenten van de acade-
mies Financieel, Sport, Event, 
HOTO, Zorg, ICT, Techniek, 
HBA, Horeca en Marketing 
Communicatie volgen keu-
zedeel Ondernemerschap of 
hebben dit gevolgd. Van de 
750 studenten hebben 350 
studenten Ondernemerschap 
in de Stadstuin gevolgd; 400 
studenten hebben dit op de 
eigen locatie gevolgd, waar-
van 300 niveau 3 / 4 studenten 
zo’n 100 niveau 2 studenten.

 – Per Academie zijn er 1-3 
docenten die lesgeven in het 
keuzedeel Ondernemerschap.

 – Iedere Academie heeft een 
expert Ondernemerschap. 
Deze experts zijn afgelopen 
jaar 3x bij elkaar gekomen. 

 Keuzedeel Ondernemerschap 
ontwikkelen en opnemen in 
curricula.

2016

 Stimuleren van ondernemend 
gedrag bij 1e-jaars studenten 
door het inzetten van Aware-
ness-programma’s.

2015-2018

 Alumni betrekken bij onderne-
merschapsactiviteiten (als bijv. 
gastsprekers en goed voor-
beeld).

2016-2018  Alumni betrekken bij Onder-
nemerschap is gerealiseerd 
en geborgd door inzet van 
alumni voor gastspreker bij 
o.a. kick-off bijeenkomsten en 
netwerkbijeenkomsten. In 2017 
zijn 20 alumni hierbij betrokken 
geweest.

 10 alumni hebben studenten-
bedrijven ingehuurd voor hun 
eigen onderneming. 



114 Geïntegreerd jaardocument 2017

9.8 Eigen thema: Identiteit en sociale veiligheid

Voortgang thema Beschikbare 
rijksbijdrage 2017

€35.000

Doelstelling 2018 a: MBO Utrecht wordt in de regio herkend en erkend als een vreedzame,  
gezonde en veilige school.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Implementeren activiteiten 
rondom zingeving, ethiek en 
levensbeschouwing, diversiteit, 
duurzaamheid, rentmeester-
schap en solidariteit.

2015-2018  In 2017 heeft MBO Utrecht 
een convenant gesloten met 
Theater aan Z. Dit is een 
stichting die artistiek-sociaal 
theater maakt over actuele 
maatschappelijke thema’s. 
Behalve een theater voorstel-
ling ondersteunt de stichting bij 
implementatie van dit thema in 
de curricula van de opleidingen

 Bij de Academies Sport, Zorg en 
Techniek is een traject Diversi-
teit gestart met Theater aan Z. 

 Het expertgroep Identiteit, 
waarin alle Academies verte-
genwoordigd zijn door een Iden-
titeit-expert, is operationeel. In 
2017 zijn zij iedere 5 weken bij 
elkaar geweest. Via de experts 
zijn diverse activiteiten, passend 
bij de Academies, geïnitieerd.

 Er hebben initiatieven rond 
Pasen en kerst plaatsgevonden, 
zoals het verzamelen van kerst-
pakketten voor de Voedselbank 
Kanaleneiland en deelname 
van een academie aan Serious 
Request. De initiatieven waren 
gekoppeld aan het onderwijs. 

 Iedere Academie en dienst 
heeft, conform het A3 jaarplan 
en naast bovengenoemde 
activiteiten, ten minste één 
maatschappelijk activiteit uit-
gevoerd. Bijvoorbeeld wandelen 
en knutselen met ouderen. 

 Er heeft dialoog plaatsgevonden 
met externen over identiteit, 
zingeving, ethiek en levens-
beschouwing, zoals o.a. met 
professoren van Universiteit 
Utrecht en collega ROC’s. Het 
resultaat is dat MBO Utrecht 
in 2018 start met een eigen 
onderzoek naar verdere imple-
mentatie en waarborgen van 
identiteit binnen MBO Utrecht. 

 Het verrichten van ten 
minste één maat-
schappelijke activiteit 
is in het A3 jaarplan 
van 2018 opgenomen. 

 Ontwikkeling van een 
gezamenlijk keuzedeel MBO 
Utrecht ‘Maatschappelijke 
betrokkenheid.

2015-2016  Het generieke keuzedeel Maat-
schappelijke betrokkenheid is 
door het S-BB afgekeurd.

 Via Federatie Christe-
lijk MBO is een concept 
gemaakt voor een 
gemeenschappelijk 
keuzedeel. Er is nog 
niet besloten of dit 
aangevraagd wordt. 
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Doelstelling 2018 b: Ten minste 70% van de studenten en medewerkers voelt zich veilig binnen de school.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Onderzoek naar veiligheid 
binnen de organisatie.

2015  Medewerkers geven veiligheid 
op het werk gemiddeld een 
rapportcijfer 7,7 (MTO). 

 Uit het MBO Utrecht studenten-
tevredenheidsonderzoek 2017 
is naar voren gekomen dat 
91,8% van de studenten zich 
veilig voelt op school. 

 De Kwaliteitskader is opgele-
verd, besproken met diverse 
gremia en vastgesteld door het 
CvB. 

 De Veiligheidskaart, een onder-
zoek naar veiligheid dat ieder 2 
jaar plaatsvindt, is in 2017 ver-
vangen door de mbo monitor.

 Ontwikkelen 
schoolveiligheidsplan.

2015  Schoolveiligheidsplan is bijge-
steld. Dit wordt jaarlijks con-
form de pdca-cyclus gedaan.

 Implementeren 
schoolveiligheidsplan.

2016-2017  De expertgroep Veiligheid is in 
het leven geroepen waarin alle 
Academies vertegenwoordigd 
zijn door een Veiligheid-expert.

 De incidentenregistratie is ope-
rationeel. Incidenten worden 
structureel geregistreerd en 
opgevolgd. 

 Een crisisplan is in samenwer-
king met dienst Communicatie 
opgesteld. 

 Protocol weeralarm is ontwik-
keld en is operationeel. 

 Het onderwerp Veiligheid leeft 
binnen zowel de Onderne-
mings- als de Studentenraad 
doordat dit regelmatig wordt 
geagendeerd.

 Gedragsregels zijn i.o.m. de 
Studentenraad opnieuw vast-
gesteld. Dit wordt jaarlijks con-
form de pdca-cyclus gedaan.

 MBO Utrecht heeft in 2017 de 
participatie in het actieplan 
‘Utrecht zijn we samen’ (UZWS) 
rondom aanpak polarisatie en 
radicalisering gecontinueerd.  
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9.9 Eigen thema: Focus op Vakmanschap - IHKS

Voortgang thema Beschikbare  
rijksbijdrage 2017

€225.000

Doelstelling 2018 a: Alle studenten van MBO Utrecht worden opgeleid conform de nieuwe kwalificatie 
dossiers die toekomstbestendig zijn en aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Ontwikkelen grof ontwerp voor 
alle opleidingen.

2015  Deze stap/ activiteit is in 2016 
gerealiseerd.

 Ontwikkelen fijn ontwerp voor 
alle opleidingen.

2016  Een MBO Utrecht breed format 
voor het onderwijsplan is gere-
aliseerd. 

 6 bijeenkomsten met HKS-ex-
perts zijn in 2016-2017 georga-
niseerd.

 Instrument/ checklist t.b.v. 
monitoring onderwijsplannen 
en invullen Onderwijsonline is 
gerealiseerd.  

 In 2018 verder imple-
menteren van het fijn 
ontwerp. 

 Conform PDCA-cyclus 
worden de onderwijs- 
en examenplannen 
jaarlijks geëvalueerd 
en bijgesteld.

 Ontwerpen en invoeren keuze-
delen:

 – De 3 generieke keuzedelen 
van MBO Utrecht.

 – Invulling geven aan keuze-
delen.

2015 

2016

 Visie op keuzedelen is gereed.
 Procedure rondom actualiseren 

aanbod keuzedelen is beschre-
ven en geïmplementeerd.

 Vrijstellingenbeleid op keuze-
delen is gereed. 

 Vastgesteld aanbod keuzedelen 
MBO Utrecht voor cohort 2017/ 
2018 is gerealiseerd.

 Aanbod overige keuzedelen 
voor cohort 2016 – 2017 vast-
stellen voor alle academies.

2016

 Keuzedelen aanbod per 
academie aanpassen 
daar waar nodig is.

2016

 Bedrijfsprocessen aanpassen. 2016  Twee procedures zijn vast-
gesteld:

 – De procedure ‘Kiezen keuze-
delen door de student’

 – De procedure ‘Kiezen 
niet-gekoppeld keuzedeel 
door de student’. 

 Examenprocessen aanpassen 
en instrumentarium inkopen 
arrangeren.

2017  Beleid voor het inkopen van 
exameninstrumenten is geïm-
plementeerd. 

 (regionale) bedrijfsleven 
betrekken bij het ontwerpen van 
curricula.

2015-2018  Afhankelijk van het keuzedeel 
wordt het bedrijfsleven of 
andere partners betrokken bij 
de ontwikkeling en uitvoering 
van de keuzedelen. 

 Voorlichten van studenten, 
leerbedrijven en stakeholders.

2016-2018  Deze stap/ activiteit is binnen 
MBO Utrecht ingebed. Na vast-
stelling van het aanbod wordt 
dit gepubliceerd. 



Bijlage 1: Voortgangsrapportage KwaliteitsplanBijlage 1: Voortgangsrapportage KwaliteitsplanBijlage 1: Voortgangsrapportage Kwaliteitsplan

117

Doelstelling 2018 b: Digitale leeromgeving is ingericht en geïmplementeerd.

Stappen / activiteiten (hoe) Periode Bereikte resultaten Realisatie 
planning

Voortgang activiteiten 
incl. activiteiten naar 2018

 Digitale leeromgeving inrichten 
ten behoeve van de opleidingen 
conform de nieuwe kwalificatie 
dossiers.

2016-2017  De ELO Onderwijs Online is 
geïmplementeerd. 

 Evalueren Onderwijs-
online op o.a.:

 – de gebruiksvrien-
delijkheid van het 
systeem

 – het gebruik van het 
systeem door de 
onderwijsteams

 Key-users opleiden in het 
gebruik van de digitale leer-
omgeving.

2016  Professionalisering van Onder-
wijs Online gebruikers is going 
concern. Training en scholing 
wordt gegeven via de MBO 
Utrecht Academie. 

 Overig personeel (docenten en 
onderwijsondersteunend perso-
neel) scholen in het gebruik van 
de digitale leeromgeving.

2016-2017  Deze activiteit is in het 
regieplan Onderwijs & 
ICT opgenomen voor 
2018. 

 Ontwikkelen voorlichtings-
materialen voor studenten.

2016  Voor studenten is een e-learn-
ing module in Onderwijs Online 
beschikbaar waarin het gebruik 
van ICT (waaronder Onderwijs 
Online)  in MBO Utrecht wordt 
uitgelegd. 



10Bijlage 2: 
Checklist Branchecode 
Goed Bestuur
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Het College van Bestuur:

1 formuleert periodiek strategische meer-
jarenbeleidsplannen, inclusief een
continuïteitsparagraaf, en zorgt hierbij 
tevens voor aanwezigheid en gebruik van 
een systeem van risicomanagement

√

2 formuleert in het bestuursreglement voor 
welke zaken de Raad van Toezicht, aanvul-
lend op de wettelijke bepalingen (artikel 
9.1.4 lid 3 WEB), om goedkeuring wordt 
gevraagd

√

3 informeert de Raad van Toezicht actief en 
periodiek over de ontwikkelingen in de 
instelling op het terrein van onderwijs, 
financiën, personeel en huisvesting en 
biedt de Raad van Toezicht de ruimte om 
indien gewenst zelf onderzoek te doen of 
informatie in te winnen

√

4 draagt in overleg met de Ondernemings-
raad zorg voor een integriteitscode, met 
transparante spelregels over het omgaan 
met publieke middelen, medewerkers in 
de organisatie, onderhandelingspartners, 
invitaties en geschenken van derden

√

5 zorgt met instemming van de Onder-
nemingsraad voor een transparante 
klachtenregeling voor externe belang-
hebbenden en met instemming van de 
Ondernemingsraad en de deelnemersraad 
voor een transparante klachtenregeling 
voor interne belanghebbenden

√

6 zorgt ervoor dat werknemers van de instel-
ling zonder gevaar voor hun rechtspositie 
kunnen rapporteren over vermeende onre-
gelmatigheden binnen de instelling aan 
een daartoe aan te wijzen functionaris

√

7 publiceert de statuten, het bestuursregle-
ment, reglementen inzake het functioneren 
van het College van Bestuur en de Raad 
van Toezicht, de integriteitscode, de klach-
tenregelingen, de klokkenluiders regeling, 
het Geïntegreerd Jaardocument en de 
gegevens over de leden van het College 
van Bestuur en de leden van de Raad van 
Toezicht op de website van de instelling

√

8 omschrijft bij een meerhoofdig College van 
Bestuur in het bestuursreglement de ver-
deling van taken, verantwoordelijk heden 
en bevoegdheden en bij een eenhoofdig 
College van Bestuur de wijze van overleg 
met leidinggevenden in de instelling

√

9 evalueert jaarlijks het eigen functioneren, 
legt de conclusies en afspraken schriftelijk 
vast en verantwoordt zich hierover in het 
Geïntegreerd Jaardocument

√

10 verantwoordt zich in het Geïntegreerd 
Jaardocument over de werking en resul-
taten van het interne risicomanagement-
systeem en over de meerjarige continuïteit 
binnen de instelling

√

11 zorgt ervoor dat de instelling deelneemt 
aan sectorbrede monitors over de tevre-
denheid van studenten, medewerkers en 
het regionaal bedrijfsleven

√

12 vermijdt bij de uitoefening van zijn taken 
belangenverstrengeling, met voor zijn 
leden een meldingsplicht aan en bewaking 
door de voorzitter van het College van 
Bestuur en de verplichting om niet deel te 
nemen aan discussie en besluitvorming bij 
tegenstrijdige belangen

√

13 maakt de eventuele nevenfuncties van zijn 
leden, alsmede de criteria die daarvoor 
gehanteerd worden, openbaar in het Geïn-
tegreerd Jaardocument

√

14 zorgt ervoor dat de doelstellingen en 
de aanpak van de dialoog met externe 
belanghebbenden in de organisatie 
worden geformaliseerd, verankerd en 
onderhouden

√

15 neemt deel aan de Benchmark MBO en 
geeft toestemming voor openbaarmaking 
van eigen gegevens, waarover in de Ver-
eniging MBO Raad wordt afgesproken dat 
deze collectief openbaar worden gemaakt

√

16 zorgt er bij de toepassing van wet- en 
regelgeving voor dat er geen nadelige 
gevolgen optreden voor andere leden, 
vergewist zich vooraf over deze mogelijke 
nadelige gevolgen en pleegt hierover 
indien nodig met andere leden of in ver-
enigingsverband overleg

√

17 treedt in overleg met andere leden, als 
het van plan is een reguliere opleiding te 
starten in regio’s4) waarin andere leden 
reeds actief zijn, met de bedoeling met de 
andere leden tot afstemming en afspraken 
te komen

√

18 voert overleg met andere leden die in 
dezelfde regio opleidingen aanbieden en 
die onder druk staan vanwege geringe 
arbeidsmarktperspectieven en indien 
nodig ook met het regionaal bedrijfsleven, 
met de bedoeling met deze partijen tot 
afstemming en afspraken te komen

√

19 komt de verenigingscodes na die in de 
vereniging MBO Raad worden afgesproken

√

4) Voor het begrip regio kan ook worden gelezen: bovenregionaal of landelijk. Zo werkt een aantal 
vakinstellingen voor het gehele land en is voor hen het landelijk niveau het geëigende niveau.
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De Raad van Toezicht:

1 hanteert een toezichtkader met expliciete 
doelstellingen en indicatoren voor het 
eigen toezicht

√

2 stelt, in aanvulling op de wettelijke 
bepalingen (artikel 9.1.4 lid 3 WEB), de 
contractduur en arbeidsvoorwaarden van 
de leden van het College van Bestuur vast 
en past bij hun bezoldiging het Belonings-
classificatiesysteem voor bestuurders van 
het Platform Raden van Toezicht toe

√

3 zorgt er bij de samenstelling van het Col-
lege van Bestuur en de Raad van Toezicht 
voor dat deskundigheid op het gebied van 
onderwijs, financiën, personeelsbeleid, 
organisatie en bedrijfsvoering in vol-
doende mate aanwezig is

√

4 bewaakt dat voormalige leden van de Raad 
van Toezicht gedurende minimaal vijf jaar 
niet worden benoemd in het eigen College 
van Bestuur en dat voormalige leden van 
het College van Bestuur of werknemers 
van de instelling gedurende minimaal 
vijf jaar niet worden benoemd in de eigen 
Raad van Toezicht

√

5 maakt bij de werving en selectie van leden 
van het College van Bestuur gebruik van 
openbaar gemaakte profielen

√

6 stelt zich actief op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de organisatie, door 
minimaal eenmaal per jaar de algemene 
gang van zaken in de instelling te bespre-
ken met de Ondernemingsraad, de deel-
nemersraad en (indien daar sprake van is) 
de ouderraad

√

7 evalueert jaarlijks het functioneren van 
(de leden van) het College van Bestuur en 
legt de uitkomsten en gemaakte afspraken 
schriftelijk vast

√

8 evalueert jaarlijks het eigen functione-
ren, betrekt daarbij het oordeel van het 
College van Bestuur, legt de conclusies en 
afspraken schriftelijk vast en verantwoordt 
zich hierover in het Geïntegreerd Jaar-
document

√

9 maakt ten minste eens in de vier jaar een 
integrale balans op van het functioneren 
van het College van Bestuur als geheel, 
op basis van in ieder geval de gemaakte 
afspraken over doelen en prestaties, het 
actuele functioneren en de toekomstige 
opgaven

√

10 voorziet, door een lid van de raad van toe-
zicht dat alsdan aftreedt uit de raad, in het 
bestuur van de instelling bij ontstentenis 
of ontslag van alle leden van het college 
van bestuur en zorgt zo spoedig mogelijk 
voor de aanstelling van een nieuw college 
van bestuur;

√

11 draagt zorg voor een transparante 
klokken luidersregeling en voor een 
correcte afwikkeling als van deze regeling 
gebruik wordt gemaakt

√

12 benoemt, schorst en ontslaat transparant 
de leden van de Raad van Toezicht, stelt de 
zittingsduur en het rooster van aftreden 
vast en bewaakt dat leden van de Raad van
Toezicht niet langer dan twee periodes 
van vier jaar zitting hebben in de Raad van 
Toezicht

√

13 stelt transparant de honorering van de 
leden van de Raad van Toezicht vast en 
volgt daarbij bij de Regeling honorering 
toezichthouders mbo van het Platform 
Raden van Toezicht

√

14 legt de wettelijk voorgeschreven openbare 
profielen voor de leden van de Raad van 
Toezicht voor advies voor aan het College 
van Bestuur

√

15 heroverweegt tenminste eens per vijf jaar 
zijn keuze voor de accountant en verzoekt 
de accountant naast een oordeel over het 
afgelopen jaar ook om een oordeel over 
toekomstverwachtingen en risico’s

√

16 vermeldt jaarlijks de honorering van de 
leden van de Raad van Toezicht op indi-
viduele basis in het Geïntegreerd Jaar-
document

√

17 vermijdt bij de uitoefening van zijn taken 
belangenverstrengeling, met voor de 
leden een meldingsplicht aan en bewaking 
door de voorzitter van de Raad van Toe-
zicht en een verplichting om het niet deel 
te nemen aan discussie en besluitvorming 
bij tegenstrijdige belangen

√

18 maakt de (neven)functies van zijn leden, 
alsmede de criteria die daarvoor gehan-
teerd worden, openbaar in het Geïnte-
greerd Jaardocument

√

19 ziet er op toe dat het College van Bestuur 
zijn verantwoordelijkheid voor de dialoog 
met externe belanghebbenden vervult

√
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Onze locaties

MBOUtrecht.nl

Australiëlaan 23 & 25
3526 AB Utrecht

Columbuslaan 540
3526 EP Utrecht

Bontekoelaan 1
3526 RA Utrecht

Grebbeberglaan 11
3527 VW Utrecht

Stationsstraat 2
1211 EM Hilversum

Australiëlaan 23 
3526 AB Utrecht
Postbus 7031
3502 KA Utrecht
Telefoon: 030 – 281 51 00
Info@mboutrecht.nl
 facebook.com/mboutrechtalgemeen
 instagram.com/mboutrecht
 youtube.com/mboutrechtalgemeen
 twitter.com/mboutrecht
 linkedin.com/company/mbo-utrecht
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